
Методична робота Коломийського 

індустріально-педагогічного технікуму 

являє собою цілеспрямовану діяльність 

щодо забезпечення психолого-педагогічної 

та методичної підготовки педагогічних 

працівників з метою підвищення 

ефективності їх навчально-виховної 

діяльності. Вона сприяє особистісному 

розвитку викладача, його педагогічній 

майстерності щодо викладання навчальної 

дисципліни та проведення позааудиторної 

виховної роботи зі студентами, взаємному 

збагаченню членів колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим 

педагогам вчитися педагогічної майстерності у досвідчених колег, підтримує в 

педагогічному колективі дух творчості, прагнення до пошуку, 

самовдосконалення. 

     Успіх навчально-виховного процесу залежить від того, чи відмовиться 

педагог від стереотипів минулих часів, чи готовий він засновувати стосунки із 

студентами на принципах гуманізму. Дійсність вимагає позбутися звичних 

установок, шукати нові форми спілкування як із студентами, так і з їхніми 

родинами.  

Основною МЕТОЮ діяльності є підвищення професійної майстерності 

творчого потенціалу викладачів, розвиток інноваційної діяльності 

педагогічного колективу.  

 

ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ: 

сприяти розвитку комплексної здатності викладача до адекватного 

сприйняття, осмислення й розуміння креативності студента, здатність помітити 

обдарованого студента та забезпечити йому необхідну психолого-педагогічну 

підтримку. 
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створити умови для підвищення професійного рівня педагогів (відповідно 

до діагностики та кваліфікації) і рівня інформаційної компетенції; 

забезпечити реалізацію особистісно зорієнтованих технологій, ін-

терактивних технологій навчання й виховання в усіх елементах структури 

педагогічного процесу; 

сприяти науково-дослідницькій діяльності педагогів, вивчати та 

популяризувати досвід творчих педагогів закладу, знайомити викладачів із 

здобутками педагогів у межах області, України. 

 

Основними НАПРЯМКАМИ методичної роботи є: 

- надання методичних консультацій викладачам, студентам; 

- спрямування і координація роботи циклових комісій технікуму; 

- створення комплексу методичного забезпечення навчальних дисциплін; 

- розробка й впровадження в практику роботи циклових комісій 

методичних рекомендацій, положень щодо вдосконалення методичної роботи, 

професійної підготовки майбутніх фахівців; 

- сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення 

організаційних умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації 

педагогів; 

- вивчення й узагальнення позитивного педагогічного досвіду викладачів 

технікуму, педагогічних працівників інших закладів освіти, ознайомлення 

педагогів, студентів технікуму з цим досвідом та його впровадженням; 

- залучення викладачів та студентів до навчально-методичної, науково-

дослідної роботи; 

- організація виставок педагогічних досягнень викладачів, новинок 

психолого-педагогічної, методичної літератури, педагогічної преси; 

- робота з молодими викладачами та майстрами виробничого навчання; 

-  допомога в підготовці педагогічних працівників до атестації. 

 

ЦЕНТРАМИ навчально-методичної роботи в технікумі є: 

педагогічна рада; 



методична рада; 

навчально-методичний кабінет; 

циклові комісії; 

методичне об’єднання кураторів. 

теоретичні та практичні семінари. 

школа молодого педагога. 

 

З метою підвищення якості навчально-виховного процесу започатковано 

роботу Школи молодого педагога, проводяться семінари, тематичні лекції, 

круглі столи. Згідно Положення про Школу молодого педагога за молодими 

педагогічними працівниками закріплені досвідчені наставники з найбільш 

підготовлених викладачів, які володіють високим рівнем професійної 

підготовки. 

КОНТРОЛЬ за здійсненням методичної роботи в технікумі  здійснюється 

шляхом: 

заслуховування питань методичної роботи на педраді, засіданні 

адміністративної, методичної ради; 

заслуховування звітів голів циклових комісій; 

звітування викладачів перед цикловими комісіями про свою роботу; 

заслуховування творчих звітів педагогічних працівників під час атестації.  

Координуючим органом методичної роботи в технікумі є МЕТОДИЧНА 

РАДА, яка розглядає найбільш важливі питання удосконалення методичної та 

навчально-виховної роботи, впровадження інноваційних технологій і 

прогресивних форм організації навчання в освітній процес, контролю і 

координації професійної майстерності викладачів тощо. 

На стабільне забезпечення діяльності методичної роботи націлений 

методичний кабінет технікуму. 

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ – це робочий орган з організації методичної 

діяльності, який діє на підставі Положення про методичний кабінет. 



Методичний кабінет є центром навчально-методичної роботи педагогічних 

працівників та опорною ланкою керівництва в організації навчально-

методичної роботи в технікумі. 

Діяльність методичного кабінету узгоджується з роботою педагогічної 

ради, методичної ради, циклових комісій, керівників груп та спрямована на 

покращення якості теоретичного і практичного навчання студентів, зростання 

педагогічної майстерності викладачів, надання їм практичної допомоги з 

питань теорії педагогіки,  надання їм практичної допомоги з питань теорії, 

педагогіки, психології, методики викладання. 

У методичному кабінеті зібрано кращі зразки навчальної документації, 

методичні доробки, розробки показових занять, виховних годин, матеріали з 

узагальнення досвіду навчально-виховної роботи кращих працівників. 

 


