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План 

роботи методичного кабінету 

 на 2018-2019 н.р. 

 

 

№ 

з/

п 

Зміст роботи Дата Виконавці 

Методична проблема: 

Вдосконалення змісту і форм навчання для формування професійних 

компетентностей студента, розвитку його творчих здібностей та соціальної 

адаптації 

I. Організаційна  робота 

1 Роботу методичного кабінету проводити 

відповідно до Положення про навчально-

методичний кабінет Рогатинського 

державного аграрного коледжу 

До 1 вересня 

2018 року 

Замкова Г.П. 

2 Вивчати, узагальнювати, впроваджувати в 

навчальний процес накази МОН України, 

Департаменту освіти, науки та молодіжної 

політики Івано-Франківської ОДА, 

методичні листи, рекомендації, інструкції 

тощо 

Протягом 

року 

Заступники 

директора, 

заввіддділеннями, 

голови ЦК, 

зав.навчально-

методичним 

кабінетом 

2 Розробити і затвердити плани та графіки 

роботи:  

 методичного кабінету;  

 методичної ради;  

 план роботи методиста;  

 план роботи Школи молодого педагога; 

 графік взаємовідвідування занять 

викладачами; 

 графік проходження курсів підвищення 

кваліфікації; 

 графік проведення тижнів ЦК  

 

До 010.09. Вільчик В.О., 

        Замкова Г.П., 

голови ЦК 

3 Проведення засідань методичної ради За планом 

роботи 

Вільчик В.О., 

Замкова Г.П. 

4 Проведення засідань Школи молодого 

педагога 

 

Щомісяця  Замкова Г.П. 



5 Скласти графік відкритих занять викладачів Вересень 2018 

року 

Замкова Г.П, 

 голови циклових 

комісій 

6 Підготовка матеріалів до засідань педрад, 

методради, психолого-педагогічних 

семінарів, Школи молодого педагога 

Протягом 

року 

Замкова Г.П, 

 голови циклових 

комісій 

7 Підготувати проект наказу про організацію 

педагогічного наставництва в 2018-2019 н.р. 

До 10 вересня 

2018 року 

Замкова Г.П. 

8 Поновити інформаційні  стенди До 1 вересня 

2018 року 

Замкова Г.П. 

9 Підготовка плану-графіка атестації 

педпрацівників в 2018-2019 н.р. 

До 10 жовтня 

2018 року 

Замкова Г.П. 

 

10 Поповнювати методкабінет педагогічною 

літературою  

Протягом 

року 

Зав. 

методкабінетом, 

зав. бібліотекою 

11 Скласти каталог статей, доповідей, порад  з 

організації навчально-виховного процесу 

Протягом 

року 

Зав. 

методкабінетом 

Замкова Г.П. 

 

12 Організовувати вивчення чинних 

нормативних документів у галузі вищої 

освіти 

Постійно Замкова Г.П. 

13 Здійснювати підбір матеріалів для 

самоосвіти педагогічних  працівників 

Протягом 

семестру 

 

 

Зав. 

методкабінетом, 

Замкова Г.П. 

14 Провести конкурс методичних матеріалів, 

кращі з них представити на конкурс 

“Педагогічний Оскар-2018 ” в Міністерство 

освіти і науки України 

Вересень 2018 

року 

Замкова Г.П.,  

Голови ЦК 

15 Провести семінар для педпрацівників, які 

атестуються у 2018 -2019 н.р. 

 

Жовтень 

2018 р. 

Вільчик В.О., 

Замкова Г.П. 

16 Надання допомоги педагогічним 

працівникам у складанні „Індивідуального 

плану роботи на  

2018-2019 н.р.” 

Протягом 

вересня 

Замкова Г.П.,  

голови циклових 

комісій 

17 Провести огляд навчально-методичних 

комплексів та оцінити готовність викладачів 

до навчального процессу згідно сучасних 

вимог 

 

До 1.09.2018р. Замкова Г.П.,  

голови циклових 

комісій 

18 Допомога у створенні  портфоліо 

педагогічних працівників, які атестуються  

 

Жовтень-

березень 

Замкова Г.П., 

 голови циклових 

комісій 

19 Формування банку даних про методичну 

роботу викладачів і майстрів в/н 

Протягом 

року 

Замкова Г.П., 

голови циклових     

комісій 



20 Скласти графік підвищення кваліфікації на 

2019 рік 

до 10.09. 

