


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Циклова (предметна) комісія створюється  наказом ректора Київської 
муніципальної академії  музики ім. Р.М. Глієра (далі - Академії)  відповідно до 
нормативно-правових актів  чинного законодавства України, Положення про 
Інститут та Статуту Академії. 

1.2. Циклова (предметна) комісія є структурним підрозділом, основним 
завданням якого є організація освітньої, творчої, методичної та виховної 
роботи, що спрямована на  якісну підготовку фахівця-викладача початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.  

1.3. Планування й організацію роботи, а також безпосереднє керівництво 
цикловою (предметною) комісією здійснює її Голова.  

1.4. Робота циклової (предметної) комісії проводиться за Планом роботи 
циклової (предметної) комісії, котрий складається до 5-го вересня поточного 
навчального року, погоджується із завідуючим денним відділенням.  

1.5. Засідання циклової (предметної) комісії проводяться не рідше одного 
разу на місяць згідно з затвердженим планом.  

1.6. Голова циклової (предметної) комісії несе відповідальність за ведення 
та зміст робочої документації (перелік документації у розділі 5 даного 
положення).  
 

2. ЗМІСТ РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ  (ПРЕДМЕТНОЇ) КОМІСІЇ 
 

Зміст роботи циклової (предметної) комісії визначається з урахуванням 
загальних освітніх, творчих, методичних та виховних завдань, що стоять перед 
цикловою комісією і здійснюються за такими напрямами:  

2.1. Забезпечення виконання навчального плану і графіку навчального 
процесу. Розгляд, обговорення та затвердження плану роботи циклової 
(предметної) комісії, програм навчальних дисциплін, робочих та іншої 
документації, необхідної для проведення освітнього процесу. Своєчасне 
внесення змін і доповнень до програм навчальних дисциплін. 

2.2. Розробка та впровадження в освітній процес заходів, спрямованих на 
забезпечення якісної підготовки фахівців, удосконалення практичної 
підготовки студентів, вивчення та поширення досвіду роботи викладачів, 
надання допомоги викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною 
майстерністю. 

2.3. Розробка методичних матеріалів для викладання навчальних дисциплін 
циклу професійно-практичної підготовки (музичний інструмент за фахом, 
ансамбль, оркестр тощо), розгляд та обговорення підготовлених програм 
навчальних дисциплін, методичних розробок, статей, складання на них відгуків, 
рецензій тощо.  

2.4. Розгляд, обговорення та підготовка матеріалів для проведення різних 
видів контролю, а також державної атестації студентів (для випускових 
циклових комісії), практичних завдань для контрольних комплексних робіт. 
Підготовка, розгляд та обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення 
вступних іспитів.  



2.5. Контроль та аналіз знань студентів, контроль щодо об’єктивного 
оцінювання знань студентів викладачами.  

2.6 Розгляд кандидатур викладачів щодо атестації педагогічних 
працівників. 

2.7. Керівництво творчою та науково-практичною діяльністю студентів. 
Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів.  

2.8. Організація та проведення конкурсів (згідно з графіком проведення). 
Участь викладачів у професійних конкурсах. Організація індивідуальної роботи 
з обдарованими студентами (згідно з графіком роботи циклової (предметної) 
комісії).  

2.9. Проведення профорієнтаційної роботи (відвідування шкіл міста та 
регіону, день «відчинених дверей», тижні циклових комісій та інші заходи).  

2.10. Подання матеріалів завідуючому відділенням, якому підпорядкована 
циклова (предметна) для розгляду питань, пов’язаних з порушенням прав та 
обов’язків учасниками освітнього процесу в межах даної циклової 
(предметної)комісії.  

2.11. Участь у виховній роботі студентів (згідно з планом виховної роботи 
на поточний навчальний рік).  
 

3. ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ ЦИКЛОВОЇ (ПРЕДМЕТНОЇ) КОМІСІЇ 
 

3.1. Голова циклової (предметної) комісії несе персональну 
відповідальність за виконання навчального плану та дотримання графіку 
освітнього процесу на цикловій (предметній) комісії, підтримання високого 
морального стану і дисципліни серед складу комісії, за якість проведення 
занять зі студентами, організацію і проведення навчально-методичної й 
практичної роботи; стан, збереження, облік та вдосконалення навчально-
матеріальної бази циклової (предметної) комісії.  

3.2. Голова комісії підпорядковується завідуючому денним відділенням і є 
безпосереднім керівником викладацького, навчально–допоміжного складу 
комісії та прямим керівником студентів, що навчаються за дисциплінами 
циклової (предметної) комісії.  

3.3. Голова циклової (предметної) комісії зобов’язаний:  
3.3.1. Приймати участь в плануванні навчальних занять та забезпечувати їх 

проведення на високому методичному, творчому та практичному рівні, 
здійснювати контроль над проведенням навчальних занять викладацьким 
складом комісії.  

3.3.2. Приймати участь у розробці навчальних планів і програм.  
3.3.3. Керувати освітньою, методичною, творчою, науковою роботою 

викладачів, організовувати вивчення, узагальнення і розповсюдження досвіду 
роботи кращих викладачів комісії, впровадження в навчальний процес 
інноваційних компонентів навчання, допомагати молодим викладачам в 
оволодінні педагогічною майстерністю.  

3.3.4. Керувати аналізом успішності студентів, розробляти заходи щодо 
підвищення якості навчання та контролювати організацію самостійної роботи 
студентів викладачами комісії.  
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