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СистемаМеТоДИчноТроботri}'коЛеДхсiсголоВнИ\{сТрУкТУрнИМелеМенТоМ

здiйснення навчаIIъно- виховноТ та освiтньоi дiялъностi

Методична робота забезпечус:

о р z анiз ацiю навчаsтъно-виховноi роб оти ;

змiсmосвiтнъо.професiйноiтаМораJIъноiстрУктУрису{асногоспецiалiста.

професiонаJIа, шатрiота;

сuсmемн е пла1-1у в ання цtеiроботи у Bcix структурних пiдроздiлах коледжу;

пidвutцення diловоt квалiфiкацit танауково-методичного рiвня Bcix учасникiВ

освiтнъо-професiйного процесу;

аналiзнавчаJIьно-виховноi та методичноi роботи, ii кор екцiя й р еzулю вання,

виявлення кращого (iнноваuiйного) шедагогiчного досвiду та сшрияння щодо

його застосуваЕня, впровадження в навчаJIъний процес;

ВрахУВанняпропозицiйщоДомодернiзацiiнавчалъноiДiялъностiта

удосконапення методичноi роботи,

Методична робота IIовинна бути центром кадровоi полiтики, пiдтримки

роЗпоряДЧо-ВиконаВчих'конТролЮЮЧихiстимУлююЧихфУнкчiйадмiнiстрачii

навчаJIьного закладУ,

КерiвничтвороботоюМеТоДиЧноГокабiнетУВнаВчапъномУзаклаДi

здiйснюстЬсяЗастУпникоМДирекТоразнаВчаJIъно.Виховноiроботи.

органiзатором Bcie1 роботи по вивченню, пропагандi i запровадженню в

навчапьно-виховний прочес передового, педагогiчного досвiду е методист, який

призначаетъся наказом директора iз числа найбiлъш досвiдчених викладачiв,

ГIланроботиМеТоДичногокабiнетУск.TIаДаетъсянанаВЧалънийрiкi

затверджустъся директором коледжу,
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I. з \ в]Ання }IЕто]Ilчного кАБIнЕту

1. Вriвчення. \ ззг&-1ьнення та розповсюдження передового педагогiчного

досвiду навча-,tьно-виховноТ роботи викладачiв коледжу,

2.ПропаганДаДосяГненЬПереДоВоiпеДагоГiчноТнаУки;

3.tIаданняМеТоДиЧноiДопомогиВиклаДаЧаМ'кУраТораМсТУДеНТсъкихГрУп

в пiдвищеннi ix фахового рiвня, удосконаленнi педагогiчноi майстерностi,

4.НакопиченНяТасисТеМатизацiяМеТоДиЧнихМаТерiалiв,якiдрУкУЮТъсяВ

перiодичнiй пресi та розробляютъся у навчаJIьному закладi, пропаганда форм i

метоДiвакТиВноГонаВЧанняТаВИхоВання,оцiнкаiхефективностiза

досягнутими резулътатами,

5. Вивчення та анаJIiз рiвня

навчаJIьно-виховного ttроцесу,

6.СтворенняорганiзацiйнихУМоВДлябезперерВноГоУДосконалення

фаховоiосвiтитаквалiфiкацiiгrеДагогiчних,керiВнихкадрiв.

7.Виявлення,ашробацiятаВПроВаДженняВПракТикУПерсПекТиВноГо

педагогiчного досвiду навчuшъно-методичноi лiтератури, ocBiTHix технологiй i

досягненъ науки,

8. Органiзацiя ефективноi системи методичноi роботи, спрямованоl на

розвиток творчоi iндивiдуалъностi педагогiчних i керiвних працiвцикiв,

g.ПроведеннясисТеМнихЗахоДiв,спрямоВанихнароЗВиТоктВорЧоГо

потенцiалу педагогiв, вивчення i узагалънення ix перспективного педагогiчного

досвiдУтайогоВпроВаДження'З€tjIуIеннякраЩихiзнихдоконкУрсiв

професiйноi майстерностi, навчаJIьно-мgтодичноi та науково- доспiдницъкоi

роботи.

