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Порядок денний
ПРОТЯГОМ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
Усі
заходи
методичного
спрямування
підпорядкувати реалізації проблеми коледжу у 2022 2023 н.р. «Забезпечення якості освіти майбутнього
спеціаліста шляхом впровадження ефективного
входження до світового медіа-простору в умовах
удосконалення
інформаційного
освітнього
середовища».
Для реалізації цієї мети слід активно впроваджувати
проведення
науково-методичних
конференцій,
проблемних семінарів, семінарів-практикумів. Сприяти
впровадженню інноваційних технологій у навчально■ виховний процес та сприяння у створенні і розвитку
інформаційно-пошукових
систем
на
методичні
документи. Спрямувати навчально-методичну роботу на
вдосконалення
рівня
педагогічної
майстерності,
формування професійної компетентності педагогів,
розвиток особистої культури і творчого потенціалу,
спрямований на підвищення якості й активне
використання інноваційних технологій.

Відповідальні

•

СЕРПЕНЬ
Основні напрямки роботи методичної ради та завдання Можарівська І.М.,
на 2022-2023 н.р.
члени методичної
ради
Розгляд та затвердження навчальних програм, які подані Члени методичної
викладачами на 2022 - 2023 н.р.
ради
Огляд нормативних документів.
Цуман Н.В.
Про організацію роботи з молодими викладачами.
Цуман Н.В.
ВЕРЕСЕНЬ
Затвердження складу методичної ради коледжу на 2022- Члени методичної
2023 н.р.
ради
Про підготовку до проведення методичних тижнів
Голови ц/к, зав.
циклових комісій, кафедр (онлайн, офлайн).
кафедрами, методист
Про стан інформаційного забезпечення цикловими Члени методичної
комісіями, кафедрами сайту коледжу, як ефективного ради, голови ц/к,
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засобу створення позитивного іміджу закладу вищої
освіти.
Про удосконалення структури та змісту навчальнометодичних матеріалів.
Про
стажування
та
підвищення
кваліфікації
педагогічними працівниками коледжу.
ЛИСТОПАД
Про роботу циклових комісій, кафедр коледжу щодо
забезпечення здобувачів освіти навчально-методичними
матеріалами в умовах змішаного навчання.
Про організацію проходження виробничої практики
здобувачами освіти усіх спеціальностей, методичне
забезпечення даного напрямку роботи в коледжі.
Погодження графіку проведення атестації педагогічних
працівників коледжу.
СІЧЕНЬ
Електронне забезпечення навчального процесу
(електронні журнали, електронні портфоліо).

Про заходи щодо забезпечення дотримання академічної
доброчесності.
Про стан підготовки педагогічних працівників коледжу
до проходження атестації: заслуховування досвіду
роботи викладачів.
Про формування та наповнення електронного ресурсу
навчально-методичними
матеріалами
бібліотеки
коледжу та створення репозитарію.
БЕРЕЗЕНЬ
Про
використання
інформаційно-інноваційних
технологій у викладанні навчальних дисциплін в умовах
змішаного та дистанційного форматів навчання.
Підведення підсумків роботи викладачів над
методичними розробками, методичними вказівками та
іншими методичними матеріалами.

зав.кафедрами

Цуман Н.В.
Цуман Н.В.

Голови ц/к, зав.
кафедрами, методист

Горбатюк І.В.
Члени методичної
ради
Голови ц/к,
зав.кафедрами,
методист

Можарівська І.М.
Можарівська І.М., голови ц/к,
зав.кафедрами

Антипчук І.В.,
Цуман Н.В.

Голови ц/к,
зав.кафедрами,
методист
Голови ц/к,
зав.кафедрами, .
методист, аст..
директора з НМР
Про організацію і проведення навчання майстрами
Можарівська І.М.,
виробництва для отримання робітничих професій.
Горбатюк І.В.,
Цуман Н.В.
Про публікації наукової літератури викладачами Голови ц/к,
коледжу.
зав.кафедрами
Дні науки в Житомирському агротехнічному фаховому
Цуман Н.В.,
коледжі: плани та стратегії реалізації.
члени методради
ЧЕРВЕНЬ
Про підсумки навчально-методичної роботи коледжу за Заступник директора
2022-2023 н.р.
з навчальнометодичної роботи
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Звіт голів ц/к, зав. кафедрами про результати проведеної
Голови ц/к,
роботи у 2022-2023 н.р. та стан навчально-методичного
зав.кафедрами
забезпечення.
Аналіз видавничої активності викладачів коледжу.
Можарівська І.М.,
Цуман Н.В.
Розгляд та обговорення перспективного плану роботи Члени методичної
методичної ради на 2023 - 2024 н.р.
ради
Примітка: на кожному засіданні методичної ради розглядаються
підготовлені педагогічними працівниками методичні розробки, вказівки,
рекомендації.
Заступник директора
з навчально-методичної роботи

Інна МОЖАРІВСЬКА

