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індустріально-педагогічному

1. Загальні положення
1.1. Дане Положення визначає порядок проведення творчого звіту циклової
комісії в Первомайському індустріально-педагогічному коледжі.
1.2. Творчий звіт циклової комісії – це форма узагальнення методичної роботи
педагогічних працівників технікуму за певний період часу, що сприяє:
- ознайомленню з досвідом роботи колег;
- підвищенню якості підготовки спеціалістів;
- вдосконаленню методики викладання;
- застосуванню нових технологій в навчальному процесі;
- вдосконаленню навчально-методичної роботи.
1.3. Мета проведення – підведення підсумків роботи циклових комісій,
активізація роботи членів циклових комісій, виявлення нових методик викладання,
розвиток творчого потенціалу викладачів, майстрів виробничого навчання.
1.4. Творчий звіт циклових комісій проводиться на основі даного положення 1
раз на два роки.
1.5. Для аналізу роботи викладачів, майстрів виробничого навчання під час
творчого звіту наказом по технікуму складається комісія, головою якої
призначається заступник директора з навчальної (навчально-виховної) роботи. До
складу комісії можуть входити: завідувач методичним кабінетом, методист.
2. Порядок проведення творчого звіту
2.1. Графік проведення творчих звітів циклових комісій затверджує методична
рада технікуму на початку навчального року і доводить його до відома викладачів,
майстрів виробничого навчання.
2.1. Творчий звіт може включати:
1. Виховні заходи, що проводяться в рамках предметного тижня, якщо він
співпадає з творчим звітом.
2. Відкрите засідання циклової комісії з підведенням підсумків роботи за
проблемою, над якою працює комісія.
3. Відкриті заняття викладачів.
4. Виставку творчих робіт викладачів, студентів.
5. Інші заходи.
2.3. Комісія розглядає документи, які регламентують роботу циклової комісії:
- затверджений план роботи циклової комісії, протоколи засідань;
- індивідуальні плани роботи членів комісій;
- структурно-логічні схеми циклу дисциплін;
- Положення про державні кваліфікаційні екзамени (за наявності таких );
- навчально-методичні комплекси з дисциплін, закріплених за цикловою
комісією;
- методичні розробки відкритих занять;
- сценарії позакласних заходів;
- журнали взаємовідвідування занять;

- перспективні плани роботи кабінетів і лабораторій, закріплених за
викладачами, які входять до складу циклової комісії;
- плани роботи гуртків.
2.4. Члени комісії відвідують і аналізують заходи, які проводяться в межах
творчого звіту.
3. Підведення підсумків творчого звіту
2.5. За підсумками роботи циклової комісії (протягом 2-х років) видається
наказ по технікуму.
2.6. Результати роботи членів циклової комісії під час творчого звіту
враховуються при підведенні підсумків роботи технікуму за навчальний рік,
доводяться до відома всіх викладачів, майстрів виробничого навчання.
2.7.Узагальнені матеріали творчого звіту надаються в методичний кабінет
головою циклової комісії в двотижневий термін після його проведення.

