
 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про циклову комісію навчального закладу 

 

Загальні положення 

1. Це Положення визначає основні засади діяльності циклових комісій 

Комунального закладу «Люботинська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ 

ступенів “Дивосвіт”» Харківської обласної ради. 

2. Для мети цього Положення терміни у ньому вживаються у такому 

значенні: 

- науковий ліцей – заклад спеціалізованої освіти II-III або III ступеня 

наукового профілю; 

- науковий ліцей-інтернат – заклад спеціалізованої освіти II-III або 

III ступеня наукового профілю, що має у своїй структурі пансіон з 

частковим або повним утриманням здобувачів загальної середньої 

освіти; 

- циклові комісії – методичні, предметні фахові об’єднання педагогічних 

(науково-педагогічних) працівників, які координують наукову 

(науково-технічну) діяльність груп учнів.  

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України 

«Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну 

освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову та науково-технічну діяльність". 

3. Циклова комісія навчального закладу є основним структурним 

підрозділом навчального закладу з реалізації навчально-виховного процесу і 

забезпечення його відповідності чинним нормативним актам Міністерства 

освіти і науки України і об’єднує учителів споріднених навчальних 

дисциплін. 

4. Циклова комісія навчального закладу в своїй діяльності керуються 

Конституцією України, Законами України, указами і розпорядженнями 

Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів 

України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, 

наказами і розпорядженнями директора навчального закладу, діючими в 

навчальному закладі стандартами, положеннями та іншими внутрішніми 

нормативними документами, а також цим Положенням. 

5. Основними завданнями циклової комісії є: 

- виконання навчальної роботи, спрямованої на удосконалення змісту 

освіти та навчання і виховання учнів; 

- виконання кожним учителем методичної роботи; 

- підвищення кваліфікаційного рівня вчителів, вивчення, узагальнення і 

розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування 

нових педагогічних технологій; 

- удосконалення науково-методичної бази, поширення застосування 

технічних засобів навчання та комп’ютерної техніки; 



- організація дослідницької роботи учнів; 

- проведення організаційної роботи; 

6. Циклова комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

1) забезпечує виконання навчальних планів і навчальних програм 

дисциплін; 

2) розглядає і обговорює індивідуальні плани роботи вчителів, плани 

роботи циклової комісії, плани роботи кабінетів, плани проведення відкритих 

занять, плани створення методичних розробок; 

3) приймає участь у розробці складових навчальних планів, робочих 

навчальних планів закладу; 

4) розробляє навчальні програми та робочі навчальні програми 

дисциплін, що закріплені за цикловою комісією; 

5) розробляє  програми та екзаменаційну документацію до Державної 

атестації учнів 9 класів; 

6) розробляє методичне забезпечення складових практичного навчання; 

7) проводить аналіз успішності учнів з дисциплін закріплених за 

певною цикловою комісією, визначає причини неуспішності, розробляє і 

реалізує заходи щодо усунення цих проблем; 

8) забезпечує виконання вимог щодо реалізації Державного стандарту 

загальної середньої освіти; 

9) веде виховну роботу; 

10) вивчає, узагальнює та розповсюджує досвід роботи викладачів, 

обговорює педагогічні наробки; 

11) приймає участь у роботі обласних методичних об’єднань, міських і 

обласних науково-методичних та науково-практичних конференціях і 

семінарах; 

12) співпрацює з відповідними кафедрами ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 

акредитації; 

13) організує та проводить науково-практичні конференції, конкурси, 

виставки творчих робіт учнів; 

14) забезпечує роботу навчальних кабінетів; 

15) сприяє розвитку навчально-матеріальної бази школи; 

16) надає допомогу молодим спеціалістам та забезпечує їх професійний 

ріст і ділову кваліфікацію; 

17) готує характеристики та пропозиції щодо атестації педагогічних 

працівників; 

18) здійснює керівництво дослідницькою та науковою роботою, 

технічною творчістю учнів; 

19) проводить профорієнтаційну роботу. 