освiтнъо-квалiф iкачiйного з абезпечення

a

L



п. оргАнIзАцIя IlIЕтодичноi роьоти

методичний кабiнет - робочий орган з органiзацii методичrfоi дiяльностi,

який дiе на пiдставi Положення про методичний кабiнет. Важливо, щоб його

очолив гIедагог-новатор, ентузiаст своеi справи, вмiлий i досвiдчений викJIадач-

методист, органiзатор iндивiду€Lлъного пiдходу до кожного викладача,

Методист повинен бути провiдником намiчених планiв i новацiй у методичнiй

роботi.

При складаннi ппанУ роботИ методичНого кабiнету, на ocHoBi ана_пiзу його

надбань за попереднiй piK, визначаються ocHoBHi напрямки роботи на

навчальний piK, проблем и, надякими викладачi, цикловi KoMiciT будуть

працювати.

на початку навчаJIьного року на серпневiй педагогiчнiй радi методист

звiтуе про методичну робоry, визначас головЕу методичну проблему та

окреслюе шляхи ii досягнення, подае головнi напрями, форми та змiст

методичноi роботи на настуIIний piK,

зага-пьне планування м9тодичноi роботи здiйснюе методист навчального

закладу

,ЩжерепамизмiстУ,напрямiв'ТенДенцiйметоДичноiроботивколеДжiе

огляд i вивчення нормативно-IIравовоi, науково-методичноi, iнструктивноi

лiтератуРи та iнфОрмаuii, що надхОдитЬ з MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни,

MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни та ik структурних пiдрозлiлiв з питанъ

якост1 освlти
t

насryпним оIIорЕим моментом с ан€}JIiз методичноi роботи, який в кiнцi

навчаJIъного рокУ заслухоВус педагогiчна та методична Ради, дктивом

методичного кабiнету е методична рада, до якоi входять гоJIови цикJIових

комiсiй, виюIадачi_методисти та старшi викJIадачi. засiдання методичноi ради

вiдбуваються не рiдше одного разу в два мiсяцi,

третя скJIадова - звiтнi засiдання педради та методичноi ради з питань

,
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Проект IIJIану методиЕIноТ роботи засJIр(овуе, аналiзуе, доповнюс та

кориryе методиtIна рада у вiдповiднi строки,

МетодичЕа рада, аналiзуючи методичну роботу навч€lJIьного закJIаду За

минулий pik, враховуе побажаннrI викладачiв, визначае ocHoBHi напрямки

методиtIнот роботи, активiзуе роботу педагогiчного шроцесу. остання rrедрада

навч€UIьНого рокУ присвячУеться ана-пiзу помилок i проблем навчаlIъного року,

що минув, а вже на першiй педрадi нового навч€tлъного року визначаються

шляхи УдосконЕLлення змiсту навч€tльно-виховноi дiяльностi колективу,

III. ндуковI принципи мЕтодичноi роБоти

вимоги до органiзацii та здiйсненнrl методичноi роботи випливають iз

об'ективних закономiрностей навчалъно-виховного tтроцесу в навч€lJIъному

закладi:

1. Вiдповiднiсть методичноi роботи вимогам навч€Lльних програм,

нормативним актам про ocBiTy.

2. HayKoBicTb метоДичЕоi роботи: пiдвищення квалiфiкацiiIIедагогiчних

кадрiв повинно вiдповiдати су{асним досягненням науки.

з. Комплексний характер пiдвищення кваJliфiкацii педагогiчних кадрiв,

4. Всебiчне охоплення викладачiв рiзними формами методичноi роботи,

5. Творчийхарактерроботи над проблемними питаннямиз методики,

6. Оперативнiсть, гнуIкiстъ, мобiлънiсть методичноiроботи.

7. Колективний характер методичноi роботи в розумних спiввiдношенIUIх

загальних, црупових, iндивiдуztльних формальних i неформzLльних, обов,язкових

i добровiлъних форп,r i видiв методичноi роботи,

8. Створення сшриятпивих умов для ефективноi реалiзацiт методичного

потенцiалу викладача.

