
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ  
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  

«ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Затверджую 

Директор Івано-Франківського  
коледжу 

________Ю.М. Москаленко 

«__»__________2020 р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН РОБОТИ 
МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

КОЛЕДЖУ  
НА 2020-2021 Н.Р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЕТОДИЧНА РАДА 

 

Методична рада Івано-Франківського коледжу – це постійно діючий 

орган коледжу, який визначає основні напрями методичної роботи закладу, 

сприяє впровадженню прогресивних форм і методів навчання та виховання, 

виконує заходи, спрямовані на удосконалення освітнього процесу і підвищення 

якості підготовки спеціалістів, надає допомогу щодо ефективності організації 

методичної та  навчальної роботи, здійснює контроль прийнятих рішень і 

заходів. 

До складу методичної ради входять заступники директора, завідуючі 

відділеннями, методисти, голови циклових комісій, провідні викладачі. 

Очолює методичну раду заступник директора з навчально-методичної 

роботи. Засідання методичної ради проводяться відповідно до плану, який 

затверджується на початок кожного навчального року. 

Основні питання, що розглядаються на методичній раді: 

 заходи щодо виконання директив, наказів, положень, 

інструкцій і вказівок вищих організацій з навчально-методичної та 

навчально-виховної роботи; 

 подання пропозицій щодо обговорення на педагогічній раді 

питань з методичної та навчально-виховної роботи; 

 розгляд нормативних матеріалів коледжу (положення, 

рекомендації, інструкції тощо) та заходів з методичної, навчальної та 

виховної роботи; 

 визначення основних напрямів методичної роботи коледжу на 

навчальний рік; 

 визначення основних шляхів удосконалення навчальної та 

методичної роботи в коледжі; 

 сприяння впровадженню інноваційних технологій і 

прогресивних форм організації освітнього процесу; 

 розробка заходів щодо підвищення професійної 

компетентності та кваліфікації викладачів; 

 сприяння вивченню, узагальненню і поширенню передового 

педагогічного досвіду; 

 звіт голів циклових комісій про стан виконання планів 

роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№з/п Зміст роботи Дата 

проведення 

Відповідальні 

 

І ЗАСІДАННЯ 
 

1.  Затвердження складу 

методичної ради коледжу на 2020-

2021 н.р.   

 Заступник 

директора 

коледжу З НМР, 

методист 

2.  Основні напрями роботи 

методичної  ради та  завдання 

на 2020-2021 н.р.   

Заступник 

директора 

коледжу З НМР, 

методист 

3.  Розгляд та обговорення 

навчальних  програм, які подані 

викладачами на затвердження 

у 2020-2021 н.р. 

Голови 

циклових 

комісій 

4.  Огляд нормативних 

документів,  новинок 

психолого-педагогічної  

літератури (методист).  

Методист 

5.  Про індивідуальні  плани 

роботи викладачів. 

Голови ЦК, 

методист 

6.  Про організацію роботи з 

молодими викладачами. 

Методист 

7.  Різне.  

 

ІІ ЗАСІДАННЯ 
 

1. Про роботу циклових комісій 

коледжу щодо забезпечення 

студентів навчально-методичними 

матеріалами в умовах змішаного 

навчання. 

 Голови ЦК, 

методист 

2. Про організацію проходження 

виробничої практики студентами  4 

курсу усіх спеціальностей, 

методичне забезпечення даного 

напрямку роботи в коледжі. 

Заступник 

директора 

коледжу з НВР 

3. Погодження графіку проведення 

атестації педагогічних працівників 

коледжу. 

Методист 

 

4. Різне.  
 

ІІІ ЗАСІДАННЯ 
 

1. Про звіти голів ЦК щодо виконання 

плану методичної роботи 

 Голови ЦК, 

методист 



викладачів впродовж І семестру 

2020-2021 н.р. 

2. Про стан заповнення електронних 

журналів викладачами коледжу. 

Заступник 

директора 

коледжу з НМР 

3. Про стан заповнення залікових, 

екзаменаційних відомостей та 

зведених плахт за підсумками І 

семестру 2020-2021 н.р. 

Заступник 

директора 

коледжу з НМР 

4. Різне.  
 

IV ЗАСІДАННЯ 
 

1. Про підготовку до проведення 

методичних тижнів ЦК (он-лайн, 

оф-лайн). 

 Голови ЦК, 

методист 

2. Про стан навчально-методичного 

забезпечення навчальних 

дисциплін. Аналіз рубрики 

навчально-методичне забезпечення 

на веб-сторінці коледжу. 

Заступник 

директора 

коледжу з НМР 

3. Про публікації наукової літератури 

викладачами коледжу. 

Голови ЦК 

4. Різне.  
 

V ЗАСІДАННЯ 
 

1. Про використання інформаційних 

інноваційних технологій у 

викладанні навчальних дисциплін в 

умовах змішаного та дистанційного 

форматів навчання. 

 Методист 

 

2. Підведення підсумків роботи 

викладачів над  методичними 

розробками, методичними 

вказівками та іншими методичними 

матеріалами. 

 Голови ЦК, 

методист, 

заступник 

директора 

коледжу з НМР 

  

3. Різне.   
 

VІ ЗАСІДАННЯ 
 

1. Про підсумки роботи навчально-

методичної роботи коледжу за 

2020-2021 н.р. 

 заступник 

директора 

коледжу з НМР 

2. Звіти голів циклових комісій про  

результати проведеної роботи у 

другому семестрі 2020-2021 н.р. 

Голови ЦК 



3. Про хід  виконання рішень 

попередніх методичних рад. 

Методист  

4. Розгляд та обговорення 

перспективного плану роботи 

методичної ради на 2021-2022 н.р. 

методист 

5 Різне   

 


