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ПЛАН  НАУКОВО - МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

 ХАРКІВСЬКОГО  ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО  ТЕХНІКУМУ  

НА  2016-2017  НАВЧАЛЬНИЙ  РІК 

№ з/п Зміст  роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

І. Організаційна робота 
1.1  Вивчити новий закон України «Про освіту» та іншу 

нормативно-правову документацію МОН і 

впроваджувати їх у навчально-виховний процес. 

постійно Скрипник В.В.  

голови ц.к. 

методисти 
1.2  Здійснити контроль за підготовкою педпрацівниками 

матеріалів до атестації та заслуховуванням їх на 

засіданнях циклових комісій 

згідно з 

графіком 

методисти, голови 

ц.к., викладачі, 

майстри в/н 
1.3  Забезпечити організацію і контроль процесу підвищення 

кваліфікації педпрацівників технікуму з профільних та 

інших дисциплін відповідно до Типового положення про 

атестацію 

за окремим 

планом 

Скрипник В.В. 

Мотіна І.М. 

голови  ц.к. 

1.4  Поповнити банк даних про наявність науково-

методичних матеріалів при методичному кабінеті:  

- друкованих (у тому числі - педпрацівників ХІПТу) 

- аудіо і відео 

впродовж   

року 

Ніколаєвська Г.Ю. 

Загоруйко Л.О., 

Рогач Ю.М. 

1.5  Готувати інформаційно-методичні матеріали 

керівництва і педпрацівників, які виступають з 

доповідями на засіданнях Педагогічної і Методичної 

рад, семінарах і конференціях. 

за  планом 

роботи ПР 

та МР  
   

Скрипник В.В. зав. 

відділень, методисти, 

голови ц.к 

1.6  Надавати консультативну допомогу педпрацівникам з 

питань викладання дисциплін державною мовою. 

впродовж  

року 

Скрипник В.В., 

Лобко-Лобановська 

В.А., Богдан І.М. 

методисти 
1.7  Провести аналіз навчально-методичних комплексів 

дисциплін, практичних, лабораторних робіт 

I семестр зав.відділень, голови 

ц.к., методисти 
1.8  Продовжити роботу зі створення в бібліотеці та на сайті 

технікуму комп’ютерного інформаційного фонду 

навчальних посібників та методичних матеріалів. 

впродовж  

року 

Галушко С.М. 

голови  ц.к 

методисти 
1.9  Надавати методичну і практичну допомогу активу музея 

технікуму в плануванні і організації роботи. 

вересень, 

жовтень 

Корнев В.В,Галушко 

С.М., Мотіна І.М.  

ІІ.  Узагальнення та поширення кращих зразків педагогічного досвіду 
2.1  Продовжити роботу щодо видання «Інформаційно-

методичного вісника» - друкованого органу Методичної 

ради технікуму. 

впродовж 

року 

Загоруйко Л.О.,  

ред. колегія 

2.2  Взяти участь в науково-методичних  заходах ВНЗ в 

межах спільної діяльності (конференції, семінари). 

впродовж 

року 

Методисти, голови ц.к  

педагоги 
2.3  Готувати матеріали та зразки для участі в обласній 

виставці технічної творчості серед технікумів та 

коледжів. 

впродовж 

року 

Голови ц.к., зав відді-

лень, зав. майстерень, 

методисти 

2.4  Брати активну участь в роботі обласних методичних 

об’єднань технікумів та коледжів. 

за планом 

роботи МО 

Методисти, зав. 

відділень, голови ц.к, 

педпрацівники 
2.5  Продовжити вивчення і впровадження  в навчально-

виховний процес технікуму кращих зразків новітніх 

впродовж 

року 

Скрипник В.В., 

методкабінет, голови 



педагогічних, інформаційно-комунікативних та 

виробничих технологій. 

ц.к., викладачі, 

майстри в/н 
2.6  Надавати методичну допомогу педпрацівникам в 

розробці методичних матеріалів, проведенні відкритих 

занять та навчально-виховних заходів, у розміщенні 

кращих у засобах масової інформації та періодичних 

друкованих виданнях. 

впродовж 

року 

Методисти,  

викладачі-методисти 

голови ц.к. 

2.7  Продовжити методичне співробітництво технікуму з 

ВНЗ м. Харкова та області (ХДТУБА, ХНТУСГ, УІПА, 

НТУ “ХПІ”, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ХНПУ ім. Г.С. 

Сковороди, ХНАУ ім. Докучаєва, ХДАМГ) (творчі, 

профорієнтаційні зустрічі, рецензування програм, 

наукових робіт, головування на державних екзаменах та 

інше) 

впродовж 

року 

Скрипник  В.В. 

