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І. 1. Розробка напрямів вирішення методичної проблеми
навчального закладу на 2018-2019 навчальний рік: "Роль
інформаційно-комунікативних технологій навчання в
формуванні професійно-ділових якостей молодшого
спеціаліста."
2.Інструктивно методичні рекомендації щодо
нормативного та методичного забезпечення навчальновиховного процесу.

Серпень

Заступник директора з навчальної
роботи,
методисти

ІІ. Засідання круглого столу.
1. Підведення підсумків роботи методичної ради за
2017-2018 навч.рік і завдання на 2018-2019
навчальний рік.
2. Обговорення планів роботи методичної ради та
методичного кабінету.
3. Затвердження графіків проведення відкритих занять,
відвідування занять членами методичної ради,
проведення предметних тижнів.

Вересень

Голова
методичної ради,
методисти

Жовтень

Івасик М.В.
Шинкаренко В.В.
Методисти,
заст. директора,
голови ЦК
Саковська Л.А.

ІУ. 1. Розгляд та оцінка творчих робіт педагогічних
працівників, поданих на конкурс професійної
майстерності «Педагогічний оскар-2019».

Листопад

Голова та члени
методичної ради

У. 1. Основні напрямки роботи циклових комісій
спеціальних дисциплін відповідно Законів України
«Про освіту» та «Про вищу освіту» з метою підготовки
конкурентно-спроможних фахівців.
2. Відповідність змісту курсових та дипломних проектів
засобам діагностики якості підготовки молодшого
спеціаліста ГСВО. Заходи щодо усунення недоліків з
виконання курсових та дипломних проектів і робіт.
3. Обговорення відкритих занять та відкритих виховних
годин у першому семестрі 2018-2019 навчального року.

Грудень

Голова методичної
ради, методисти,
голови ЦК

ІІІ. 1. Про удосконалення навчально-виховної роботи в
коледжі.
2. Про вивчення і узагальнення досвіду роботи
викладачів Мельник Ю.В., Олександрівського А.І.
3. Про участь студентів коледжу в олімпіадах,
конкурсах, конференціях.

УІ. 1. Педагогічні читання на тему: «Роль інформаційнокомунікаційних технологій у формуванні професійних
компетентностей студентів».
УІІ. 1. Якість виконання навчального плану студентами, які
перейшли на індивідуальну форму навчання. Забезпечення
даних студентів кейсами з навчальних дисциплін.
2. Створення сайтів та блогів викладачів. Забезпечення
методичними матеріалами самостійної роботи.
студентів.
2.
УІІІ. 1. Форми та методи проведення профорієнтаційної
роботи в коледжі.
2. Роль циклових комісій соціально-гуманітарних,
природничо-математичних та фундаментальних
дисциплін у підготовці висококваліфікованих
фахівців.
ІХ. Педагогічний консиліум. Результати проведення
предметних декад, відкритих занять, конкурсів професійної
майстерності.

Лютий

Голова методичної
ради, методисти,
голови ЦК

Березень

Завідувачі
відділень, голови
циклових комісій,
члени ради

Квітень

Секретар
приймальної
комісії,
голови ЦК,

Травень

Голова методичної
ради, методисти,
члени ради

3. Проведення конкурсу
«Кращий
професією».
Розглянуто
на за
засіданні
методичної ради.
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