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Додаток 1 до розпорядження  
Правління Укркоопспілки 
від 11.10.2019 № 29-р 

ПОЛОЖЕННЯ 
про конкурс “Краща циклова комісія 2020 року”  

у кооперативних коледжах 
 

1. Загальні положення 
1.1. Конкурс “Краща циклова комісія 2020 року” проводиться з метою виявлення та 

підтримання творчої праці голів циклових комісій і педагогічних працівників кооперативних 
коледжів, удосконалення організації методичної, навчальної та виховної роботи, вивчення і 
впровадження новітніх педагогічних технологій.  

1.2. Завданнями конкурсу є: 
● підвищення ролі циклової комісії в підготовці фахівців; 
● сприяння творчим педагогічним пошукам; 
● поширення передового педагогічного досвіду; 
● забезпечення незалежного експертного оцінювання навчальної, методичної та 

виховної роботи. 
1.3. У конкурсі беруть участь циклові комісії кооперативних коледжів. 

2. Організація та проведення конкурсу 
2.1. Загальне керівництво конкурсом здійснює Організаційний комітет, особовий 

склад якого затверджується розпорядженням Правління Укркоопспілки. 
2.2. Науково-методичне керівництво конкурсом здійснює Навчально-методичний 

центр Укоопспілки “Укоопосвіта”. 
2.3. Конкурс “Краща циклова комісія 2020 року” проводиться у два тури: 

І тур – у кожному кооперативному коледжі у вересні 2020 року; 
ІІ тур – у кооперативних коледжах у вересні-жовтні 2020 року. 
2.4. Для організації та проведення І туру конкурсу в коледжах наказом керівника 

створюються організаційний комітет та конкурсна комісія. 
2.5. Організаційний комітет створюється із числа керівників коледжу і представників 

первинної профспілкової організації. 
2.6. Організаційний комітет коледжу проводить організаційну роботу з підготовки та 

проведення конкурсу, визначає і забезпечує порядок його проведення, приймає матеріали від 
голів циклових комісій на конкурс та за поданням конкурсної комісії визначає і нагороджує 
переможців коледжу. 

2.7. Конкурсна комісія коледжу розглядає матеріали, подані головами циклових  
комісій на конкурс у І турі, визначає переможців і подає на затвердження до свого 
організаційного комітету. 

2.8. Конкурсна комісія коледжу оцінює матеріали учасників конкурсу всіх 
кооперативних коледжів у ІІ турі та подає Критерії оцінювання роботи циклових комісій – 
учасників конкурсу (додаток 1) на затвердження до свого організаційного комітету. 

2.9. Організаційний комітет коледжу оформляє результати конкурсу у коледжі та всі 
матеріали, визначені в розділі 3, разом із Протоколом рішення організаційного комітету 
коледжу, критеріями оцінювання роботи циклової комісії направляє до Навчально-
методичного центру Укоопспілки “Укоопосвіта” та в усі кооперативні коледжі в 
електронному варіанті до 18 вересня 2020 року. 
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3. Перелік матеріалів, що подаються учасником конкурсу 
Для участі в І турі конкурсу голова циклової комісії подає до організаційного 

комітету коледжу пронумеровані такі матеріали за 2019/20 навчальний рік: 
1. План роботи циклової комісії. 
2. Протоколи засідань циклової комісії. 
3. Матеріали підвищення кваліфікації викладачів циклової комісії (на прикладі 

одного викладача). 
4. Матеріали взаємовідвідувань викладачів (на прикладі одного заняття). 
5. Матеріали проведення відкритих навчальних занять (на прикладі одного 

заняття). 
6. Матеріали надбань педагогічного досвіду викладачів (на прикладі одного 

викладача). 
7. 3віт про роботу циклової комісії. 

