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1. Загальні положення 

1.1. Дане Положення про циклову комісію Відокремленого структурного 

підрозділу «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного 

технічного університету імені Івана Пулюя» (далі – Положення) розроблено 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», 

нормативно-правових документів Міністерства освіти та науки України, 

Статуту Тернопільського національного технічного університету імені Івана 

Пулюя, Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський 

фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені 

Івана Пулюя» (ВСП «ТФК ТНТУ») та внутрішніх нормативних документів 

ВСП «ТФК ТНТУ». 

1.2. Положення є документом, який регламентує діяльність циклової 

комісії ВСП «ТФК ТНТУ», що здійснюють підготовку здобувачів фахової 

передвищої та вищої освіти. 

1.3. Циклова комісія ВСП «ТФК ТНТУ» (далі - ЦК) – структурний 

підрозділ ВСП «ТФК ТНТУ», що провадить освітню та методичну діяльність за 

певною спеціальністю, групою спеціальностей однієї або споріднених галузей, 

може проводити дослідницьку діяльність за певною дисципліною (групою 

дисциплін). 

1.4. При виконанні завдань, покладених на ЦК, її голова і працівники 

підпорядковуються заступникам директора за відповідними напрямками 

роботи, завідувачу відділення, у структурі якого вона перебуває. Голова і 

працівники ЦК підзвітні та підконтрольні директору фахового коледжу. 

1.5. За видом діяльності ЦК може бути випусковою, якщо вона готує 

фахівців за відповідною спеціальністю і якщо з нею закріплено викладання 

циклу дисциплін професійної та практичної підготовки, та/або ЦК загальної 

підготовки (невипускова ЦК), за якою закріплено викладання циклу дисциплін 

загальної підготовки. 

1.6. До складу ЦК можуть входити навчальні лабораторії, а також інші 

структурні одиниці, які беруть участь у підготовці фахівців (кабінети, класи, 

майстерні). 

1.7. Нормативні документи, організаційно-розпорядчі акти керівництва 

ВСП «ТФК ТНТУ» і відділення, до складу якого входить ЦК, з організації 

освітнього процесу, виховної, інформаційної, профорієнтаційної діяльності, є 

обов'язковими для виконання всіма працівниками ЦК. 

1.8. ЦК забезпечує ведення документації відповідно до діючих у ВСП 

«ТФК ТНТУ» номенклатури справ, інструкції з діловодства, прийнятих в 

установленому порядку рішень директора, педагогічної ради ВСП «ТФК 

ТНТУ», педагогічної ради відділення та завідувача відділення. 
 

2. Завдання ЦК 

2.1. Головним завданням ЦК є організація та здійснення на високому 

рівні навчальної і навчально-методичної роботи з навчальних дисциплін, що 

закріплені за ЦК, виховної роботи серед здобувачів фахової передвищої та 

вищої освіти та підвищення їх кваліфікації педагогічних (науково-

педагогічних) працівників. 
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2.2. Основними завданнями ЦК є:  

2.2.1. провадження освітньої діяльності згідно з освітніми та освітньо-

професійними програмами підготовки фахівців певної спеціальності; 

2.2.2. провадження методичної діяльності, необхідної для забезпечення 

реалізації освітніх та освітньо-професійних програм підготовки фахівців певної 

спеціальності; 

2.2.3. сприяння та контроль за результатами підготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників; 

2.2.4. здійснення поточного й підсумкового контролю якості знань через 

проведення екзаменаційних сесій, підсумкової атестації, захисту курсових робіт 

(проектів); 

2.2.5. керівництво та організація роботи секцій, проведення олімпіад, 

конкурсів за профілем діяльності ЦК циклової комісії; 

2.2.6. планування та здійснення профорієнтаційної роботи; 

2.2.7. забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності та 

етики поведінки педагогічних (науково-педагогічних) та інших працівників із 

студентами та колегами, недопущення корупційних дій у своїй діяльності;  

2.2.8. проведення виховної роботи зі студентами, організація та реалізація 

практики наставництва; 

2.2.9. організація контролю педагогічної діяльності шляхом проведення й 

подальшого обговорення на засіданнях ЦК відкритих занять, а також взаємних 

відвідувань; 

2.2.10. збір та узагальнення передового досвіду, здобутого викладачами 

ЦК під час проведення занять і позанавчальної роботи; 

2.2.11. участь у підготовці ліцензійних та акредитаційних справ та 

сприяння проведенню ліцензування та акредитації освітньо-професійних 

програм; 

