
Вищий комунальний навчальний заклад  

"Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка"  

Житомирської обласної ради 

 

 

НАКАЗ  

 

30 серпня  2019 року                                                                            № 152 

 

Затвердження голів  

предметних (циклових) комісій  

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Предметна (циклова) комісія – структурний навчально-методичний 

підрозділ, що проводить навчальну, виховну та методичну роботу з однієї 

або кількох споріднених навчальних дисциплін. Предметна (циклова) 

комісія створюється для організації методичної, навчальної та виховної 

роботи, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладача, 

вивчення та впровадження сучасних педагогічних технологій, 

удосконалення навчально-виховного процесу. 

Предметна (циклова) комісія створюється згідно зі Статутом ВКНЗ 

«Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської 

обласної ради, що затверджений рішенням Житомирської обласної ради від 

22.11.2012 за № 699  та погоджений в МОН України 05.11.2012. 

Відповідно до п.1.4 «Положення про предметну (циклову) комісію 

ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» 

Житомирської обласної ради", що затверджене наказом по коледжу №156 

від 29.08.2014, перелік  предметних (циклових) комісій, кандидатури їх 

голів і персональний склад повинні відповідати фаховій освіті та 

затверджуються наказом директора ВКНЗ «Коростишівський педагогічний 

коледж імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради терміном на один 

навчальний рік. 

Виходячи з вищесказаного,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити  предметні (циклові) комісії та затвердити голів предметних 

(циклових) комісій викладачів: 

- української літератури та української мови  

     з методикою навчання                            – голова Долінговська С.М. 

- фізико-математичних дисциплін           – голова Самійлик А.С. 

- соціально-економічних дисциплін  – голова Самойленко О.А.      

- психолого-педагогічних дисциплін  – голова Марченко Т.В. 

- іноземних мов з методикою навчання  та зарубіжної літератури 

                                                                        – голова Прохорова О.В. 



- природничих дисциплін з методикою навчання    – голова Кочина Н.М. 

- загальнотехнічних та спеціальних дисциплін      – голова Герасимчук С.В. 

- фізичної культури та виховання з методикою навчання  

                                                                                         – голова Тунік Н.Ц.           

- музичного виховання, основ хореографії  

     з методикою навчання                                               – голова Кононко М.Х. 

2. Установити додаткову оплату за керівництво предметними 

(цикловими ) комісіями відповідно до р. В п.40 МОН України від 15.04.1993 

№102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної 

плати працівникам освіти" головам ЦК: 

Долінговська С.М. 14% 

Самійлик А.С. 15% 

Самойленко О.А. 13% 

Марченко Т.В. 15% 

Прохорова О.В. 14% 

Кочина Н.М. 12% 

Герасимчук С.В. 15% 

Тунік Н.Ц.           12% 

Кононко М.Х. 15% 

 

4. Наказ довести до відома викладачів  коледжу. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор коледжу     В.М.Мороз 

 

ПОГОДЖЕНО   

Голова профкому                                                    А.С.Самійлик              

 

З наказом ознайомлені: 

Герасимчук С.В.  

Долінговська С.М.       

Кононко М.Х. 

Кочина Н.М.  

Марченко Т.В.                  

Прохорова О.В. 

Самійлик А.С.  

Самойленко О.А.          

Тунік Н.Ц.                                                     