2018р.        

Замкова Г.П. 

21 Надання допомоги в підготовці педагогічних 

працівників до атестації в 2018 – 2019н. р. 

Протягом 

року 

Замкова Г.П. 

22 Організація педагогічних читань, семінарів, 

тренінгів 

Протягом 

року 
Вільчик В.О., 

Замкова Г.П.,  

Добровлянська 

Н.В. 

23 Допомога викладачам і майстрам в/н в 

складанні навчально-методичної  

документації, в проведенні відкритих занять, 

позааудиторних  заходів 

Протягом 

року 
Замкова Г.П.,  

Вергун Т.С., 

голови циклових 

комісій 

24 Участь у засіданнях циклових комісій 

 

Протягом 

року 
Замкова Г.П. 

 

25 Надати методичну допомогу в проведенні 

засідань обласних методичних об’єднань   

викладачів 

  

Згідно плану 

роботи 

обласних 

методичних 

об’єднань 

Замкова Г.П., 

голови циклових     

комісій 

26 Відвідування занять молодих викладачів і 

майстрів виробничого навчання з метою 

надання методичної допомоги 

Протягом 

року 
Зав. відділеннями, 

Замкова Г.П., 

голови циклових 

комісій 

27 Організація і проведення всеобучу з 

інформаційних технологій для викладачів і 

майстрів в/н 

Протягом 

року 

Веркалець Р.В., 

Драган З.Б. 

 

28 

 

 

Організація наповнення викладачами 

електронної бібліотеки 

Протягом 

року 

Веркалець Р.В., 

Драган З.Б.. 

Замкова Г.П. 

 

29 Інформувати та забезпечити участь 

директора у Раді директорів ВНЗ І-ІІ р.а., 

заступників директора, викладачів , 

заввідділень у роботі обласних 

методдоб’єднань 

Протягом року Зав. 

методкабінетом 

30 Забезпечення ефективного  оновлення усіх 

розділів веб-сайту  коледжу, особистих 

сайтів викладачів 

 

Систематично Замкова Г.П., 

 зав. відділеннями, 

голови циклових 

комісій, 

 Веркалець Р.В.,  

        

 

 ІІ. Робота по підвищенню, удосконаленню педагогічної майстерності 

 

1 Провести анкетування педагогічних працівників з 

метою визначення їх інформаційних потреб   

Вересень-

жовтень 

Замкова Г.П. 



2 Допомагати педагогам коледжу в координації 

форм і методів роботи та самоосвіти, спрямованої 

на підвищення педагогічної майстерності та 

вдосконалення фахової підготовки викладачів 

 

Протягом  

року 

Замкова Г.П., 

голови 

циклових 

комісій 

3 Організація і проведення тижнів циклових 

комісій 

За планом 

циклових 

комісій 

Голови 

циклових 

комісій 

4 Надання навчально-методичних консультацій 

викладачам (індивідуально) 

 

Постійно Замкова Г.П., 

 зав. 

відділеннями, 

голови 

циклових 

комісій 

6 Організація участі викладачів та студентів 

коледжу у наукових форумах, олімпіадах, 

конкурсах, освітніх проектах, тренінгах  

міжнародного, Всеукраїнського, регіонального 

рівня. 

Протягом 

року 

Замкова Г.П., 

 зав. 

відділеннями, 

голови 

циклових 

комісій 

7 Організація складання, рецензування навчальних 

програм, методичних матеріалів (методрозробок, 

методичних вказівок), позааудиторних заходів 

 

Протягом 

року 

Замкова Г.П., 

викладачі 

 

 

8 Допомагати педагогам коледжу в координації 

форм і методів роботи та самоосвіти, спрямованої 

на підвищення педагогічної майстерності та 

вдосконалення фахової підготовки викладачів 

Протягом 

року 

Замкова Г.П., 

голови 

циклових 

комісій 

 

9 Відвідування занять викладачів з метою надання 

методичної допомоги і вивчення позитивного 

досвіду, моніторингу рівня педагогічної 

майстерності 

Протягом 

року 

Зав. 

відділеннями, 

Замкова Г.П. 

 

10 Надавати допомогу викладачам  в організації і 

проведенні олімпіад,  предметних тижнів, 

конкурсів 

Постійно  Замкова Г.П.,            

зав. 

