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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО МЕТОДИЧНІ ТИЖНІ ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ 

 

Методичні тижні проводяться у коледжі щорічно цикловими комісіями з 

метою підвищення професійної компетентності педагогів у рамках плану 

методичної роботи. 

 

1 Завдання тижнів 

1.1. Удосконалення науково – методичного рівня педагогічної 

майстерності викладачів, збагачення педагогічного досвіду коледжу. 

1.2. Поглиблення знань з профільних навчальних дисциплін та підвищення 

інтересу до інших дисциплін, передбаченим навчальним планом коледжу. 

1.3. Виявлення студентів, які мають творчі здібності, прагнуть до 

самостійної творчої діяльності. 

2. Функції тижнів 

2.1.Організаційна – тижні дозволяють внести цікаві заходи та інноваційні 

технології до навчально – виховного процесу. 

2.2 Діагностична – можливість отримувати інформацію про динаміку 

професійного рівня викладачів та особистісний розвиток студентів. 

2.3 Моделююча – при плануванні тижнів розробляються принципово нові 

форми навчально – пізнавальної діяльності студентів. 

2.4 Пропагандистська – зміст тижнів спрямований на інформування 

студентів про досягнення науки та техніки. 

3. Структура тижнів 
Складовими методичних тижнів можуть бути відкриті заняття, відкриті 

виховні години з наступним обговоренням їх, науково – практичні конференції, 

індивідуальні та групові огляди – конкурси, виставки творчості студентів тощо. 

Кожен тиждень має містити належне інформаційне забезпечення. 

4. Організація та проведення 

4.1 Методичні тижні організовуються та проводяться цикловими комісіями 

не рідше одного разу на рік згідно плану роботи циклової комісії. 

4.2 План підготовки та проведення методичного тижня затверджується 

заступником директора з навчальної роботи та погоджується з навчально-

методичним кабінетом не пізніше, ніж за два тижні до початку його  

проведення. 



4.3. До участі в методичних тижнях залучаються всі бажаючі студенти. 

Можуть бути запрошені фахівці наукової та педагогічної роботи, творчі 

колективи, громадськість. 

4.3 На розширеному засіданні циклової комісії разом із членами 

оргкомітету складається програма проведення тижня. 

4.4. За підсумками методичного тижня на засіданні циклової комісії 

проводиться аналіз заходів, організованих у ході тижня та активні її учасники 

нагороджуються пам’ятними призами та грамотами.  

4.5. Для створення методичної скарбнички голова циклової комісії подає 

матеріали роботи тижня (план проведення, сценарії відкритих заходів, тексти та 

завдання предметних олімпіад з протоколами їх результатів тощо) протягом 

трьох днів після проведення в навчально-методичний кабінет.  

4.8. Результати проведення методичного тижня відображаються у 

підсумковому наказі заступника директора з навчальної роботи. 

 


