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ПЛАН РОБОТИ 

МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ БДМУ 

на 2022/2023 н. р. 
 

І. Основні завдання  методичної ради: 

1.1. Визначення основних напрямів навчально-методичного забезпечення освітнього 

процесу в коледжі. 

1.2. Узагальнення та впровадження прогресивних освітніх технологій. 

1.3. Проведення навчально-методичної експертизи ОПП спеціальностей на їх 

відповідність сучасним вимогам до професійної підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого медичного спеціаліста, навчальної літератури. 

1.4. Навчально-методичний супровід освітнього процесу. 
 

ІІ. Основні напрямки діяльності методичної ради: 

2.1. Удосконалення організаційного та методичного забезпечення освітнього процесу, 

його інтенсифікація на основі впровадження сучасних методів навчання, передових освітніх 

та новітніх інформаційних технологій. 

2.2. Розробка рекомендацій стосовно вдосконалення навчальних планів підготовки 

молодших медичних спеціалістів за спеціальностями та їх практичне застосування. 

2.3. Координація навчально-методичної роботи відділень, кафедри і циклових комісій. 

2.4. Сприяння підвищенню педагогічної майстерності викладацького складу коледжу. 

2.5. Розробка інструктивно-методичної документації з планування та організації 

навчально-методичної роботи. 

2.6. Надання консультативної допомоги відділенням, кафедрі і цикловим комісіям з 

питань планування та організації навчально-методичної роботи. 

2.7.  Проведення навчально-методичної експертизи підручників, навчальних посібників 

та іншої запланованої до видання навчально-методичної літератури відповідно до галузевих 

стандартів. 

2.8. Розробка рекомендацій щодо створення засобів діагностики якості підготовки 

фахівців: комплексних, кваліфікаційних контрольних робіт, тестів як поточного, так і 

підсумкового контролю якості навчання з відповідних спеціальностей (спеціалізацій). 

2.9. Розробка рекомендацій щодо організації самостійної та індивідуальної роботи 

здобувачів, критеріїв оцінювання навчальної діяльності здобувачів. 

2.10. Вивчення та розповсюдження досвіду професійної підготовки фахівців у 

вітчизняних та зарубіжних закладах освіти. 

2.11. Аналіз ефективності навчально-методичної роботи відділень, кафедри і циклових 

комісій. 

2.12. Надання допомоги у методичному забезпеченні навчальних дисциплін, що 

викладаються в коледжі. 

2.13. Участь у плануванні, організації і проведенні науково-методичних, науково-

практичних конференцій, семінарів і нарад з обговорення досвіду навчально-методичної 

роботи, ефективних технологій навчання, методів контролю знань здобувачів, перспективних 

форм освітньої діяльності з впровадження передових наукових досягнень в освітній процес. 
 

 



 ІІІ. Повноваження методичної ради: 

3.1. Навчально-методичний супровід освітнього процесу. 

3.2. Координація діяльності відділень, кафедри та циклових комісій щодо навчально-

методичної роботи в коледжі. 

3.3. Проведення за дорученням педагогічної ради коледжу незалежної експертизи 

навчальної та методичної роботи педагогічних працівників, які рекомендовані до присвоєння 

педагогічного звання викладач-методист. 

3.4. Здійснення моніторингу діяльності циклових комісій з питань методичного 

забезпечення освітнього процесу і впровадження новітніх технологій навчання. 

3.5. Експертиза методичної та навчально-методичної літератури, посібників та їх 

електронних версій, які підготовлені до друку викладачами, кафедрою і цикловими 

комісіями коледжу. 
 

ІV. Методична рада має право: 

4.1. Направляти до підрозділів коледжу експертів для проведення експертизи з питань 

навчально-методичної роботи. 

4.2. Отримувати від підрозділів коледжу інформацію з питань організації та проведення 

навчально-методичної роботи, діяльності викладачів. 

4.3. Вносити пропозиції до педагогічної ради щодо удосконалення навчально-

методичної роботи в коледжі. 

