
ПОЛОЖЕННЯ
про декадники циклових ком

Передмова
Вимоги сьогодення стимулюють викладачів до підвищення професійної компетентності, 

педагогічної та методичної майстерності. Нині доцільно використовувати таку організацію 
навчальної праці, внаслідок якої здійснюється взаємодія викладача і студента та збігається їхня 
мета -  предметні декадники циклових комісій.

1. Загальні положення
Основним призначенням декадників циклових комісій є забезпечення належних умов для 

виявлення та розвитку творчої активності і зацікавленості студентів, сприяння формуванню їх 
наукового світогляду та вдосконалення науково-методичного рівня педагогічної майстерності 
викладачів.

2. Завдання декадників
1. Забезпечувати належні умови для виявлення та розвитку творчої активності і зацікавленості 
студентів, сприяти формуванню їх наукового світогляду.
2. Вдосконалювати науково-методичний рівень та рівень педагогічної майстерності викладачів, 
збагачувати педагогічний досвід навчального закладу.
3. Поглиблювати знання з профільних навчальних дисциплін та підвищувати інтерес до інших 
дисциплін, передбачених навчальним планом.

3. Функції декадників
1. Організаційна -  декадники дозволяють внести цікаві заходи та інноваційні технології до 
навчально-виховного процесу; формувати організаційні, пізнавальні, самоосвітні здібності 
студентів.
2. Діагностична -  можливість отримувати інформацію про динаміку професійного рівня 
викладачів та особистісний розвиток студентів.
3. Моделююча -  при плануванні декадників розробляються принципово нові форми навчально- 
пізнавальної діяльності студентів.
4. Пропагандистська -  зміст декадників спрямований на інформування студентів про досягнення 
науки і техніки.

4. Структура декадників
Складовими предметних декадників можуть бути відкриті навчальні заняття, відкриті 

виховні години з наступним обговоренням їх, науково-практичні конференції, індивідуальні та 
групові огляди-конкурси, виставки творчості студентів, засідання циклових комісій тощо. Кожен 
декадник повинен мати належне інформаційне забезпечення.



5. Організація та проведення
1. Предметні декадники проводяться цикловими комісіями один раз на рік. Обов’язковими є 
декадники циклових комісій:

• загальноосвітньої підготовки
-  ЦМК гуманітарних дисциплін;
-  ЦМК природничо-математичних дисциплін.

• гуманітарної та соціально-економічної підготовки
• природничо-наукових дисциплін
• професійної та практичної підготовки

-  ЦМК терапевтичних дисциплін;
-  ЦМК педіатричних дисциплін;
-  ЦМК хірургічних дисциплін;
-  ЦМК сестринської справи.

2. До участі у предметних декадниках залучаються всі бажаючі студенти. Можуть бути запрошені 
фахівці наукової та педагогічної роботи, творчі колективи, представники громадськості.

3. Для проведення декадників із членів циклових комісій формується оргкомітет.

4. На розширених засіданнях циклових комісій разом із членами оргкомітету складаються 
програми проведення декадників. При цьому важливе місце відводиться ініціативі самих 
студентів.

Програми декадників затверджуються головами циклових комісій. Після затвердження 
програм оргкомітет приступає до складання сценаріїв групових заходів, репетицій. Це вимагає 
ретельної підготовки, пошуку нетрадиційних форм та методів організації аудиторної та 
позааудиторної роботи.

5. Після реалізації програм декадників проводяться засідання циклових комісій, на яких 
обговорюють ступінь та якість виконання програм, визначають переможців, вносять пропозиції 
щодо їх нагородження адміністрацією навчального закладу. Крім цього, члени комісії ретельно 
аналізують позитивне і негативне для кожного декадника, про що оформлюють запис у протоколі 
засідання.

6. Кожен викладач комісії представляє свої напрацювання за рік: комплекси навчально- 
методичного забезпечення занять, складені за новітніми вимогами; творчі роботи, доповіді, 
реферати, рецензії, рекомендації студентам, викладачам, мультимедійні презентації, навчальні 
фільми, алгоритми практичних навичок, методичні розробки відкритих заходів тощо. Ярмарок 
педагогічних ідей -  сходинка до підвищення професійної майстерності викладачів, запорука 
їхнього професійного зростання на освітянській ниві.

7. Роботи декадників циклових комісій слід організовувати у формі емоційної, інтелектуальної, 
комунікативної, пошукової та творчої взаємодії студентів і досвідчених викладачів.