4. Підбиття підсумків і нагородження учасників конкурсу 
4.1. У кожному коледжі організаційний комітет у вересні 2020 р. визначає переможців 

конкурсу і форми їх матеріального та морального заохочення. 
4.2. Критерії оцінювання роботи циклової комісії зазначено в додатку 1. 
4.3. Організаційні комітети усіх кооперативних коледжів у ІІ турі затверджують 

Критерії оцінювання роботи циклових комісій (додаток 1) і надсилають їх до 03 жовтня 
2020 р. на затвердження Організаційному комітету Укркоопспілки для визначення рейтингу 
учасників конкурсу “Краща циклова комісія 2020 року”. 

4.4. Організаційний комітет Укркоопспілки за Критеріями оцінювання роботи 
циклових комісій, надісланими організаційними комітетами усіх кооперативних коледжів 
визначає переможців конкурсу.  

4.5. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами І, ІІ і ІІІ ступенів. 
4.6. За результатами конкурсу “Краща циклова комісія 2020 року” проводиться 

семінар із заступниками директорів з навчальної роботи кооперативних коледжів.  

5. Фінансування конкурсу 
Фінансування підготовки та проведення конкурсу здійснюється за рахунок коштів 

кооперативних коледжів Укркоопспілки. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Додаток 1 
 

Критерії 
оцінювання роботи циклової комісії 

______________________________________________________________________________________________________ 

(назва  циклової комісії) 

Вид діяльності 
Максимальна 
кількість  
балів 

Вистав-
лені 
бали 

 

(назва навчального закладу) 

1. Оцінювання документації  100  
1. Документація циклової комісії відповідно до Положення про 
циклові комісії: 20  

1.1. План роботи циклової комісії 6  

1.2. Протоколи циклової комісії 8  

1.3. Звіт про роботу циклової  комісії 6  

2. Оцінювання змісту роботи  

циклової комісії 80  
2.1. Забезпечення виконання навчальних планів і програм 
навчальних дисциплін; 
розробка та обговорення комплексу навчально-методичного  
забезпечення кожної навчальної дисципліни; 
поповнення комплексу навчально-методичного  забезпечення 
кожної навчальної дисципліни протягом поточного навчального 
року; 

своєчасне внесення змін і доповнень до робочих програм 
навчальних дисциплін;  

Підготовка, розгляд та обговорення екзаменаційних матеріалів 
для проведення вступних, семестрових екзаменів і атестації 
студентів, тематики та змісту курсових робіт (проектів), 
завдань для контрольних комплексних робіт, завдань для 
залишкового зрізу знань та іншої методичної документації для 
контролю знань студентів 

2 

 

2.2. Розробка та впровадження в освітній процес заходів, 
спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і 
чіткої організації освітнього процесу 6  

2.3. Розробка методик викладання навчальних дисциплін 
циклової комісії, проведення лекцій, практичних, лабораторних 
і семінарських занять, навчальної та виробничої практики, 
виконання контрольних робіт, курсових робіт (проектів) 6  

2.4. Розробка і впровадження в дію заходів з питань 
удосконалення практичної підготовки студентів 6  
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Вид діяльності Максимальна 
кількість  
балів 

Вистав-
лені 
бали 

2.5. Вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи 
викладачів, надання допомоги викладачам-початківцям в 
оволодінні педагогічною майстерністю 2  

2.6. Розробка методик застосування комп'ютерних та інших 
сучасних технологій в освітньому процесі; 

розробка методик застосування наочності, технічних 
мультимедійних засобів в освітньому процесі; 

удосконалення навчально-матеріальної бази з кожної 
дисципліни, яка входить до її складу, вирішення методичних 
питань щодо використання цієї бази в освітньому процесі 

2 

 

2.7. Діагностика утруднень у роботі викладачів і вибір форм 
підвищення кваліфікації викладачів 5  

2.8. Розгляд та обговорення підготовлених підручників, 
навчальних посібників, навчально-методичної літератури, 
програм навчальних дисциплін, методичних розробок, 
складання на них відгуків, рецензій 6  

2.9. Проведення педагогічних експериментів з питань 
педагогіки та методики викладання 6  

