
Методичні рекомендації щодо планування  роботи та ведення документації  
цикловою комісією 

  
Основні напрями роботи циклової комісії:   
 підвищення успішності студентів та поліпшення якості підготовки 

спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати 
питання навчання та господарювання. Досягнення цієї мети здійснюється 
шляхом: 

а) навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти та 
навчання студентів;  

б) методичної роботи кожного викладача – члена комісії;  
в) підвищення кваліфікаційного рівня викладачів;  
г) вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних 

рекомендацій і посібників;  
д) організації самостійної роботи студентів;  
 розробка заходів з наукової організації освітнього процесу;  
 впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікативних 

технологій навчання;   
 розробка методик викладання навчальних дисциплін, об’єднаних в ЦК, 

та проведення теоретичних і практичних занять, контрольних, лабораторних та 
домашніх робіт, виробничої практики;  

 розробка та впровадження в життя заходів щодо покращення практичної 
підготовки студентів;  

 вивчення, узагальнення та розповсюдження досвіду роботи кращих 
викладачів, надання допомоги викладачам-початківцям в оволодінні 
педагогічною майстерністю;  

 контроль та аналіз знань студентів, розроблення єдиних норм та вимог 
до їх оцінювання;  

 обговорення питань  організації самостійної роботи студентів;  
 розгляд та рецензування підручників, навчальних посібників, програм;  
 підготовка до розгляду та обговорення екзаменаційних матеріалів для 

проведення семестрових та державних комплексних іспитів;   
 розгляд та обговорення індивідуальних планів роботи, робочих 

навчальних програм з дисциплін викладачів, планів проведення занять, а також 
планів роботи лабораторій;    

 підвищення кваліфікаційного рівня викладачів;  
 удосконалення навчально-матеріальної бази дисциплін;  
 удосконалення різних форм роботи циклової комісії. 
 



Документація циклової комісії 
1. Нормативна документація, що регламентує організацію освітнього 

процесу закладів фахової передвищої освіти.  
2. Робочі навчальні плани.  
3. Навчальні програми.  
4. Робочі навчальні програми.  
5. Розрахунок і розподіл педагогічного навантаження  
6. Навчально-методичні комплекси дисциплін.  
7. Плани роботи циклової комісії.  
8. Протоколи засідань.  
9. Матеріали роботи циклової комісії.  
10. Матеріали підвищення кваліфікації викладачів.  
11. Матеріали взаємовідвідувань занять викладачами.  
12. Матеріали надбань педагогічного досвіду викладачів.  
13. Матеріали декад циклової комісії, конкурсів педагогічної майстерності, 

науково-практичних конференцій, семінарів, олімпіад, виставок творчих робіт 
тощо.  

14.  Індивідуальні плани роботи викладачів.  
15. Звіти про роботу циклової комісії.  
  

 Методичний кабінет 

  
  

 