4.4. Формувати творчі (робочі) групи для організації та проведення навчально-

методичних заходів в коледжі та залучати до роботи в них педагогічних працівників. 
 

№ 

п/п 
Заходи 

Термін  

виконання 
Відповідальні 

Засідання № 1 Інструктивно-методична рада 

1. Затвердження складу методичної ради коледжу на 

2022/2023 н. р. 

VІІІ.2022 

Заступники 

директора, 

методист, 

голови ЦК 

2. Обговорення і затвердження: 

− плану роботи методичної ради коледжу 

− плану роботи методичного кабінету на 2022/2023 

н. р. 

− плану роботи «Школи педагогічного зростання-

upgrade» 

− робочих навчальних програм  

3. Затвердження графіка підвищення кваліфікації 

викладачів на 2022/2023 н.р. 

4. Про організацію роботи циклових комісій коледжу. 

Затвердження складу голів циклових комісій коледжу. 

Розгляд і затвердження планів роботи циклових 

комісій коледжу 

5. Особливості ведення документації у коледжі  

6. Різне 

Засідання № 2 

1. Розгляд та затвердження графіка проведення 

відкритих занять та порядку проведення тижнів 

циклових комісій у 2022/2023 н. р. 

15.ІХ.2022 

Заступники 

директора, 

методист, 

голови ЦК 

2. Організація навчально-дослідної роботи викладачів та 
здобувачів світи у 2022/2023 н. р. 

3. Складання графіку проведення атестації педагогічних 

працівників коледжу 



4. Рецензування підручників, посібників, методичних  

рекомендацій, які надійшли в методичний кабінет 

Засідання № 3  

1. Організація та підготовка до проведення огляду 

кабінетів, лабораторій 

17.ХІ.2022 

Заступники 

директора, 

методист, 

голови ЦК 

2. 3.1 Про навчально-методичне забезпечення практичного 

навчання у коледжі 

4. 3.2 Професійне виховання – важливий напрям виховної 

роботи в коледжі 

5. 3.3 Формування професійної компетентності викладача як 

ефективний засіб забезпечення якості знань здобувачів 

(з досвіду роботи викладачів) 

6. 3.4 Рецензування підручників, посібників, методичних  

рекомендацій, які надійшли в методичний кабінет 

Засідання № 4 

1. 5.1 Аналіз професійної компетенції викладацького 

корпусу в зв’язку з атестацією педагогічних кадрів 

коледжу 

16.ІІІ.2023 

Заступники 

директора, 

методист, 

завідувачі 

відділень,  

голови ЦК 

2. 5.2 Розгляд та затвердження атестаційних матеріалів 

3. 5.3 Особливості підготовки до державної підсумкової 

атестації у формі ЗНО здобувачів із загальноосвітніх 

предметів у 2022/2023 н. р. 

4. 5.4 Звіт про роботу «Школи педагогічного зростання-

upgrade».  

5. Рецензування підручників, посібників, методичних  

рекомендацій, які надійшли в методичний кабінет 

6. Різне 

Засідання № 5 

1. Про реалізацію навчально-методичної проблеми 

закладу: здобутки, проблеми, перспективи 

18.V.2023 

Заступник 

директора, 

методист, 

завідувачі 

відділень, 

голови ЦК 

2. Результативність робити циклових комісій у 

 2022/2023 н. р. 

3. Педагогічний консиліум. Результати проведення 

предметних тижнів циклових комісій 

4. Погодження графіку навчального процесу, робочих 

навчальних планів на 2023/2023 н. р. 

5. Обговорення робочих навчальних планів та 

педагогічного навантаження на 2023/2023 н. р. 

6. Рецензування підручників, посібників, методичних  

рекомендацій, які надійшли в методичний кабінет 

7. Різне 

 

 
Розглянуто та затверджено на засіданні методичної ради коледжу (протокол № __   від 

«___» _________2022 р. ) 

 

    Голова методоб’єднання голів  

    циклових комісій                                                   Т. БОЙЧУК 