2.10. Контроль і аналіз знань студентів та визначення єдиних 
критеріїв їхнього оцінювання. Проведення порівняльного 
аналізу якості знань та умінь студентів з дисциплін циклу за 
підсумками поточного та семестрового контролю знань 
студентів 6  

2.11. Керівництво дослідницькою (гуртовою) роботою, 
технічною творчістю студентів; 
організація та проведення науково-практичних конференцій, 
олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт 
студентів; 

організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами 

2 

 

2.12. Організація самостійної та індивідуальної роботи 
студентів 6  

2.13. Проведення профорієнтаційної роботи (відвідування 
шкіл міста та регіону, проведення Днів "відкритих дверей", 
тижнів циклових комісій, інших заходи 2  

2.14. Сприяння працевлаштуванню випускників і зв'язок з 
ними 4  
2.15. Організація наукової роботи викладачів і проведення 
науково-практичних конференцій  3  

2.16. Участь викладачів у професійних конкурсах "Кращий 
викладач року", "Кращий керівник групи", "Кращий керівник 
гуртка", "Кращий завідувач кабінету навчального 
(лабораторії)" 4  
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Вид діяльності Максимальна 
кількість  
балів 

Вистав-
лені 
бали 

2.17. Самоаналіз роботи педагогічного працівника, його звіт 
про виконання індивідуального плану роботи  2  

2.18. Розгляд кандидатур викладачів щодо атестації 
педагогічних працівників (чергової та позачергової);  
0рганізація підвищення кваліфікації викладачів, проходження 
стажування на підприємствах тощо 2  

2.19. Проведення моніторингу ефективності діяльності членів 
циклової  комісії 2  

2.20. Організація планування, керівництво підготовкою та 
обговорення відкритих занять викладачів циклової комісії 4  

2.21. Участь у виховній роботі студентів 2  

Максимальна оцінка – 100 балів 
 
Примітка:  

1. Матеріали, які не відповідають вимогам цього Положення, не оцінюються. 
2. За рішенням організаційного комітету і конкурсної комісії знімаються бали за 

недотримання вимог цього Положення щодо термінів подання (5 балів). 
3. Матеріали, не передбачені даним Положенням не розглядаються.  
 
 

Голова конкурсної комісії __________________ ________________ 
(ПІБ)      (підпис) 

Члени конкурсної комісії ___________________ ________________ 
(ПІБ)      (підпис) 

                                      ___________________ ________________ 
(ПІБ)      (підпис) 

                                      ___________________ ________________ 
(ПІБ)      (підпис) 

                                      ___________________ ________________ 
(ПІБ)      (підпис) 

 
“____”_____________ 2020 р. 
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Додаток 2 до розпорядження  
Правління Укркоопспілки 
від 11.10.2019 № 29-р 

 
СКЛАД 

організаційного комітету Укркоопспілки  
конкурсу “Краща циклова комісія 2020 року”  

у кооперативних коледжах 
 

 

1.  Войнаш Л. Г. – Член Правління Укркоопспілки, директор 
Департаменту кадрової політики, освіти і науки 
Укркоопспілки, директор НМЦ “Укоопосвіта”, 
к.е.н.,  голова оргкомітету; 

2. Мулярчук В. М.  заступник голови Ради ректорів і директорів 
вищих навчальних закладів споживчої кооперації 
України, директор Тернопільського кооператив-
ного торговельно-економічного коледжу, к.е.н., 
член оргкомітету; 

3. Піхотіна Л. М.  заступник голови Ради ректорів і директорів 
вищих навчальних закладів споживчої кооперації 
України, директор Новомосковського коопера-
тивного коледжу економіки та права  
ім. С.В. Литвиненка, член оргкомітету; 

4.  Вініченко К. П. – директор Харківського кооперативного торгово-
економічного коледжу, член оргкомітету; 

5. Силантьєва О. С. – директор Житомирського кооперативного 
коледжу бізнесу і права, член оргкомітету 


