3. План роботи школи молодих викладачів.
4. План-графік проведення відкритих занять.
5. Журнал обліку методичних розробок викладачів.
6. Книга реєстрації матеріалів і робіт, які надходять до методичного кабінету.
7. Лист МОНУ «Про видання навчально-методичної літератури».
5. Керівництво методичним кабінетом
Безпосереднє керівництво роботою методичного кабінету здійснюється заступником
директора з навчальної (навчально-виховної) роботи. Організатором всієї роботи з
вивчення, пропаганди і запровадження в навчально-виховний процес передового
педагогічного досвіду є методист, який призначається наказом директора із числа
найбільш досвідчених викладачів. План роботи методичного кабінету складається на
семестр (навчальний рік) і затверджується заступником директора з навчальної роботи.

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ
Для покращення роботи з документами, більш глибокого їх аналізу, оперативності їх
використання, раціональної затрати часу у методичному кабінеті бажано завести таку
орієнтовану номенклатуру справ з наступних напрямів:
1. Організація цілеспрямованої, планової роботи в усіх ланках навчально-методичної та
виховної діяльності.
Плани роботи:
перспективний план розвитку коледжу;
комплексний план роботи коледжу;
план роботи по внутрішньоколеджському контролю;
план методичної роботи на навчальний рік;
план роботи методичного кабінету (навчальні програми, робочі програми, вхідна
документація, вихідна документація, графіки, розклади, які регламентують
діяльність всіх ланок навчально-виховного процесу, розклад занять, графік ДКР,
розклад перевідних та державних іспитів, графік диф. заліків).
2. Організація роботи і контроль за діяльністю школи молодого викладача:
Документація
перспективний план роботи школи молодого викладача;
річний план роботи школи молодого викладача;
журнал відвідування занять школи молодого викладача;
індивідуальна робота з молодими викладачами.
Папка-пам’ятка «На допомогу молодому викладачу»
методичні рекомендації по підготовці, організації і проведенню заняття;
методичні рекомендації по створенню навчально-методичних комплексів
(теоретичного заняття, практичного заняття, самостійної поза аудиторної та ін.,
контроль знань студентів, його види та методи, застосування ТЗН на занятті та
ін.).
3. Підвищення педагогічної та фахової майстерності викладачів: ФПК
перспективний план проходження ФПК викладачами;
річний план ФПК;
звіти викладачів.
Стажування
перспективний план проходження стажування викладачами;
річний план стажування;
програми стажування;
звіти викладачів.
Атестація
програми і план роботи атестаційної комісії;
творчі звіти викладачів;
атестаційна документація;
дані попередньої атестації.
4. Вивчення, узагальнення та розповсюдження педагогічного досвіду викладачів:
- картотека перспективного досвіду;
- план вивчення, узагальнення та впровадження перспективного досвіду викладачів;
- навчально-методичні матеріали викладача, досвід якого узагальнюється;
- буклет «З перспективного досвіду викладача»;
- Альбом «Перспективний досвід всього педагогічного колективу».
5. Методична робота викладачів:
журнал реєстрації методичних документів, що надходять до методкабінету від
викладачів;
накопичувальні папки (методичні доповіді, методичні розробки, методичні
рекомендації з предметів, методичні рекомендації з різних розділів педагогіки,
науково-дослідницької роботи викладачів.

6. На допомогу керівникам структурних підрозділів (папки – пам’ятки з питань
організації проведення і контролю навчально-виховного процесу):
На допомогу
голові циклової (предметної) комісії;
зав. кабінетом;
керівнику НДРС;
куратору групи.
7. Виховна робота:
– матеріали заходів професійної спрямованості «Тижнів наук» професійних конкурсів,
олімпіад та ін..
8. Звітність
звіти викладачів;
звіти зав. кабінетами та лабораторіями;
звіти голів циклових (предметних) комісій;
річний звіт проведеної методичної роботи в коледжі за навчальний рік.