2.2.12. підготовка навчально-методичного забезпечення проведення 

вступних випробувань на навчання за освітніми (освітньо-професійними) 

ступенями «фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр», «бакалавр»; 

2.2.13. упровадження прогресивних, інтерактивних, дистанційних 

методів, інноваційних технологій навчання; 

2.2.14. розробка навчальних курсів у системі дистанційного навчання 

ВСП «ТФК ТНТУ» у відповідності до Положення про дистанційне навчання у 

ВСП «ТФК ТНТУ»; 

2.2.15. сприяння у підготовці студентів до участі в олімпіадах, конкурсах 

тощо.; 

2.2.16. створення та супроводження сторінки ЦК на офіційному веб-сайті  

ВСП «ТФК ТНТУ», популяризація діяльності ЦК в соціальних мережах, 

засобах масової інформації; 

2.2.17. здійснення зворотного зв’язку з випускниками ВСП «ТФК ТНТУ», 

залучення їх до роботи із студентами, розвитку діяльності ЦК; 

2.2.17. моніторинг пропозицій міжнародних організацій щодо конкурсів, 

проектів, грантів тощо, підготовка відповідних матеріалів для участі в них;  

2.2.18. співпраця зі стейкхолдерами (підприємствами, організаціями, 

установами), забезпечення їх участі у формуванні та постійній актуалізації 
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змісту освітньо-професійних програм; розвиток практики зовнішнього 

партнерства освітніх програм; співпраця із запровадження в освітній процес 

професійних стандартів; 

2.2.19. формування у здобувачів освіти почуття патріотизму, активної 

громадянської позиції, забезпечення прав і свобод людини; 

2.2.20. збереження матеріально-технічної бази, закріпленої за ЦК, 

дбайливого ставлення до використання енергетичних та інших ресурсів;  

2.2.21. забезпечення дотримання правил техніки безпеки, пожежної 

безпеки, охорони праці при проведенні навчальних занять викладами ЦК;  

2.2.22. здійснення іншої, не забороненої законодавством України 

діяльності, пов’язаної із завданнями ЦК, відділення та ВСП «ТФК ТНТУ».  

2.3. Завдання ЦК виконуються шляхом повного та ефективного 

застосування всіх елементів освітнього процесу із широким застосуванням 

сучасних інформаційних технологій. 
 

3. Склад, керівництво та порядок управління ЦК 

3.1. ЦК створюється, ліквідується, змінює профіль діяльності та 

найменування наказом директора ВСП «ТФК ТНТУ» за поданням заступника 

директора з навчальної роботи ВСП «ТФК ТНТУ» та на підставі рішення 

педагогічної ради ВСП «ТФК ТНТУ». 

3.2. ЦК створюється, якщо до її складу входять не менше п’яти 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників, для яких ВСП «ТФК ТНТУ» 

є основним місцем роботи. 

3.3. Персональний склад ЦК затверджується наказом директора ВСП 

«ТФК ТНТУ» строком на один навчальний рік. 

3.4. Керівництво ЦК здійснює голова ЦК, який призначається директором 

ВСП «ТФК ТНТУ» за погодженням із педагогічною радою ВСП «ТФК ТНТУ» 

з числа педагогічних (науково-педагогічних) працівників, які мають ступінь 

магістра і стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як 

п’ять років. 

3.5. Голова ЦК забезпечує організацію освітнього процесу, виконання 

навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за 

якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю 

викладачів циклової комісії. Голова ЦК у взаємодії з іншими посадовими 

особами ВСП «ТФК ТНТУ» здійснює адміністративне управління освітніми та 

освітньо-професійними програмами, які реалізуються на ЦК. 

3.6. Голова ЦК є представником ЦК у складі педагогічних рад відділення 

та ВСП «ТФК ТНТУ» та інших робочих чи дорадчих органах, зокрема при 

розгляді питань діяльності ЦК. 

3.7. Голова ЦК, у межах своїх повноважень, дає розпорядження і 

доручення, які обов’язкові для виконання усіма членами ЦК і можуть бути 

скасовані директором ВСП «ТФК ТНТУ», якщо вони суперечать законодавству, 

Положенню про ВСП «ТФК ТНТУ» чи завдають шкоди інтересам ВСП «ТФК 

ТНТУ». 

3.8. У разі відсутності голови ЦК за наказом директора ВСП «ТФК 

ТНТУ» призначається тимчасово виконуючий обов’язки голови ЦК з числа 
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педагогічних працівників ЦК. 