,
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I\,. нАпрямидIяльностI

1. ПлануваннrI, органiзацiя та проведення науково-теоретичнri конференцiй,

методичних ceMiHapiB i занять шкiл молодого викладача пiдвищення

педагогiчноi майстерностi з актуаJIъних проблем методикИ навчаННЯ i

виховання студентiв, науковоi органiзацii навч€Lпьного процесу.

2. Вивчення рiвня викJIадання, роботи цикJIових комiсiй, ефективнОСТi

використаннrI форr i методiв активного навчання, органiзацii i гrроведення

виховноi роботи; узаг€LльНеннЯ та пропаганди передового педагогiчного досвiду

роботи.

3. Надання методичноI допомоги цикловим комiсiям в органiзацiТ рОботи З

молодими викJIадачами та кураторам з питань виховання, наВчання, ВеДеННЯ

навч€tльно-методичноi документацii.

4. Систематизацiя та пропаганда новинок педагогiчноi i методичноi

лiтератури, навч€uIьних посiбникiв, рефератiв i статей з питань навчання i

виховання фазом з бiблiотекою).

5. Участь в органiзацii щорiчних виставок навчztльно-методичних

посiбникiв, документацii, експеримент€tльно-конструкторських робiт, виданнrI

методичних бюлетнiв про роботу кращих викладачiв.

6. Розробка методичних проблем, якi реалiзуються навч€Iльним закJIадом

при плануваннi i проведеннi вiдкритих занятъ. Участъ у складаннi

перспективних i поточних (семестрових) планiв контролю, здiйснюваних

керiвництвом навчаJIьного заклаДу, аналiз результатiв контролю; пiдготовка

прошозицiй щодо под.lльшо.J уло.понztлеItнrl рiзних напрямкiв педагогiчноi

дiяльностi навчального закJIаду.

7. Пiдготовка навч€tJIьно-методичних питань для розгляду на засiданнях

педагогiЧноI метоДичноi Ради. Участь у складаннi методичних рекомендацiй,

про|рам шкiл i ceMiHapiB по пiдвищенню квалiфiкацii викладачiв у навчальному

закладi, засiдання школи педагогiчноi майстерностi.

8. Забезпеtення рецензування методичних розробок, навчаJIьних
,]i'

кiнопосiбникiв, комп'ютерних програм та iнших навчuUIъно-методичних

,



матерiалiв, розроб.:IенI1\ вIlкJа-]аЧа}1I,I i cxBa-Ieнl{x цrIкловими комlсlями.

Встановлення творчI.Iх зв'язкiв з iншилли навчаJIьниN{и закладами з метою

обмiну дiялъностi.

9. Проведення iнформацiйно-довiдковоТроботи, створеннякартотек, банкiв

педагогiчноТ iнформацii тощо.

10. Органiзацiя розроблення, апробацiт i поширення навчапьно- методичних

матерiалiв.

Ч. OCHOBHI ФОРМИ НАУКОВО МЕТОДИЧНОi

роБоти

У науково-методичнiй роботi коледжу культивуються iндивiдуальнi,

груповi та MacoBi форми роботи.

I н d u Bi dy альн i ф орлwи науков о-методичноi ро б оти (наставництво,

консультацii, стажування, caMoocBiTa та iH.) вiдiграють важливу роль у науково-

методичному самовдоскон€шеннi. Наставництво слiд розгля дати як важливий

напрям науково-методичноi роботи досвiдчених викладачiв з молодшими

викJIадачами та тими викJIадачами, якi в процесi атестацiI дiста_гrи певнi

рекомендацii. Це робота найдосвiдченiших педагогiв з молодшими

викJIадач аNIи) атакож з тими, хто потребуе допомоги у розвlязаннi низки

педагогiчних проблем.

тим часом як би добре не були органiзованi колективнi фОРМНi НаУКОВО-

методичноi робот в колед4i, замiнити щоденну самостiйну i роботу викJIадача

над собоЮ вони не зможУть. В iндивiдуа-ilьних формах роботи реалiзуютъся

iндивiдуальнi програми пiдвищоння квалiфiкацii педагогiв з урахранням iхньоi

компетенцiТ, потреб i iHTepeciB.

