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Загальні положення 

Атестація циклових комісій здійснюється на основі даного положення 

щорічно до 1 червня. 

Мета атестації – забезпечення якісного проведення навчально-виховного 

процесу. 

Атестація сприяє: 

- підвищенню якості підготовки спеціалістів; 

- вдосконалення методики викладання; 

- застосуванню методів розвиваючого навчання в освітньому процесі; 

- вдосконаленню навчально-методичної роботи. 

Атестація циклових комісій проводиться атестаційною комісією, склад 

якої затверджується наказом директора коледжу. 

За підсумками атестації видається наказ по коледжу. 

Результати атестації враховуються при проведенні підсумків роботи 

коледжу за навчальний рік, доводяться до відома всіх викладачів. 

1 Порядок проведення атестації 

Директор коледжу за погодженням із профспілковим комітетом 

затверджує графік проведення атестації циклових комісій і не пізніше, ніж за 

один місяць до початку атестації, доводить його до відома викладачів. 

Комісія розглядає документи, які регламентують роботу циклової комісії. 

До атестації повинні бути представлені: 

- затверджений план роботи циклової комісії, протоколи засідань; 

- методичні матеріали членів комісії на навчальний рік; 

- індивідуальний план членів комісій; 

- навчально-методичні комплекси з дисциплін, закріплених за 

цикловою комісією ( гурткову роботу підтвердити фактичним матеріалом); 

- плани й аналізи проведених у комісії відкритих занять; 

- графік виконання дипломних проектів; 

- графік виконання обов’язкових контрольних робіт; 



 

 

- журнали взаємовідвідування занять і контролю навчального 

процесу головою комісій; 

- перспективні плани роботи кабінетів і лабораторій, закріплених за 

комісією. 

2. Оцінка діяльності циклових комісій за навчальний рік 

проводиться відповідно до критеріїв оцінки роботи циклових комісій 

 

Критерії оцінки роботи циклових комісій 

Зміст роботи Максимальна 

кількість балів 

1 Організаційна робота 

1.1 Затверджений план роботи циклової комісії, наявність і 

якість оформлення протоколів  

 

3б. 

1.2 Проведено засідань методичної ради 5б. 

1.3 Проведено конференцій, семінарів тощо 5б. 

1.4 Проведено відкритих занять 5б. 

1.5 Працює гуртків (гурткову роботу підтвердити 

фактичним матеріалом) 

3б. 

1.6 Проведено тижнів, декад циклових комісій 10б. 

1.7 Проведено студентських олімпіад 5б. 

1.8 Проведено відкритих виховних заходів 5б. 

1.9 Проведено профорієнтаційних заходів 5б. 

1.10 Перспективні плани роботи кабінетів і лабораторій, 

закріплених за цикловою комісією 

5б. 

2 Навчально-методична робота 

2.1 Видано підручників 

 

20б. 

2.2 Розроблено навчальних програм 2б. 

2.3 Розроблено робочих навчальних програм 2б. 

2.4 Підготовлено навчально-методичне забезпечення 

дисциплін (предметів) 

10б. 

2.5 Підготовлено навчально-методичних рекомендацій 5б. 

2.6 підготовлено комп’ютерного програмного 

забезпечення навчальних дисциплін (предметів) 

5б. 

2.7 Зроблено доповідей на засіданні педагогічної та 

методичної рад коледжу 

5б. 

2.8 Розроблено і впроваджено нових форм, методів і 

технологій навчання (опис педагогічного досвіду) 

10б. 

2.9 Підвищення кваліфікації 5б. 

2.10 Відвідано навчальних занять, заходів 

        - головою циклової комісії 

        - членами циклової комісії 

 

1б. 

1б. 

3 Додаткова робота 10б. 

  



 

 

Після підрахунку загальної кількості балів по цикловій комісії, 

визначається питомий показник діяльності кожного члена циклової комісії, 

відповідно до яких складається рейтинг циклових комісій. 
 


