ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ НА 2018-2019 Н.Р.
Основні завдання методичної ради на 2018 – 2019 н. р.:
 сприяти реалізації державної політики в галузі професійної освіти, зокрема з
питань науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу у
медичних коледжах та училищах області;
 здійснювати аналіз та загальне спрямування методичної, наукової і
інноваційної діяльності педагогічних колективів медичних коледжів та училищ
області готувати пропозицій щодо поліпшення навчально-методичного,
програмного та інформаційного забезпечення педагогічного процесу;
 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 у медичних коледжах та
училищах;
 сприяти широкому впровадженню перспективного досвіду викладачів
медичних училищ та коледжів регіону, України, та передових освітніх технологій у
практику роботи педагогічних колективів медичних коледжів та училищ.
1. Організаційні заходи:
1.1. Здійснювати загальне керівництво плануванням, проведенням та обліком
науково - методичної роботи структурними підрозділами у медичних коледжах та
училищах регіону (планування роботи обласних методичних об’єднань,
корегування навчальних програм окремих дисциплін, виконання державних та
галузевих програм чи заходів, міжнародних проектів тощо );
1.2. Координувати діяльність методичних підрозділів коледжу та медичних
училищ та коледжів області через проведення оперативних нарад в період між
засіданнями методичної ради;
1.3. Проводити інструктування та консультування управлінський апарат
медичних училищ та коледжів, окремих викладачів з питань виконання
нормативно-правових документів, організації навчально-виховного процесу,
інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного вдосконалення;
1.4. Сприяти пошуку та використанню в навчально-виховному процесі сучасних
форм, методів і прийомів навчання й виховання;
1.5. Забезпечити популяризацію педагогічних ініціатив, перспективного досвіду
і реальних досягнень педагогів у педагогічних колективах медичних коледжів та
училищ регіону;
1.6. Забезпечити умови для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти
педагогічних працівників, метою якої є надання широких можливостей для
оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності викладачів
медичних коледжів та училищ регіону;
1.7 Стимулювати ініціативу педагогічного колективу до науково-дослідної,
експериментальної та іншої творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення,
оновлення й розвиток навчально-виховного процесу в коледжі.

2. Тематика засідань методичної ради у 2018-2019 навчальному році:
Дата
№
Місце прове
Відпові
прове
Порядок денний
з/п
дення
дальна особа
дення
1. Серпень
Хмельниць
1. Стан готовності медичних коледжів
Нагорний І.М. 2018
кий базовий та училищ до нового навчального року
дир.,
медичний
із врахуванням рекомендацій МОЗ
Алєксєєва Т.О., коледж
України
заст..дир з наук.метод. роб.
2. Рекомендації щодо проведення Дня
знань у медичних коледжах та
училищах
3.Обговорення плану роботи
методичної ради на 2018-2019
навчальний рік

Звездюк А.Л. –
заст. дир. з гум.
осв. та вих.
Тарасенко Т.Г –
базовий методист

4.Рекомендації головам методичних
об’єднань щодо організації та
планування роботи на 2018-2019 н.р.

2.

3.

Жовтень
2018

Січень
2019

Хмельниць
кий базовий
медичний
коледж

Кам’янець Подільське
медичне
училище

5.Вибори секретаря методичної ради
1.Проблеми та перспективи професійної Алєксєєва Т.О. підготовки
фахівців
в
умовах заст. дир. з навч.
євроінтеграції
роб. ХБМК,
Тарасенко Т.Г. –
базовий методист
2.Формування контингенту студентів у
2018 році: тенденції сьогодення та
погляд у майбутнє (за результатами
вступної кампанії 2018)

Кобильник Л.І. –
відповідальний
секретар
приймальної
комісії ХБМК

3. Підвищення кваліфікації викладачів:
нові підходи.

Мазуркова О.І. –
методист ХБМК

4. Проведення ДПА у формі ЗНО:
перший досвід та перспективи на 2019
рік.

Кльоц Т.Г –
заст.дир.з навч.роб
ХБМК

5. Обговорення графіку та процедури
проведення спільних навчальновиховних та методичних заходів.
1.Професійна мотивація навчальної
діяльності студентів як складова
процесу формування соціальної зрілості
особистості»:

Тарасенко Т.Г. –
базовий методист

2. Підсумки зимньої екзаменаційної

Зав.відділеннями

Мошак Т.М. – заст.
дир.з навч.
роб.КПМУ

сесії та державної атестації випускників
відділення «Акушерська справа»
3.Булінг як актуальна соціальнопедагогічна проблема та шляхи її
вирішення у студентському колективі
4.Про хід упровадження нового
навчального плану загальноосвітньої
підготовки студентів у 2018-2019 н.р.

4.

5.

Березень
2019

Травень
2019

Шепетівське
медичне
училище

Чемеровець
кий медич
ний коледж

5.Презентація досвіду роботи
викладачів, які атестуються на
присвоєння звання викладач-методист
1.Розвиток ключових компетентностей
в процесі професійної підготовки
молодших медичних спеціалістів

Чернецька Т.Й. –
заст.дир.з
гум.питань та
вих.КПМУ
Заст.дир з навч.роб.

Методисти
Явнюк А.М. – заст.
дир.з навч. роб.

2.Актуальні питання впровадження
міжпредметної інтеграції професійноорієнтованих дисциплін для оптимізації
підготовки молодших медичних
спеціалістів

Жук В.М. –
зав.практикою
ШМУ

3.Аналіз підготовки та видавництва
навчальних та навчально-методичних
посібників викладачами училищ та
коледжів

Готують методисти
коледжів

4.Про дотримання норм безпеки
інформації при використанні
електронних ресурсів
1.Управління якістю підготовки
молодших медичних спеціалістів:
контроль та стимулювання навчальної
діяльності студентів.

Тарасенко Т.Г –
базовий методист
ХБМК
Шерстюк П.Я. –
директор ЧМК

2. Роль та місце бібліотеки у
формування освітнього простору

Зав бібіліотекою
ЧМК

3. Аналіз та результативність роботи
методичних об’єднань у 2018-2019 н.р.

Тарасенко Т.Г. –
базовий методист
ХБМК
Члени методради

4. Про дотримання вимог при складанні
річного звіту про діяльність НЗ
5.Пропозиції щодо планування роботи
методичної ради на наступний рік