відділеннями 

11 Проводити  аналіз моніторингу рівня навчальних 

досягнень студентів з метою  пошуків шляхів 

усунення  прогалин в знаннях студентів і 

розробка конкретних заходів в цій роботі. 

Грудень-

травень  

Зав. 

відділеннями, 

голови 

циклових 

комісій 

12 Слідкувати за своєчасним проходженням  курсів  

підвищення кваліфікацій педпрацівників  (за 

графіком) 

Постійно  Замкова Г.П. 

 

13 Розробка інструктивно-методичних рекомендацій  

з навчально-виховної роботи 

Протягом року Зав. 

відділеннями, 

Замкова Г.П., 

Вергун Т.С. 



14 Огляд  наукової літератури  з різних напрямків 

освітньої діяльності 

Протягом 

року 

Належита 

Л.М. 

15 Розробка електронних підручників (посібників), 

дидактичних матеріалів, навчальних посібників, 

методичних рекомендацій 

Протягом 

року 

Викладачі  

16 Підготовка комп’ютерних презентацій 

дисципліни 

Протягом року Викладачі  

17 Організація  і проведення експертної діяльності 

викладачів та майстрів виробничого навчання на 

ІІ,  І вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне 

звання 

Жовтень-

березень 

Атестаційна 

комісія  

18 Підготовка питань на засідання методичної, 

педагогічної, адміністративної рад 

Протягом 

року 

Зав.навчально

-методичним 

кабінетом 

ІІІ. Робота з вивчення, узагальнення та поширення  

педагогічного досвіду 

1 Ознайомлення педагогів з матеріалами  ППД, 

опублікованими в педагогічних та методичних 

виданнях 

Протягом 

року 

Замкова Г.П., 

Належита 

Л.М. 

2 Організовувати взаємовідвідування занять 

педпрацівниками 

Протягом 

року 

Голови 

циклових 

комісій 

3 Вивчати та узагальнювати досвід викладачів, які 

атестуються  в 2017-2018 н.р. 

Протягом 

року 

Голови 

циклових 

комісій 

4 Організувати творчі звіти  голів циклових комісій Протягом 

року 

Голови 

циклових 

комісій 

5 Узагальнити досвід кращого викладача з 

подальшим його  впровадженням 

Протягом 

року 

Голови 

циклових 

комісій 

6 Корегування тексту і редагування методичних 

матеріалів 

Протягом 

року 

Замкова Г.П., 

Притика Л.Я., 

Чупак Л.Б., 

Гандзин О.М., 

Лещар М.І. 

Пазюк Г.В. 

7 Пропаганда активних форм і методів організації 

навчально-виховного процесу 

Протягом 

року 

Замкова Г.П., 

голови 

циклових 

комісій 

8 Надавати допомогу викладачам, головам 

циклових комісій в організації роботи над 

науково-методичною проблемою 

Протягом 

року 

Замкова Г.П. 

9 Підбір літератури  за запитами педагогів Протягом 

року 

Належита 

Л.М. 

10 Поповнення стенду надходження методичної 

літератури 

Протягом 

року 

Належита 

Л.М. 



11 Поповнення тематичних папок новим матеріалом 

з науково-методичної роботи 

Протягом 

року 

Замкова Г.П.  

 

12 Взяти участь в проведенні майстер-класів з 

питань підвищення педагогічної майстерності 

викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 

організованих ДУ НМЦ «Агроосвіта» 

Березень-

квітень 2018 

року  

Замкова Г.П., 

зав.відділення

ми, голови 

циклових 

комісій  

13 Надання викладачам методичної допомоги  щодо  

випуску  друкованих робіт  

 

Протягом 

року 

Зав.методкабі

нетом 

14 Організувати складання рейтингової оцінки 

діяльності викладачів 

 

Протягом 

року 

Голови 

циклових 

комісій 

15 Сприяти встановленню тісних творчих зв’язків 

для співпраці та обміну досвідом з ВНЗ І-ІІ р.а 

Протягом 

року 

Заступники 

директора, 

зав.методкабі

нетом,голови 

ЦК 

16 На засіданнях ЦК заслуховувати звіти викладачів 

про проходження курсів підвищення кваліфікації 

Протягом 

року 

 

 

 

Зав.навчально-методичним  кабінетом                      Г.П. Замкова 

 

 


