“Затверджую”
Заступник директора
з навчальної роботи
_____________ О.В.Мороз
17 вересня 2019р.

План роботи методичної ради при методичному кабінеті
технікуму на 2019-2020 н.р.
№
п/п
1

1.

2.

3.

Тема засідання

Дата

2
3
1.
Основні напрями і зміст роботи
педагогічного
колективу
над
реалізацією
загальнотехнікумівської освітньої проблеми у
2019-2020н.р.
2.
Затвердження плану проведення
предметних тижнів на 2019-2020н.р
3.
Про єдині вимоги до ведення та Вересень
оформлення навчальної документації у 20192020н.р.
4.
Про організацію роботи з молодими
педагогами.
5.
Поточні питання.

Хто проводить
4

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

1.
Про
підготовку
до
атестації
викладачів та майстрів виробничого навчання у
2019-2020 н.р.
2.
Про якість написання, оформлення
Заступник директора
контрольних, курсових та дипломних робіт,
з навчальної роботи,
дотримання стандартів.
Жовтень,
голови ПК,
3.
Аналіз наповнення сайту КІПТ листопад
члени методради,
матеріалами циклових комісій.
завметодкабінету
4.
Розгляд та обговорення методичних
напрацювань викладачів та підготовка матеріалів
до апробації.
5.
Поточні питання

1.
Профілактика девіантної поведінки
неповнолітніх студентів.
2.
Організація виховної роботи в
технікумі з обдарованою і талановитою молоддю.
3.
Звіт голів циклових комісій про
предметні тижні за І-й семестр 2019-2020н.р.
4.
Підготовка студентів до участі в
обласних олімпіадах.
5.
Поточні питання

Грудень,
січень

Практичний
психолог, заступник
директора з виховної
роботи, заступник
директора з
навчальної роботи,
голови ЦК

4.

5.

6.

1.
Роль поширення інформаційного
простору в освітньому процесі технікуму.
2.
Огляд нормативних документів,
новинок психолого-педагогічної літератури.
3.
Атестація педагогічних працівників.
Обговорення характеристик.
4.
Організація
профорієнтаційної
роботи.
5.
Поточні питання
1.
Шляхи
підвищення
рівня
педагогічної майстерності.
2.
Про систему взаємовідвідування
аудиторних та виховних занять, їх аналіз та звіт.
3.
Про стан підготовки студентів до
ЗНО.
4.
Поточні питання.
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.

Лютий

Квітень

Червень

Завметодкабінету,
члени ради,
заступник директор
ра з НР, заступник
директора з
навчальновиробничої роботи

Завметодкабінету,
члени ради,
заввідділенням

Заступник директора
з навчальної роботи,
завметодкабінету,
члени ради

Завметодкабінету________________________________________________ О.Б.Кушляк