3.9. Колегіальною формою управління ЦК є засідання ЦК, які 

проводяться, як правило, один раз на місяць. 

3.10. У засіданнях ЦК зобов’язані брати участь усі вільні від занять 

педагогічні (науково-педагогічні) працівники ЦК, для яких ЦК є основним 

місцем роботи. 

3.11. Засідання ЦК є правомочним, якщо у ньому беруть участь не менше 

двох третин педагогічних (науково-педагогічних) працівників ЦК, для яких ЦК 

є основним місцем роботи. 

3.12. Засідання ЦК проходять у відкритому режимі. На засіданні ЦК 

можуть бути присутніми інші члени трудового колективу ЦК та студенти. 

3.13. Головує на засіданні ЦК завідувач ЦК або особа, якій делеговано у 

встановленому порядку виконання його обов’язків. 

3.14. Секретар ЦК обирається відкритим голосуванням на засіданні ЦК, 

про що оформлюється відповідне рішення ЦК. 

3.15. За результатами засідання ЦК оформлюється протокол, який 

підписується головуючим та секретарем ЦК. 

3.16. Рішення циклової комісії вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувало більше 50 відсотків присутніх на засіданні педагогічних та 

науково-педагогічних працівників ЦК. 

3.17. На засіданнях ЦК ухвалюються рішення щодо:  

3.17.1. організації та проведення освітнього процесу; 

3.17.2. розгляд проєктів навчальних планів і затвердження робочих 

програм дисциплін, координації діяльності щодо розробки робочих навчальних 

планів, навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін, проекту 

розподілу педагогічного навантаження тощо;  

3.17.3. формування та впровадження кадрової політики, спрямованої на 

поліпшення якісного складу педагогічного персоналу, внесення пропозицій 

щодо застосування заходів матеріального та морального заохочення 

працівникам ЦК, соціальної підтримки співробітників, поліпшення умов праці 

та побуту, підвищення їх відповідальності за виконання службових обов’язків;  

3.17.4. оцінювання рівня кваліфікації педагогічних (науково-

педагогічних) та інших працівників ЦК; 

3.17.5. впровадження в освітній процес ЦК новітніх технологій;  

3.17.6 проведення агітаційної та профорієнтаційної роботи та реалізації 

інших заходів, пов’язаних із формуванням контингенту студентів;  

3.17.7. популяризації діяльності ВСП «ТФК ТНТУ» серед випускників 

загальноосвітніх та інших закладів освіти, роботодавців тощо;  

3.17.8. розробки та реалізації заходів щодо встановлення та розвитку 

партнерських зв’язків з, підприємствами, установами, організаціями, організації 

практичної підготовки студентів, працевлаштування випускників; 

3.17.9. виконання Правил внутрішнього розпорядку ВСП «ТФК ТНТУ», 

строкових трудових договорів з педагогічними (науково-педагогічними) та 

іншими працівниками ЦК; 

3.17.10. підготовки та видання навчальної та навчально-методичної 

літератури, моніторинг стану забезпеченості нею студентів; 
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3.17.11. заслуховування виконання індивідуальних планів працівників 

ЦК;  

3.17.12. інших питань, пов’язаних з діяльністю ЦК. 

3.18. Обов’язки голови ЦК: 

3.18.1. керівництво ЦК, організацію та координацію її діяльності згідно з 

цим Положенням; 

3.18.2. забезпечення додержання Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів фахової передвищої освіти при реалізації освітніх, 

освітньо-професійних програм ЦК; 

3.18.3. стратегічне планування розвитку ЦК, складання планів роботи ЦК;  

3.18.4. контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-

методичною та педагогічною діяльністю педагогічних (науково-педагогічних) 

працівників; 

3.18.5. організація та контроль підвищення кваліфікації педагогічних 

(науково-педагогічних) працівників ЦК; 

3.18.6. створення умов для додержання учасниками освітнього процесу 

принципів академічної доброчесності, запобігання виникнення корупційних  

дій; 

3.18.7. організація взаємовідвідування навчальних занять викладачами 

ЦК; 

3.18.8. керівництво підготовкою відкритих занять та їх обговорення;  

3.18.9. визначення функціональних обов’язків, планування педагогічного 

навантаження, розміру заохочення працівників ЦК; 

3.18.10. організація співпраці зі стейкхолдерами; 