7. Циклова комісія має право: 

- представляти навчальний заклад за його дорученням у відносинах з 

закладами освіти, підприємствами та організаціями;  

- вносити пропозиції щодо складу циклової комісії, розподілу 

педагогічного навантаження, кандидатур завідувачів; 

- вносити пропозиції щодо змісту варіантної частини навчальних планів; 



- вносити пропозиції керівництву навчального закладу щодо проведення 

у навчальному закладі педагогічних експериментів з питань педагогіки 

та методики викладання; 

- впроваджувати новітні технології в навчальний процес; 

- порушувати клопотання перед адміністрацією навчального закладу про 

заохочення викладачів комісії та учнів; 

- пропонувати нові форми профорієнтаційної роботи. 

8. Циклова комісія відповідає за: 

1) виконання Закону України «Про освіту», Положень (стандартів) 

навчального закладу; 

2) своєчасну підготовку, повноту та якість навчально-методичних 

комплексів дисциплін; 

3) за методичне забезпечення самостійної роботи учнів; 

4) за якість та результативність проведення всіх видів занять; 

5) за дотримання графіків і виконання програм підвищення кваліфікації 

викладачами комісії; 

6) за динамічність професійного росту кожного члена циклової комісії; 

7) за результативність роботи наставників молодих спеціалістів; 

8) за об'єктивність і повноту надання матеріалів до атестації вчителів; 

9) за якісне виконання всіх видів навчальної, науково-дослідної та 

виховної роботи; 

10) за своєчасне виконання рішень педагогічних і методичних Рад; 

 

Структура та організація діяльності циклової комісії 

 

9. Циклова комісія створюється у разі, коли обсяги навчальної роботи 

дозволяють сформувати викладацький склад не менш як 2 особи. 

10. Окремо створюються циклові комісії за профілем навчання 

навчального закладу. 

11. Окремо створюються тимчасові циклові комісії для виконання 

наукових, науково-практичних, творчих, виховних завдань. 

12. Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів і персональний 

склад затверджуються Педагогічною Радою навчального закладу та 

погоджуються директором навчального закладу терміном на один рік. 

13. Загальне керівництво роботою циклових комісій навчального 

закладу здійснює заступник директора з наукової роботи.  

14. Керівництво цикловою комісією класних керівників та вихователів 

здійснює заступник директора з виховної роботи. 

15. Робота циклової комісії проводиться за планом, який складається 

щорічно і затверджується директором навчального закладу. 

16. Засідання циклової комісії проводиться не рідше одного разу на 

місяць. 

17. Сукупність циклових комісій навчального закладу становлять 

науково-методичну раду навчального закладу. 



18. Засідання науково-методичної ради навчального закладу 

проводяться не рідше одного разу на 3 місяці. 

19. Структура циклових комісій навчального закладу 

- Інформатично-математичних та природничих дисциплін циклова 

комісія 

До складу циклової комісії входять вчителі інформатики, вчителі 

математики, вчителі робототехніки, вчителі основ програмування, вчителі 3D 

моделювання, вчителі комп'ютерної графіки, географії, вчителі хімії, вчителі 

біології, вчителі фізики, вчителі екології, вчителі основ здоров'я. 

- Гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін циклова комісія. 

До складу циклової комісії входять вчителі філологічних дисциплін, вчителі 

історичних дисциплін, вчителі правознавства та правових дисциплін, вчителі 

економічних дисциплін, вчителі соціологічних дисциплін, вчителі фізичного 

виховання, вчителі живопису, вчителі малюнку, вчителі композиції, вчителі 

декоративно-ужиткового мистецтва, вчителі мистецтва, вчителі історії 

образотворчого мистецтва. 

- Класних керівників та вихователів циклова комісія. 

До складу циклової комісії входять класні керівники, вихователі, практичний 

психолог 

- Тимчасові циклові комісії. 

До складу циклової комісії можуть входити вчителі різних циклових комісій 

якщо потрібнообєднатися для виконання наукових, науково-практичних, 

творчих, виховних завдань. 


