
 ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

на 2018-2019 начальний рік 

1. Розробка навчальних планів, робочих навчальних планів (в частині участі кафедри). 

2. Розробка робочих програм з дисциплін кафедри (за переліком дисциплін та по кожному 

викладачу). 

3. Розробка текстів лекцій з дисциплін кафедри (за переліком дисциплін та по кожному 

викладачу). 

4. Розробка методичного забезпечення лабораторних і практичних занять з дисциплін 

кафедри (за переліком дисциплін та по кожному викладачу). 

5. Розробка питань та завдань для проведення вхідного, поточного, модульного та 

підсумкового контролю, завдань для проведення тестового контролю, контролю 

залишкових знань студентів (ККР) (за переліком дисциплін та по кожному викладачу). 

6. Підготовка рекомендацій для самостійної роботи студентів з дисциплін кафедри (за 

переліком дисциплін та по кожному викладачу). 

7. Підготовка рекомендацій щодо виконання контрольних робіт студентами заочного 

відділення (за переліком дисциплін та по кожному викладачу). 

8. Написання і підготовка до видання методичних вказівок (рекомендацій) для курсового 

та дипломного проектування.  

9. Підготовка комп'ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін.  

10. Розробка і впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, стендів, 

слайдів тощо).  

11. Розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання.  

12. Вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу.  

13. Переробка навчально-методичних матеріалів.  

14. Проведення навчально-виробничої конференції. 

 

№ 
п/п 

Найменування роботи 
Обсяг 
роботи 

Виконавці 
Строк 

виконання 
Дата 

затверджена 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Розробка робочих програм з 

дисциплін кафедри 

 провідні 

викладачі 

серпень 

2018 р. 

 

2. Розробка текстів лекцій з 

дисциплін кафедри 

 провідні 

викладачі 

серпень-

вересень 

2018 р. 

 

3. Розробка методичного 

забезпечення лабораторних і 

практичних занять з дисциплін 

кафедри 

 всі викладачі упродовж 

навчально-

го року 

 

4. Розробка завдань для перевірки 

знань студентів: 

 вхідного; 

 поточного; 

 підсумкового; 

 ККР; 

 для екстернів 

 всі викладачі серпень-

жовтень, 

грудень-

травень 

 

5. Підготовка рекомендацій для 

самостійної роботи студентів 

з дисциплін кафедри 

 провідні 

викладачі 

упродовж 

навчально-

го року 

 

6. Підготовка рекомендацій щодо 

виконання контрольних робіт 

 всі викладачі упродовж 

навчально-

 



1 2 3 4 5 6 

студентами заочного 

відділення 

го року 

7. Розробка завдань для 

проведення лабораторних 

занять з дисциплін кафедри 

 всі викладачі упродовж 

навчально-

го року 

 

8. Впровадження програмного 

контролю знань студентів з 

дисциплін кафедри 

 всі викладачі упродовж 

навчально-

го року 

 

9. Оцінювання за  ЄКТС  всі викладачі упродовж 

навчально-

го року 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

 
 