Блоки діяльності методиста
Організаційно-координуючий – координація безперервної освіти педагогічних
працівників: курсова підготовка – стажування – участь в НМР – самоосвіта; науковометодичне та організаційне забезпечення атестації; координації НМР навчального закладу
з ОНМЦ, ВНЗ ІІІ – ІV рівня акредитації; координація дослідно-експертної роботи.
Діагностико-координуючий – Вивчення стану викладання, запитів і потреб, рівня
професійної компетентності викладачів з урахуванням зони найближчого розвитку
моделювання змісту і структури НМР.
Інформаційно-пропагандистський – випереджувальне інформування про досягнення
психолого-педагогічної науки, освітні технології ППД, нормативні документи МО
України, науково-педагогічну літературу тощо; організації системи заходів з пропаганди
(усної, друкованої, наочної) щодо інноваційних педагогічних ідей.
Форми методичної роботи в коледжі
Колективні:
-

обласна МК;
школа молодого викладача;
МО голів циклових (предметних) комісій;
творчі групи педагогів;
психолого-педагогічні семінари;
диспут-клуб;
методичні виставки;
творчі звіти педагогів.

Індивідуальні:
-

самоосвіта педагогів;
атестація педагогів;
наставництво і стажування молодих спеціалістів;
робота з творчо працюючими викладачами;
консультації методиста, досвідчених викладачів.
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9.

2
Засідання циклових
(предметних)
комісій

-

10.

Протоколи засідань
циклових комісій

11.

Відкриті заняття

12.

Вивчення,
узагальнення
та
поширення
перспективного
досвіду викладачів

13.

Робота з молодими
викладачами

14.

ФПК та стажування

-

15.

Атестація
викладачів

-

16.

17.

Взаємовідвідування
занять викладачами
циклу
Виховні заходи

18.

Втілення нових педагогічних технологій в
практику, навчання і
виховання

19.

Презентація
циклової комісії

-

3
виконання графіку засідань;
явка викладачів;
виконання рішень даного та попередніх
засідань;
перспективність та глибина питань, які
вирішуються.
наявність;
якість записів;
наявність рішень;
виконання попередніх рішень.
планування відкритих занять;
виконання графіка.
наявність плану вивчення перспективного
педагогічного досвіду;
наявність матеріалів передового досвіду та
їхня якість;
форми узагальнення;
досвід розповсюджений (де, коли, ким?)
надання методичної допомоги;
відвідування занять молодих викладачів;
контроль за виконанням вимог голови ПК.
наявність плану стажування та курсів
ФПК;
виконання плану ФПК і стажування;
звітність після проходження ФПК та
стажування.
хід вивчення творчої діяльності викладача
під час атестації;
наявність карт вивчення діяльності
викладача;
наявність документації по атестації.
виконання графіку взаємовідвідувань;
якість, всебічність аналізу заняття;
конкретність зауважень і пропозицій.
оцінка змісту заходів;
активність студентів;
вплив заходів на поглиблення знань
студентів та процес виховання;
естетичне оформлення заходу.
які педагогічні технології втілюються;
що зроблено для вирішення цієї проблеми.
оформлення презентації на методичній
виставці;
форма підведення підсумків презентації.
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1
20.

21.

2
Успішність
та
відвідування занять
на
предметах
циклової комісії
Додаткові заняття
та консультації

22.

Заняття викладачів

23.

Видавнича
діяльність
викладачів
Індивідуальний
план
роботи
викладача
НДРС

24.

25.

-

26.

Іспит, диф. заліки

27.

Захист
переддипломної
практики

-

28.

Робота кабінетів,
навчальних кімнат
та лабораторій

-

29.

Робота бібліотеки

-
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наявність аналізу голови ЦК;
% успішності;
якісний показник, середній бал;
відвідування занять студентами.
виконання графіка;
відвідування студентами;
якість проведення.
підготовка викладача до занять;
готовність студентів;
якість знань студентів;
використання
сучасних
педагогічних
технологій, використання ТЗН та ін.
виконання плану;
практичне використання в навчальному
процесі викладача і студентами.
наявність планів;
відповідність планування проблемам, які
повинен вирішувати викладач.
якість планування, актуальність теми;
% охоплення студентів дослідницькою
діяльністю;
ефективність роботи, кінцевий результат;
використання даних НДРС у навчальному
процесі.
якість екзаменаційної документації;
організація і проведення іспиту;
успішність з предмета.
виконання
графіку
проходження
практики;
якість теоретичних знань та практичних
навичок;
відповідність знань та вмінь вимогам
кваліфікаційної
характеристики
спеціаліста.
наявність паспорта кабінету;
стан навчально-методичного комплексу
кабінету;
матеріально-технічна
забезпеченість
кабінетів;
участь у навчально-виховному процесі.
забезпеченість студентів підручниками;
наявність методичних робіт викладачів у
бібліотеці;
наявність виставки з новою науковометодичною літературою.
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