Груповi форллu науково-методичноi роботи (творчi та профiльнi групи,

групи педагогiчноi майстерностi, об'еднання викJIадачiв за iнтересами,

практикуми та iH.) бiлъш мобiпънi та динамiчнi, вони об'еднують педагогiв за

iHTepecaMв,
,+
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Творчi mа профiльнi zpyпLt створюються з ]\Iетою прискорення

проникнення досягнень педагогiчноТ науки та передового досвiду у навчалъно-

виховний процес.

Школu переdовоzо пеdаzоziчноzо docBidy виправдовують себе в системi

науково-методичноТ роботи. ix завдання полягае в тому, щоб допомогти

маJIодосвiдченим педагогам вивчити досвiд роботи, майстра педагогiчноi

справи.

Практикум у системi науково-методичноi робот цiнний тим, що за

ефективноi органiзацii BiH активно сприrIе впровадженню кращих зразкiв

роботи, оволодiнню Еовими засобами навчання. Перед практикумом ставиться

завдання: покuвати на практицi TaKi засоби навчання, навчити викладачiв

рекомендованих методiв i прийомiв.

Школа пеd azo ziчноi' майсmерносmi об'еднуе викладачiв з високою

творчою активнiстю. Ефективною формою робота таких шкiл е аналiз

проведеноi колективноi творчоТ справи, розв'язання педагогом ситуацiй i задач.

У процесi ана-гriзу ситуацii виявляються рiзнi погJuIди, що допомагае уникнути

шаблону в мисленнi, спрощених пiдходiв до складних педагогiчних явищ.

MacoBi форлwu робоmu (цiльовi семiнари, педагогiчнi читання; науково-

практичнi конференцii, методичнi оперативнi наради) покликанi сприяти

виробленню единоi педагогiчноi позицii i пiдходiв до важливих педагогiчних

проблем. ,.Щля них xapaкTepHi наявнiсть вiдносно постiйного скJIаду педагогiв,

вiдповiднi плановiсть i перiодичнiсть у роботi.

Псuхолоzо-пеdаzоеiчнi ceMiHapu вимагають високоi квалiфiкацii

органiзаторiв науково-метод'ичноi роботи або прямих зв'язкiв iз вченими-

педагогами, викJIадачами педагогiчних навчыIьних закладiв, iнститутiв

удосконutпення викладачiв.

Своерiдним пiдбиттям пiдсумкiв роботи колективу коледжу над науково-

методиtIною темою (проблемою), засобом визначеннrI результатiв його роботи

можуть бути MacoBi форми науково-методичноi роботи - TaKi, як науково-

практиttнi конференцii та педагогiчнi читання.._i

ý
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VI. ОСНАIЦЕНШIМЕТОДИЧНОГОКАБIНЕТУ

t. Методичний кабiнет розмiщусться в примiщеннi, .руr"оrу дп"

проведення нарад, консультацiй, звiтiв.

2. Обладнання кабiнету повинно забезпечувати роботу викладачiв

рigних дисциплiн" У кабiнетi гrовинно бути гrередбачено:

} методичнi комплекси дисциплiн (типовi програми дисциплiн,

робочi навч€tлънi програми, навч€}JIьнi плани, календарно-тематичнi

плани занrIть, методичнi розробки занять для викJIадачiв, стУДенТiВ,

самостiйноi позааудиторноТ роботи, лекцii).

} зразки навч€LльноI документацiI (навчальнi плани, проГраМи,

примiрнi iндивiдуалънi плани роботи викладачiв по пiдвиЩеннЮ

дiловоi квалiфiкацii, календарно-тематичнi плани занrIть тощо);

} вимоги до теоретичних та практичних занять, види, структура,

форми i методи;

} стенди, якi вiдображають кJIючовi проблеми педагогiки i питання,

над якими працюе колектив навчzI[ьного закJIаду;

} напрямки роботи цикJIових комiсiй;

} матерiали про передовий досвiд викладачiв, KypaTopiB груп,

завiдувачiв кабiнетами, лабораторiями;

технологii та технiки; технiчнi засоби навчання з комплекТОМ
l

слайдiв, комп'ютерних програм, записiв занять та iнших наочних

посiбникiв.

