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 Основні завдання методичної ради на 2020 – 2021 н.р.:  

 сприяти реалізації державної політики в галузі професійної освіти, зокрема з 

питань науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в 

ЗФПО;  

 здійснювати аналіз та загальне спрямування методичної, наукової і 

інноваційної діяльності педагогічного  колективу  та готувати пропозиції  щодо 

поліпшення навчально-методичного, програмного та інформаційного 

забезпечення педагогічного процессу, особливо в умовах змішаного, 

дистанційного навчання; 

 стимулювати ініціативу та активізувати творчість членів педагогічного 

колективу до науково-дослідницької, експериментальної та іншої творчої 

діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення і розвиток навчально-

виховного процесу на засадах компетентнісного підходу; 

 сприяти широкому впровадженню перспективного досвіду викладачів та 

передових освітніх технологій у практику роботи педагогічного  коллективу 

коледжу; 

 здійснювати загальне керівництво плануванням, проведенням та обліком 

науково-методичної роботи (планування роботи обласних методичних об’єднань, 

корегування навчальних програм окремих дисциплін, виконання державних та 

галузевих програм чи заходів, міжнародних проектів тощо);  

 координувати діяльність циклових комісій  коледжу через проведення 

оперативних нарад в період між засіданнями методичної ради;  

 проводити інструктування та консультування  викладачів з питань 

виконання нормативно правових документів, організації навчально-виховного 

процесу, інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного 

вдосконалення; 

 сприяти пошуку та використанню в навчально-виховному процесі сучасних 

форм, методів і прийомів навчання й виховання;  

 забезпечити популяризацію педагогічних ініціатив, перспективного досвіду 

і реальних досягнень педагогів; 

 забезпечити умови для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти 

педагогічних працівників, метою якої є надання широких можливостей для 

оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності викладачів.  

 

 

 



 

 

 

 

План  розглянуто і затверджено                                              Директор коледжу 

на засіданні педагогічної ради коледжу                                __________ І.В.Тринів                     

Протокол №__1__ від «28» 08  2020р.                                 „____”___________ 2020р.                         

                                                                                                        

 

 

ПЛАН  

роботи методичної Ради на 2020-2021 н.р. 
  

Дата 

проведення 
Питання, які виносяться на розгляд 

Готують матеріали 

та інформують 

При-

мітка 

 І засідання    

 

Серпень 

 

 

1. Основні напрямки роботи методичної ради 

коледжу та завдання на 2020 – 2021навчальний 

рік 

2. Розгляд і затвердження плану роботи 

методичної Ради на 2020-2021 н.р. 

3. Розгляд і затвердження плану проведення 

психолого-педагогічних  семінарів  на 2020-2021 
навчальний рік 

4. Розгляд і затвердження плану роботи Школи 

молодого педагога на 2020-2021 н.р. 

Вільчик В.О., 

Замкова Г.П. 

 

Вільчик В.О. 

 

Замкова Г.П. 

 

Замкова Г.П. 

 

 ІІ засідання   

 

 

 

Вересень 

1. Про стан навчально-методичного забезпечення 

викладання навчальних дисциплін (предметів) 

при дистанційній і змішаній формі навчання 

 

 

2. Особливості підготовки до державної 

підсумкової атестації студентів із 

загальноосвітніх дисциплін у 2020-2021 н.р. 

3.Організація профорієнтаційної роботи в 

навчальному закладі 

Вільчик В.О., 

Замкова Г.П., 

голови циклових 

комісій 

 

Вільчик В.О. 

Замкова Г.П.  

Баран О.М. 

 

 ІІІ засідання   

Жовтень 

1. Розгляд  методичних матеріалів 

педпрацівників, представлених на  конкурс 

„Педагогічний ОСКАР – 2021” 

 

2. Про рівень практичних навичок студентів 

спеціальностей: 181 „Харчові технології”, 

204„Технологія виробництва  та переробки 

Замкова Г.П. 

 

 

Мельниченко П.С., 

зав.відділеннями 

 

 



продукції тваринництва”,  208„Агроінженерія”, 

211„Ветеринарна медицина” 

 

3. Встановлення та закріплення зв’язків з іншими 

навчальними закладами з метою обміну досвідом 

роботи 

 

 

Замкова Г.П. 

