“Затверджую”
Заступник директора
з навчальної роботи
_____________ О.В.Мороз
13 вересня 2018р.

План роботи методичної ради при методичному кабінеті
технікуму на 2018-2019 н.р.
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

Тема засідання

Дата

2
3
1.
Основні напрями і зміст роботи
педагогічного
колективу
над
реалізацією
загальнотехнікумівської освітньої проблеми у
2018-2019н.р.
2.
Затвердження плану проведення
предметних тижнів на 2018-2019н.р
3.
Обговорення Положення про роботу Вересень
школи молодого педагога.
4.
Інформування
про
замовлення
навчальної літератури згідно нової освітньої
програми.
5.
Організація роботи по підготовці до
предметних олімпіад.

Хто проводить
4

Заступник директора
з навчальної роботи,
завметодкабінету,
методист,
голови ПК

1.
Обговорення стану забезпечення
дисциплін фаховою та навчальною літературою.
2.
Особливості проведення відкритого
заняття. Затвердження Положення про відкритий
Заступник директора
урок.
з навчальної роботи,
3.
Про методичне забезпечення та Жовтень,
голови ПК,
підготовку до атестації викладачів та майстрів листопад
бібліотекар,
виробничого навчання у 2018-2019н.р.
завметодкабінету
4.
Розгляд та обговорення методичних
напрацювань викладачів та підготовка матеріалів
до апробації.
1.
Шляхи вдосконалення методичної
роботи в технікумі.
2.
Про
організацію
методичного
забезпечення та проведення виробничих та
переддипломних практик, аналіз їх ефективності та
результативність.
3.
Звіт голів циклових комісій про
предметні тижні за І-й семестр 2018-2019н.р.
1.
Шляхи
підвищення
педагогічної майстерності (обмін досвідом)

Грудень,
січень

Завметодкабінету,
методист, заступник
директора з
навчальновиробничої роботи,
члени ради

Березень

Завметодкабінету,
члени ради,
заступник директора

рівня

2.
Огляд нормативних документів щодо
вищої та професійно-технічної освіти.
3.
Атестація педагогічних працівників.
Обговорення характеристик.
4.
Про стан виховної роботи в
гуртожитку.

5.

6.

1.
Стан методичного забезпечення
кабінетів і лабораторій та їх відповідність
навчальним планам.
2.
Створення системи профілактики
неуспішності студентів, як засіб збереження
контингенту.
3.
Про результати взаємовідвідування
занять.
1.
Підсумки та аналіз участі студентів у
предметних олімпіадах.
2.
Звіт голів циклових комісій про
предметні тижні у ІІ-му семестрі 2018-2019н.р.
3.
Аналіз роботи методичної ради у
2018-2019н.р.

з НР, заступник
директора з
навчально-виховної
роботи

Квітень

Червень

Методист,
члени ради,
завметодкабінету

Заступник директора
з навчальної роботи,
завметодкабінету,
члени ради

Завметодкабінету________________________________________________ О.Б.Кушляк

