
НАВЧАЛЬНО_МЕТОДИtIНА Р ОБ ОТА

Органiзацiя i плануваннrI освiтнього процесу в коледжi здiйсчюеться у
вiдповiдностi до Законiв Украrни < Про фахову передвиц{у obBiTp>,'ОПро

ocBiry", О'Про вищу ocBiTy", "Положення про органiзацiю навчального
процесу у вищому навч€tльному закладi" та вимог освiтньо-професiйних
програм та освiтньо-квалiфiкацiйних характеристик вiдповiдних
спецiальностей.

Методична робота е важливою складовою навч€uIьно-виховного процесу Й

спрямована на вирiшення завданъ з пiдвищеннrl якостi пiдготовки фахiвцiв на
ocHoBi комплексного пiдходу до вдоскон€tпення змiсту, органiзацii й методiв
навчання.

Основними напрямками методичноi роботи е:

. перспективнетапоточнеплануваннянавчalllъно-методичноiроботи;

. створення навчально-методичних комплексiв у вiдповiдностi iз

суIасними вимогами до рiвня пiдготовки фахiвцiв;

. органiзацiя системи пiдвищення педагогiчноi майстерностi молодих
викладачiв;

. ан€шIiззабезпеченостiосвiтньогопроцесунавчaпьно-методичною
лiтературою, формуваннrI поточних планiв, видання пiдруlникiв, навчыIъних

i методичних посiбникiв i вказiвок;

. вивчення, узагальнення й поширеншI перспективного педагогiчного

досвiду, формуваннrI нового педагогiчного мисленнrI, прагнення до
постiйного оновлення знань i творчого пошуку, зорiентованого на

особистiсть студента;

. органiзацiя виставок педагогiчних досягнень викJIадачiв, новинок

психолого-педагогiчноi та методичноi лiтератури;

. сприянняу розширеднi сфер застосування iнформацiйно_

комунiкацiйних технологiй шляхом створення власних електронних

пiдр1"lникiв, посiбникiв, електронних портфолiо, презентацiй, TecTiB та

програмного забезпечення навч€tльно-виховного процесу;

. допомога у пцготовц1 викJIадачlв до атестац11;

. вивчення обсяry й змiсту самостiйноi роботи студентiв, вироблення

методичних рекомендацiй iз плануваннlI, органiзацiт й контролю самостiйноi

роботи студентiв

I_{ентрами навчаJIьно-методичноi роботи у коледжi е:

a



. педагогlчна рада;

. методичнарада;

. цикловi KoMicii;

. школа (Молодого викJIадачD).

З метою пiдвищення професiйноi майстерностi викладачiв використовуються
pigHoMaHiTHi форми методичноТ роботи:

. навчально-методичнiконференцii,збори,засiданняметодичноiр4ди,
засiдання цикJIових комiсiй з навч€lльно-методичних питань;

. семiнари, конференцiт, педагогiчнi лекторii з актуutльних питань
виховання i навчання, конкурси професiйноТ майстерностi;

. тижнi (декади) циклових комiсiй;

. вiдкритiтаiнструктивно-методичнiзанrIття,майстер-класи;

. контрольнi та взаемнi вiдвiдування занrIть;

. виставки педагогiчнихдосягнень викладачiв;

. анаJIiтичнi дослiдження з питань методики навчання студентськоi
молодi;

. методичн1 консультацr1;

. iндивiдуальна самоосвiтня робота викJIадачiв циклових комiсiй;

. iндивiдуальнi та груповi консультацii iз головами циклових комiсiй та
викладачами для надання конкретноi методичноi дошомоги з питань
планування роботи, визначення змiсту, форм органiзацiйно-методичноi

роботи.
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