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1. Загальні положення

1.1 Мета огляду:
• повнота навчально-методичного забезпечення дисциплін;

1.2 Термін проведення -  квітень кожного навчального року.
1.3 Для проведення огляду-конкурсу створюється комісія. За підсумками 
роботи укладається звіт. Загальна кількість балів, отриманих у процесі 
огляду, заноситься до рейтингової таблиці у розділ «Методична робота».

2. Напрямки і критерії оцінки в огляді-конкурсі методичної роботи

2.1 Кількість балів за кожен вид роботи подано в таблиці «Оцінка навчально- 
методичного забезпечення дисциплін» (таблиця додається).
2.2 Під час оцінки враховуватиметься:

- оформлення матеріалів державною мовою;
- друкований текст;
- порядок укомплектування навчально-методичних комплексів

дисциплін;
- наявність внутрішньої та зовнішньої рецензій (для навчальних

програм, методичних розробок, навчальних посібників, підручників 
тощо);

- відповідність змісту та оформлення методичних матеріалів до вимог 
стандартів освіти та рекомендацій коледжу;

- наявність авторського права та рецензій (для комп’ютерного
програмного забезпечення);

- наявність електронного варіанту навчально-методичного комплексу 
дисципліни.

2.3 Приблизний перелік напрямків роботи, яка буде оцінюватись:
1. Навчально-методичне забезпечення дисциплін, які викладаються:

- навчальна програма;
- робоча навчальна програма;
- плани навчальних занять;
- конспекти лекцій;
- опорні конспекти;
- інструктивний матеріал до практичних занять;
- інструктивний матеріал до лабораторних занять;
- інструктивний матеріал до семінарських занять;
- методичне забезпечення самостійної роботи студентів;
- пакети контрольних завдань для перевірки знань студентів (ОКР, ККР);
- пакети залікової та екзаменаційної документації;
- завдання для курсових (дипломних) робіт (проектів);

2. Дидактичні матеріали візуального супроводження дисциплін (опорні 
таблиці, схеми).
3. Робота з обдарованою молоддю (матеріали олімпіад, конференцій, 
конкурсів, турнірів тощо).



4. Впровадження новітніх освітніх технологій, інноваційних методик у 
навчально-виховний процес (розробки, методичні поради, рекомендації):

- модульно-рейтингова система навчання;
- застосування комп’ютерних технологій;
- особистісно-орієнтовне навчання;
- мультимедійні засоби викладання;
- інше.

5. Методрозробка (зразковий варіант).
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