3.18.11. забезпечення систематичної перевірки виконання прийнятих 

раніше рішень ЦК та інформування про підсумки перевірки на засіданнях ЦК;  

3.18.12. подання на засідання атестаційної комісії кандидатур викладачів 

ЦК, які підлягають позачерговій атестації (відповідно до Типового положення 

про атестацію) та збір необхідної документації; 

3.18.13. організація профорієнтаційної роботи в закладах освіти;  

3.18.14. здійснення контролю за виконанням плану ЦК та індивідуальних 

планів викладачів ЦК; 

3.18.15. здійснення контролю за дотриманням працівниками ЦК Правил 

внутрішнього розпорядку ВСП «ТФК ТНТУ», та створенням для них безпечних 

умов праці; 

3.18.16. складання звіту про роботу ЦК в поточному навчальному році; 

3.18.17. доповідати на методичних та педагогічних радах у відповідності 

з планами проведення методичних та педагогічних рад; 

3.18.18. готує матеріли, які стосуються діяльності ЦК, для проходження 

ліцензування та акредитації освітньо-професійних програм; 

3.18.19. організовує розробку методичних матеріалів з організації та 

проведення атестації здобувачів освіти. 

3.18.20. здійснювати іншу, не заборонену законодавством України 

діяльність, пов’язану із завданнями ЦК, відділення та ВСП «ТФК ТНТУ».  

3.19. Голова ЦК взаємодіє із керівником проектної групи з розробки 

освітньо-професійної(-их) програми(-м), яка(-і) реалізується на ЦК, здійснює 
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керівну і наглядову функцію за діяльністю груп забезпечення спеціальності з 

реалізації освітньо-професійних програм та відповідає за повну та якісну їх 

реалізацію. 

4. Відповідальність та права ЦК 

4.1. Відповідальність ЦК реалізується через відповідальність її 

працівників: голови ЦК та інших працівників ЦК. При цьому відповідальність 

кожного працівника індивідуальна залежно від покладених на нього  

функціональних (посадових) обов’язків і визначена його посадовою 

інструкцією, Правилами внутрішнього розпорядку ВСП «ТФК ТНТУ» та 

іншими локальними нормативними актами фахового коледжу, чинним 

законодавством. 

4.2. Голова ЦК несе персональну відповідальність за: 

4.2.1. роботу ЦК в цілому; 

4.2.2.забезпечення підготовки фахівців відповідного освітньо-

кваліфікаційного, освітнього та освітньо-професійного рівня на рівні вимог 

стандартів освіти; 

4.2.3. забезпечення виконання викладачами ЦК навчального плану; 

4.2.4. навчально-методичне забезпечення дисциплін ЦК, у тому числі в 

системі дистанційного навчання ВСП «ТФК ТНТУ»; 

4.2.5. виховну роботу працівників ЦК серед здобувачів освіти;  

4.2.6. забезпечення інформаційної та профорієнтаційної роботи ЦК; 

4.2.7. підвищення кваліфікації викладачів ЦК; 

4.2.8. створення умов для додержання учасниками освітнього процесу 

принципів академічної доброчесності, запобігання виникнення корупційних 

дій. 

4.3. Учасники освітнього процесу та працівники ЦК несуть 

відповідальність за порушення академічної доброчесності та можуть бути 

притягнені до академічної відповідальності. 

4.4. Голова та працівники ЦК користуються правами, передбаченими 

чинним законодавством України, Положенням про ВСП «ТФК ТНТУ», 

Колективним договором, іншими нормативними документами ВСП «ТФК 

ТНТУ», що стосуються їх роботи. 

4.5. Голова ЦК та її працівники мають право ініціювати перед 

керівництвом ВСП «ТФК ТНТУ» заходи щодо покращення рівня надання 

освітніх послуг. 

4.6. Голова ЦК та її працівники мають право вимагати перед 

відповідними  підрозділами ВСП «ТФК ТНТУ» забезпечення необхідних умов 

для здійснення освітнього процесу, а також створення соціально-побутових 

умов. 

4.7. Голова ЦК має право: 

4.7.1. ініціювати перед керівництвом ВСП «ТФК ТНТУ» застосування 

заохочення, накладення дисциплінарного стягнення, вжиття заходів 

громадського впливу щодо працівників ЦК; 

4.7.2. брати участь у роботі всіх підрозділів  фахового коледжу і органів 

управління ВСП «ТФК ТНТУ», де обговорюються і вирішуються питання 

діяльності ЦК; 
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