                     ІV засідання   

Листопад 

1. Психологічний супровід студентів-

першокурсників 

2. Виконання плану підвищення кваліфікації 

викладачів по накопичувальній системі  у 2020 

році 

3. Якість організації та проведення лабораторних 

і практичних робіт 

Добровлянська Н.В. 

 

Замкова Г.П. 

 

 

 

Мельниченко П.С., 

зав.відділеннями 

 

                     V засідання   

 

 

 

 

Грудень 

1. Про організацію роботи циклових комісій та 

індивідуальну роботу викладачів під час зимових 

канікул 

2. Про поширення педагогічного досвіду 

викладачів коледжу на сторінках педагогічних 

видань 

3. Роль виховної роботи в коледжі та 

студентському гуртожитку у становленні  

молодшого фахового бакалавра 

Вільчик В.О. 

Замкова Г.П  

 

Замкова Г.П.,  

 

 

Вергун Т.С. 

 

 VI засідання   

 

 

 

 

Січень 

 

1. Про стан інформаційного забезпечення 

цикловими комісіями сайту коледжу як 

ефективного засобу створення позитивного 

іміджу закладу  фахової передвищої освіти  

2. Про організацію наставництва в роботі з 

молодими викладачами та викладачами-

початківцями 

3. Самостійна робота як складова професійної 

підготовки  здобувачів вищої освіти: організація, 

методичне забезпечення, форми контролю 

 

 

Замкова Г.П.. 

голови циклових 

комісій 

 

Замкова Г.П. 

 

 

 

Зав.відділеннями 

 

 

 



 VІI  засідання    

 

 

 

 

 

Лютий 

1. Робота творчих пошукових груп. Участь 

студентів і викладачів у науково-практичних 

конференціях, семінарах, конкурсах 

2.  Науково-дослідна робота викладачів та 

здобувачів освіти як засіб удосконалення 

професійної підготовки майбутніх фахівців 

3. Про використання членами циклових комісій в 

освітньому процесі коледжу сучасних 

інноваційних та комунікаційних технологій, 

профільного програмного забезпечення (Moodle, 

Zoom, Mesenger)  

Замкова Г.П., 

голови циклових 

комісій 

Мельниченко П.С., 

зав.відділеннями  

 

Веркалець Р.В., 

голови циклових 

комісій 

 

 VІІ засідання   

Березень 

1. Про результати анкетування „Викладач очима 

студентів” 

 

2. Про організацію і проведення ДПА на ІІ курсі 

 

3.  Результативність позааудиторної роботи в 

циклових комісіях: концептуальні засади в 

практику 

Замкова Г.П. 

Добровлянська Н.В. 

 

Вільчик В.О., 

Замкова Г.П. 

Замкова Г.П., 

зав.відділеннями, 

голови циклових 

комісій 

 

                VІІI засідання   

Квітень 

1. Про результати атестації педагогічних 

працівників у 2020 – 2021 н.р 

2. Про організацію, методичне забезпечення та 

проведення виробничих та переддипломних 

практик, аналіз їх ефективності та 

результативності 

Вільчик В.О., 

Замкова Г.П. 

Мельниченко П.С., 

зав.відділеннями 

 

                    IX засідання   

Травень 

1.Підсумки проведення перевірки журналів 

академічних груп, журналів консультацій 

 

2. Формування системи компетенцій молодшого 

спеціаліста та сучасні вимоги ринку праці 

3. Стан підготовки та методичне забезпечення 

дипломних робіт (проєктів) 

 

Кобута І.Б., 

зав.відділеннями 

 

 

Мельниченко П.С. 

 

Пазюк В.Р. 

 



          X засідання    

Червень 

1. Звіти голів циклових комісій про виконання 

планів роботи в 2020-2021 н.р. Виконання 

рішень, ухвалених методичною радою коледжу у 

2020-2021 н.р. 

2. Підведення підсумків рейтингового 

оцінювання викладачів за індивідуальними 

планами 

3. Про планування методичної роботи на 

наступний навчальний рік 

Замкова Г.П.. 

голови циклових 

комісій 

Замкова Г.П., 

голови циклових 

комісій 

Вільчик В.О., 

Замкова Г.П. 

 

 

 

 

Голова методичної ради      ___________    В.О. Вільчик 

 

 


