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ПЛАН  

роботи методичної Ради на 2021-2022  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 2021 – 2022 навчальний 

рік 
 

2. Розгляд і затвердження плану роботи 

методичної Ради на 2021-2022 н.р. 

 

3.Вимоги до планування роботи, оформлення і 

ведення навчально-методичної документації в 

2021-2022 н.р. 

Вільчик В.О., 

Замкова Г.П. 

 

 

Вільчик В.О. 

 

 

Вільчик В.О. 

 

 

 

 ІІ засідання   

 

 

 

Вересень 

1. Вдосконалення навчально-методичного 

забезпечення викладання дисциплін за 

допомогою ІКТ, забезпечення доступу до 

необхідних для студентів матеріалів через 

мережу Інтернет 

  
2. Моніторинг якості знань з загальноосвітніх 

предметів і спецдисциплін у 2020-2021 н.р. 

 

3. Організація профорієнтаційної роботи в 

навчальному закладі 

Замкова Г.П.,  

Веркалець Р.В., 

Драган З.Б. 

голови циклових 

комісій 

 

Вільчик В.О., 

голови циклових 

комісій 

 

Баран О.М. 

 

 ІІІ засідання   

Жовтень 

1. Академічна доброчесність та її забезпечення  в 

навчальному закладі  
 

2. Організаційна та методична робота бібліотеки 

коледжу щодо використання електронних засобів 

навчання 
 

3.Роль виховної роботи в коледжі та 

студентському гуртожитку у становленні  

фахового молодшого бакалавра 

 

Вільчик В.О. 

Нагірна Л.Б. 

 

Належита Л.М. 

 

 

Вергун Т.С. 

 



 

 ІV засідання   

Листопад 

1.Виконання плану підвищення кваліфікації 

викладачів по накопичувальній системі  у 2021 

році 

2.Сучасні засоби унаочнення. Створення 

відеокурсів і відеолекцій та їх упровадження в 

освітній процес 
 

3.Якість організації та проведення лабораторних і 

практичних робіт 

Замкова Г.П. 

 

 

 

Замкова Г.П. 

 

 

Мельниченко П.С., 

зав.відділеннями 

 

 V засідання   

 

 

 

 

Грудень 

1. Розгляд  методичних матеріалів 

педпрацівників, представлених на  конкурс 

„Педагогічний ОСКАР – 2022” 
 

2. Позааудиторна робота з дисциплін професійної 

підготовки  із спеціальностей „Ветеринарна 

медицина”, „Харчові технології”  
 

3. Про організацію роботи циклових комісій та 

індивідуальну роботу викладачів під час зимових 

канікул 

Вільчик В.О. 

Замкова Г.П.  
 

 

Благий Р.С.,  

Гладун М.С. 
 

 

Замкова Г.П., 

голови циклових 

комісій 

 

 VI засідання   

 

 

 

 

Січень 

 

1. Про стан інформаційного забезпечення 

цикловими комісіями сайту коледжу як 

ефективного засобу створення позитивного 

іміджу закладу  фахової передвищої освіти  

2. Освітній  процес  очима  студентів. Психолого-

педагогічні  чинники ефективної взаємодії 

викладача  і студента 
 

3. Самостійна робота як складова професійної 

підготовки  здобувачів фахової передвищої 

освіти: організація, методичне забезпечення, 

форми контролю 

Замкова Г.П., 

голови циклових 

комісій 

 

Замкова Г.П., 

Добровлянська Н.В. 

 

 
 

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 

Замкова Г.П., 

голови циклових 

комісій 

Мельниченко П.С., 

зав.відділеннями  

 

 

 

 

 



професійної підготовки майбутніх фахівців 

3. Про використання членами циклових комісій в 

освітньому процесі коледжу сучасних 

інноваційних та комунікаційних технологій, 

профільного програмного забезпечення (Moodle, 

Zoom, Google Meet, Messenger)  

 

Веркалець Р.В., 

голови циклових 

комісій 

 

 VІІ засідання   

Березень 

1. Мультимедійний навчально-методичний 

комплекс  та організація дистанційного навчання 

студентів з предметів і спецдисциплін 

 

2. Про рівень практичних навичок студентів 

спеціальностей: 204„Технологія виробництва  та 

переробки продукції тваринництва”,  

208„Агроінженерія” 

 

3. Про організацію і проведення ДПА на ІІ курсі 

Замкова Г.П., 

Веркалець Р.В., 

Драган З.Б., 

зав.відділеннями 

 

Мельниченко П.С., 

зав.відділеннями 

 

 

Вільчик В.О., 

Замкова Г.П., 

зав.відділеннями  

 

 VІІI засідання   

Квітень 

1. Про результати атестації педагогічних 

працівників у 2021 – 2022 н.р. 

2. Про організацію, методичне забезпечення та 

проведення виробничих та переддипломних 

практик, аналіз їх ефективності та 

результативності 

3. Про якість підготовки та ведення навчальної 

документації 

Вільчик В.О., 

Замкова Г.П. 

Мельниченко П.С., 

зав.відділеннями 

 

 

Вільчик В.О., 

Кобута І.Б. 

 

 IX засідання   

Травень 

1.Про  підготовку до літньої екзаменаційної сесії, 

здачі державних екзаменів і захисту дипломних 

проектів 

2. Формування системи компетенцій майбутнього 

спеціаліста та сучасні вимоги ринку праці. 

Дуальна освіта, стан її впровадження і результати  

в навчальному закладі 

3. Про виконання індивідуальних планів 

викладача 

 

Вільчик В.О., 

зав.відділеннями 

 

 

Мельниченко П.С. 

 

 

 

 

Замкова Г.П., 

голови циклових 

комісій 

 



 

 X засідання   

Червень 

1. Звіти голів циклових комісій про виконання 

планів роботи в 2021-2022 н.р. Виконання 

рішень, ухвалених методичною радою коледжу у 

2021-2022 н.р. 

2. Підведення підсумків рейтингового 

оцінювання викладачів  

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 

 

 

 .  