_э*

,



VII. ПЕРЕЛIК ДОКУМЕНТАЦIi МЕТОДИЧНОГО
кАБIнЕту

органiзацiя плановоi роботи в ycix ланках навчально-методичноi та

виховноТ дiяльностi.

1). Г[панироботи:

/ План методичноТ роботи на навч€Lльний piK;

,/ Гfпан роботи методичного кабiнету;

2) Навчалънi програми

3) Робочi програми навчаJIьних дисциплiн

4) Вхiдна документацiя

5) Вихiдна документацiя

б) Графiки, розклади, що регламентують дiяльнiсть навч€UIьно- виховного

процесу

/ Графiк навч€Lльного процесу

,/ Розклад занять

/ Графiки ДКР
/ Розклади екзаменiв.

органiзацiя роботи i контроль за дiяльцiстю школи молодого викладача

1) ,Щокументацiя

/ Перспективний план роботи школи молодого викJIадача

,/ Рiчний план роботи шмв
,/ Iндивiду€tлъна робота з молодими викладачами

2) Папки - пам'ятки кНа оо.rоrоо молодому викладачу)

ПiдвиЩення педагогiчноi та фаховоi майстерностi викладача

1) Пiдвищенняквапiфiкацii:

/ Перспективний план проходження викJIадачами ФПК
/ Рiчний план ФПк
/ Звiти Ёдкладачiв по ФПк

,



2) Стажування:

/ Перспективний план проходженнrI викJIадачами стажування

/ Рiчний план стажування

,/ Звiти викладачiв про стажування

3) Атестацiя

. / Про.рама i план роботи атестацiйноi KoMicii

/ Творчi звiти викладачiв

/ Атестацiйна документацiя
,/ Щанi попередньоI атестацii.

Вивчення та узагальнення педагогiчного досвiду викладачiв

1) Навчалъно-методичнi матерiали викладача,досвiд якого узаг€Lлънюеться

2) Гfuан вивчення, узагаJIьнення та впровадженЕя передового досвiду

Методична робота викладачiв

1) Журнал реестрацii методичних документiв, що надходять вiд викладачiв

2) Накопичувальнi папки:

/ Методичнi доповiдi

/ Методичнi рекомендацiт з рiзних роздiлiв педагогiки

,/ НМк дисциплiн

На доrrомоry керiвникам структурних пiдроздiлiв

1) Папки - пам'ятки з питань органiзацii проведеннlI контролю навч€Lпьно-

методичного та виховного процесу

2) На допомоry:

/ головi I_Ц/[К

,/ зав. кабiнетом 
t

ч куратору групи

a



2) Стажувашня:

/ Перспеrсгшr.ий Iшан проходження викJIадачами стажув?ння

/ Рi.шй IшаЕ стarкуваннrl

,/ Звiти вшgl4дачiв про стажуваннrI

3) Атестацiя

' 7 Програма i план роботи атестацiйноi KoMiciT

/ Творчi звiти викладачiв

{ Местацiйна документацiя

,/ ,Щанi попередньоi атестацii.

Вивчення та узагальнення педагогiчного досвiду викладачiв

1) Навчально-методичнi матерiали викладача)досвiд якого узагалънюеться

2) План вивченнrI, узагальнення та впровадження передового досвiду

Методична робота викладачiв

t) ЖурнаЛ ресстраЦii методИчниХ докуменТiв, щО надходять вiд викладачiв

2) Накопичувальнi папки:

/ Методичнi доповiдi

/ Методичнi рекомендацii з рiзних роздiлiв педагогiки

,/ НМк дисциплiн

На допомоry керiвникам струкryрних пiдроздiлiв

1) Папки - пам'ятки з питанъ органiзацii проведеннrI контроJIю навчztпъно-

методичного та виховного процесу

2) На допомоry:

/ головi Гtrш t

,/ зав. кабiнетом

,/ куратору групи

с