зав. відділень, 

голови ц.к., педагоги, 

методисти 

2.8  Підготувати матеріали і запровадити постійно діючу 

виставку кращих науково-методичних матеріалів 

педагогічних працівників технікуму при методичному 

кабінеті – «Галерею інноваційного досвіду». 

впродовж 

року 

 

Методкабінет,  

викладачі-методисти 

голови ц.к. 

2.9  Надавати методичну та практичну допомогу педагогам - 

початківцям. Продовжити роботу Педагогічної 

майстерні. 

за планами  

роботи ц. к 

школи п.м 

Метод. рада, ц.к. 

псих.- пед. дисциплін 

2.10  Підготувати і провести творчі зустрічі провідних  

фахівців будівельної галузі та наукових співробітників 

ВНЗ зі студентами технікуму за темою «Впровадження 

нових технологій в сучасне будівництво» 

березень 

травень 

Тремль  Л.Я. 

Чумак Г.Л. 

Малахова В.П. 

студактив 
2.11  Оприлюднювати основні науково-методичні досягнення 

педагогічних працівників на сайті технікуму. 

впродовж 

року 

Методкабінет, зав.лаб. 

інформ. технологій 
2.12  Підготувати матеріали, організувати та провести 

нетрадиційне засідання Педагогічної ради  

березень 

2015 

Скрипник В.В., 

Ніколаєвська Г.Ю., 

методисти, голови ц.к. 

III. Організаційно - методичне забезпечення практики 
3.1.  Підготувати і провести установчі педагогічні 

конференції “Передвипускна педагогічна практика. 

Завдання, проблеми, рішення ” (по підрозділах) 

за графіком 

роботи 

відділень 

Галаніна О.М., 

Беленченко Л.Ф., 

керівники практики 
3.2.  Провести інструктивно-методичну нараду зі студентами  

ІІ курсу з питань проходження навчальної та 

технологічної практики 

 

за планом 

роботи 

відділень 

зав. відділень, голови 

ц.к., зав. майстерень 

керівники практики, 

майстри в/н 
3.3.  Провести семінар-нараду для майстрів в/н, які працюють 

у групах первинної професійної підготовки щодо 

удосконалення організації і проведення поетапної та 

державної кваліфікаційної атестації учнів. 

грудень Зав. відділень 

Ніколаєвська Г.Ю. 

майстри в/н 

3.4.  Підготувати і провести в групах випускного курсу бесіду 

з питань нормативно-правових умов працевлаштування 

студентів 

січень Галаніна О.М., 

Підлісняк Г. Г., 

куратори 
3.5.  Провести інструктивно-методичну нараду зі студентами 

ІІ курсу з питань проходження геодезичної практики на 

технологічному і будівельному відділеннях 

лютий 

березень 

Сорокіна  В.П. 

зав. відділень, 

куратори нав.груп 
3.6.  Провести заключні конференції “Підсумки  

передвипускної педагогічної практики на денному  

відділенні” (по підрозділах) 

червень Скрипник В.В., 

Галаніна О.М., 
Беленченко Л.Ф. зав. 

відділень, кер. практ. 



 

IV. Конференції, олімпіади, конкурси студентів ХІПТу 
4.1.  Прийняти участь в обласній науково-методичній 

конференції та виставці напрацювань педагогів. 

Лютий 

2017 р. 

Голови ц.к., 

методисти 
4.2.  Надати методичну і практичну допомогу організаторам 

виставок художньої і технічної творчості студентів і 

співпрацівників.  

впродовж 

року 

методисти, завідувачі 

відділень, голови 

циклових комісій 
4.3.  Прийняти участь в обласній виставці технічної творчості 

студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Харківської 

області. 

Лютий-

березень 

2017 р. 

Скрипник В.В., 

голови ц.к., 

методисти 
4.4.  Надати методичну і практичну допомогу при організації 

і проведенні циклу заходів, присвячених окремим 

дисциплінам та професіям. 

Впродовж 

року 

Скрипник В.В., 

Корнєв В.В., 

методкабінет,  

голови ц.к 
4.5.  Організувати і провести студентські інтелектуальні 

професійні змагання.  

Олімпіади: з іноземної мови, української мови, вищої 

математики, теоретичної механіки, електротехніки, 

організації ремонту автомобілів і двигунів, інженерного 

креслення. 

Конкурси:  курсових проектів, брейн-ринг “Молоді 

правознавці”, професійної майстерності (І ступень), 

базових робітничих професій (ООН), обласний конкурс 

“Брейн-ринг” з економічних дисциплін, з української 

мови ім. Т.Г. Шевченка, П. Яцика, “Тиждень майстра 

виробничого навчання”. 

за 

окремими 

планами 

Голови ц.к.,  

Зав. майстерень, 

Викладачі, студактив 

Майстри в /н 

Методисти 

Куратори груп 

 

 

Завідувач навчально-методичного кабінету                                    Г.Ю. Ніколаєвська 


