
                                                                                            Затверджую 

                                                                                         Директор технікуму 

  _________А. В. Петрошук 

«__»__________ 2020 р. 

План 

роботи методичного кабінету на березень 2020 р. 
№ 

за/

п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Примітки 

1.  Складання зведеного навчально-

виховного плану та заходів, що 

проводяться в технікумі за поданням 

структурних підрозділів. 

Щотижня Марченко Н.М., 

Борисюк А.А., 

керівники 

підрозділів. 

 

2.  Взяти участь в засіданні по організації 

та контролю навчально-виховного 

процесу НВПЕТ. 

02.03.2020 р. 

 

Методисти   

3.  Відвідати засідання циклових комісій 

природничо-математичних та обліково-

економічних дисциплін з метою 

контролю та вивчення форм роботи з 

викладачами. 

04.03.2020р. Марченко Н.М., 

Борисюк А.А. 

 

4.  Перевірка навчально-методичного 

забезпечення викладачів, що 

атестуються у 2020 році. 

Впродовж 

місяця 

Методисти   

5.  Надання консультаційної допомоги 

молодим викладачам при підготовці до 

проведення занять та позааудиторних 

заходів. 

Впродовж 

місяця 

Методисти   

6.  Надання методичної допомоги голові та 

викладачам ЦК електротехніки, 

електромеханіки та комп’ютерно-

інтегрованих технологій у підготовці та 

проведенні  презентації неділі ЦК. 

До 10.03.2020 р Методисти   

7.  Відвідування заходів в межах тижня 

презентації циклової комісії 

електротехніки, електромеханіки та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій. 

З 13.03.20 р. по  

18.03.2020 р. 

Методисти  

8.  Оформлення атестаційних листів 

викладачів, що атестуються. 

Впродовж 

місяця 

Методисти   

9.  Провести заняття школи молодого 

викладача на тему: «Підготовка 

викладача до самоосвітньої діяльності 

як складова його професійного 

зростання».   (Доповідач – Гичко А.В.). 

До 16.03.2020 р 

методкабінет 

 

Борисюк А.А.,  

Марченко Н.М. 

 

10.  Підготовка атестаційних матеріалів 

викладачів  для розгляду на засіданні 

атестаційної комісії. 

До 20.03.2020 р Методисти  

11.  Відвідування занять викладачів з метою 

контролю, аналізу  та надання 

методичної допомоги. 

Впродовж 

місяця 

Методисти, керів-

ники підрозділів, 

голови ЦК 

 

12.  Надання методичної допомоги 

викладачам при підготовці методичних 

матеріалів для забезпечення викладання 

навчальних дисциплін. 

Впродовж 

місяця 

Методисти  



13.  Взяти участь у засіданні методичної 

ради технікуму.  

До 25.03.2020 р Методисти  

14.  Підготувати і провести засідання 

атестаційної комісії. 

До 29.03.2020 р Петрошук А.В., 

методисти 

 

15.  Моніторинг роботи викладачів з 

питання підвищення кваліфікації. 

Впродовж 

місяця 

Борисюк А.А., 

Марченко Н.М. 

 

16.  Організувати молодих викладачів до 

відвідування відкритих занять та 

відкритих заходів. 

Впродовж 

місяця 

Назарчук О.М., 

Борисюк А.А.,  

Марченко Н.М. 

 

17.  Надання індивідуальних консультацій 

викладачам з питань організації 

навчального процесу. 

Впродовж 

місяця 

Назарчук О.М., 

Борисюк А.А., 

Марченко Н.М. 

 

18.  Моніторинг нормативних матеріалів з 

питань організації освітнього процесу 

сайту МОН, інноваційних досягнень 

педагогіки та методики освітніх сайтів 

ознайомлення педагогічних працівників 

з основними поФложеннями. 

Впродовж 

місяця 

Назарчук О.М., 

Борисюк А.А.,  

Марченко Н.М. 

 

19.  Поповнення сайту технікуму 

методичними та інформаційними 

матеріалами. 

Впродовж 

місяця 

Марченко Н.М.  

 

 

 

Методисти: _________ А.А. Борисюк  

 

                      _________ Н.М. Марченко 

      


