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Кожний заклад освіти має свою систему організації методичної роботи, яка має 

багато як спільних рис, так і відмінностей, характерних лише для даного закладу. 

Система методичної роботи має такі основні складові частини: 

індивідуальна методична робота викладачів з підвищення свого фахового та 

методичного рівня; 

колективні форми і методи проведення методичної роботи (методичні семінари та 

конференції, тижні педагогічної та фахової майстерності, тижні циклових комісій, 

проведення відкритих навчальних занять та виховних годин, взаємовідвідування 

занять, проведення засідань педагогічної та методичної ради, робота навчально-

методичного кабінету та методиста навчального закладу, робота циклових комісій). 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Методична робота – усвідомлена, системна робота педагогічного 

працівника, метою якої є забезпечення власного професійного розвитку та підвищення 

якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, 

організації й методів навчання. 

1.2. Участь у методичній роботі є професійним обов’язком для всіх педагогічних 

працівників. Результативність методичної роботи враховується при проведенні 

атестації педагогічних працівників і є підставою для матеріального та морального 

заохочення. 

1.3. В коледжі взаємодіють два напрями методичної роботи педагогічних 

працівників: науково-методичний та навчально-методичний. Науково-методичний 

напрям – впровадження передових принципів і методів ефективного управління 

процесом навчання студентів. Навчально-методичний напрям – здійснення 

методичного забезпечення навчальної діяльності студентів та удосконалення існуючих 

видів занять. 

1.4. Організацію методичної роботи педагогічних працівників забезпечують 

методичний кабінет та голови циклових комісій. 

1.5. Методична робота здійснюється педагогічними працівниками відповідно до 

плану роботи коледжу на навчальний рік та конкретизується в індивідуальних планах 

роботи викладача. 

1.6. Індивідуальні плани розглядаються на засіданні відповідної циклової комісії, 

а наприкінці навчального року подаються до навчально-методичного кабінету  та 

перевіряються завідувачем. 

1.7. Повнота та якість виконання планів розглядаються на засіданнях відповідної 

циклової комісії у кінці кожного семестру. 

1.8. Загальне керівництво методичною роботою в коледжі здійснює завідувач  

навчально-методичного кабінету. 

1.9. Підсумки методичної роботи педагогічних працівників підводяться на 

засіданні педагогічної ради у кінці навчального року.  
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ІІ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

 2.1. Основними принципами методичної роботи у коледжі є 

актуальність і зв’язок з навчальними та життєвими потребами; 

науковість; 

системність; 

комплексність; 

систематичність, послідовність, безперервність; 

творчий характер; 

поєднання теорії з практикою; 

оперативність, гнучкість, мобільність. 

2.2. Зміст методичної роботи: 

вивчення державних нормативно-правових актів щодо діяльності закладів освіти 

всіх систем (рівнів); 

оволодіння методологічними й теоретичними основами відповідної галузі науки 

(за фахом), сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки, методикою 

викладання дисциплін, підвищення рівня управлінської діяльності, загальної культури 

викладача; 

систематичне вивчення й аналіз навчальних планів, програм, підручників, 

посібників, інструктивних матеріалів, методичних матеріалів щодо змісту, форм і 

методів проведення навчальних занять, позааудиторної та позанавчальної роботи, 

навчально-виховного процесу в цілому; 

розвиток ініціативи й творчості, новаторські пошуки педагогів; 

вивчення й аналіз стану викладання, якості навчальних досягнень студентів, рівня 

їх вихованості; виявлення труднощів у засвоєнні програмного матеріалу; 

 аналіз умов забезпечення психофізичного здоров’я студентів 

підготовка та проведення заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-

виховного процесу; 

надання практичної допомоги педагогічним кадрам в оволодінні сучасними 

методами викладання й виховання; 

підвищення фахової майстерності та психолого-педагогічної підготовки 

викладачів. 

2.3. Основні завдання методичної роботи: 

організаційно-методичне забезпечення програми розвитку коледжу; 
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розвиток професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної 

культури, апробація та введення нових освітніх технологій і систем, створення 

мотивації й умов для фахового вдосконалення; 

інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, 

педагогіки, психології, інформування про досягнення передового педагогічного та 

виробничого досвідів;  

організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, в 

експериментально-дослідницькій роботі, зацікавленості новими педагогічними 

технологіями, впровадженні передового досвіду тощо; 

створення комплексного методичного забезпечення дисциплін, розробка та 

видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання; 

забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;  

удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання здобувачів освіти 

(студентів); 

забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої  та фахової підготовки студентів на 

основі принципів наступності, гнучкості й прогностичності. 

2.4. Основні види методичної роботи педагогічних працівників: 

розробка навчальних планів, навчальних програм, робочих навчальних планів, 

робочих навчальних програм; 

розробка і впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, стендів, 

слайдів тощо); 

створення електронних підручників та дистанційних курсів з дисциплін 

навчального плану; 

підготовка конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських, 

практичних занять, курсових та випускних робіт, практики і самостійної роботи 

студентів; 

підготовка, рецензування підручників, навчальних посібників, методичних робіт; 

підготовка комп’ютерного забезпечення викладання навчальних дисциплін; 

складання екзаменаційних білетів, завдань для проведення поточного та 

підсумкового контролю, завдань для проведення тестового контролю; 

розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання; 

вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу; 

участь у концертній діяльності та театралізованих постановках як виконавця-

музиканта, актора, режисера-постановника тощо; 

підготовка та проведення концерту класу, сольного концерту, творчого звіту; 

підготовка та проведення відкритих, публічних занять, майстер-класів, відкритих 

виховних заходів;  

підготовка студентів до участі в конкурсах, олімпіадах, підготовка концертних 

номерів;  
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читання лекцій або проведення практичних занять для слухачів підвищення 

кваліфікації і, зокрема, у форматі онлайн;  

участь у науково-практичних конференціях;  

написання наукових статей та їх публікація;  

підготовка та проведення методичних семінарів, конференцій;  

виступ з доповіддю з актуальних проблем методики, педагогіки, психології на 

засіданнях педагогічної ради, циклових комісій тощо;  

участь у роботі методичної ради коледжу; 

участь педагогічних працівників у фестивалях, конкурсах як членів журі. 

Методична робота – показник інноваційності закладу освіти, який створений на 

основі системних нововведень щодо мети, змісту освіти, технологій, організації 

навчально-виховного процесу – організовує діяльність педагогів в освітньому просторі 

конкретного закладу освіти. 

Реалізація перерахованих вище завдань методичної роботи викладачів має 

системний характер, а основною структурною одиницею методичної роботи 

виступають циклові комісії, склад яких та керівника затверджує директор закладу 

освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення розглянуто на засіданні 
навчально-методичної ради, 
протокол від 07.06.2021 р. № 10 


