
                                                                                        Затверджую: 

                                                                                                          Директор технікуму 

   _______  А. В. Петрошук 

                                                                                                                 «__»____________2020 р. 

План 

роботи методичного кабінету на вересень 2020 р. 
№ 

за/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Примітки 

1. Складання зведеного навчально-виховного 

плану заходів, що проводяться в технікумі 

за поданням структурних підрозділів. 

Щотижня Марченко Н.М.  

2. Проведення наради з головами циклових 

комісій. 

01.09.2020 р. Борисюк А.А.  

3. Моніторинг нормативних матеріалів сайту 

МОН з питань організації освітнього 

процесу, ознайомлення педагогічних 

працівників з основними положеннями. 

Впродовж 

місяця 

Назарчук О.М., 

методисти, голови 

циклових комісій 

 

4. Планування роботи школи молодого 

викладача. 

До 07.09.2020 р. методисти   

5. Проведення заняття школи молодого 

викладача на тему: «Нормативи та 

навчально-методичне забезпечення 

освітнього процесу». 

Методкабінет 

08.09.2020 р. 

Назарчук О.М., 

Марченко Н.М. 

 

 

6. Планування роботи методичного кабінету 

на 2020-21 н.р. 

До 30.09.2020 р. методисти 

 

 

7. Планування роботи методичного кабінету 

на жовтень. 

До 30.09.2020 р. методисти 

 

 

8. Планування  графіка відвідування занять 

адміністрацією. 

До 15.09.2020 р. методисти   

9. Моніторинг підвищення кваліфікації 

викладачів технікуму. 

Впродовж 

місяця 

методисти   

10. Узгодження списків викладачів, що 

атестуються  у 2020-2021 н. р. 

Впродовж 

місяця 

методисти  

11. Надання методичної допомоги молодим 

викладачам у підготовці і проведенні занять. 

Впродовж 

місяця 

Назарчук О.М., 

методисти 

 

12. Методична допомога викладачам при 

підготовці навчально-методичних 

матеріалів для проведення занять і 

організації освітнього процесу. 

Впродовж 

місяця 

Назарчук О.М., 

Кудрявцева О.М., 

методисти 

 

13. Відвідування занять викладачів з метою 

контролю та надання методичної допомоги. 

Впродовж 

місяця 

методисти  

14. Планування графіка проведення відкритих 

занять та відкритих заходів викладачами 

НВПЕТ. 

Впродовж 

місяця 

методисти   

15. Планування роботи атестаційної комісії 

НВПЕТ. 

Впродовж 

місяця 

методисти   

16. Узгодження з головами циклових комісій 

планування роботи ЦК. 

Впродовж 

місяця 

методисти   



17. Поновлення перспективного плану атестації 

викладачів та підвищення їх кваліфікації. 

Впродовж 

місяця 

методисти   

18. Опрацювання нормативних матеріалів з 

питань організації освітнього процесу.  

Постійно Назарчук О.М., 

Методисти 

 

19. Методичний супровід переходу на нові 

навчальні програми. 

Впродовж 

місяця 

методисти   

20. Участь у роботі методичної ради технікуму.  30.09.2020 р. методисти  

21. Поповнення сайту технікуму методичними 

та інформаційними матеріалами. 

Впродовж 

місяця 

Марченко Н.М.  

 

 

 

Методисти: ___________  А.А. Борисюк  

                         ___________  Н.М. Марченко  

         

 


