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№ 

пп 

План роботи методичної ради Відповідальний 

Вересень, 2017  

1. Затвердження складу методичної ради 

коледжу на 2017-2018 н.р. 

Никорак Я.Я. 

 2. Основні напрями роботи методичної ради 

програми та завдання на 2017-2018 н.р. 

Никорак Я.Я.  

  3. Розгляд та обговорення навчальних 

програм, які подані викладачами на 

затвердження у 2017-2018 н.р. (голови 

циклових комісій) 

Ликтей Л.М. 

4. Огляд нормативних документів, новинок 

психолого-педагогічної літератури 

(методист) 

Нестеренко С.В. 

5. Про індивідуальні плани роботи 

викладачів. 

голови ЦК 

6. Про організацію роботи з молодими 

викладачами  

Ликтей Л.М. 

7. Різне.  

Грудень, 2017 

1. Про розробку  та затвердження 

інструктивно-методичних матеріалів для 

поточного,  підсумкового контролю знань 

студентів та завдань на ДПА. 

заступник директора з 

навально-методичної роботи 

2. Підготовка та затвердження завдань для  

проведення  ДКР з метою перевірки знань 

студентів ІV курсу спеціальностей 

«Прикладна математика», «Готельне 

обслуговування («Готельно-ресторанна 

справа»», «Туристичне обслуговування» 

(«Туризм»). 

заввіділеннями  

 

3. Організація роботи циклових комісій щодо 

вивчення та поширення передового 

педагогічного досвіду. 

Никорак Я.Я.,  Ликтей Л.М., 

Нестеренко С.В. 

 

4. Обговорення та аналіз проведених 

відкритих занять. Взаємовідвідування 

занять викладачами коледжу в рамках 

тижня методичної роботи. 

голови ЦК, викладачі 

5. Аналіз роботи методичної ради за І 

семестр 2017- 2018 н.р. 
Никорак Я.Я. 



6. Різне 

 

 

Лютий, 2018 

1. Про стан навчально-методичного 

забезпечення викладання навчальних 

дисциплін. 

заступник директора з 

навчально-методичної роботи 

Никорак Я.Я. 

2. Про організацію методичної роботи з 

молодими викладачами щодо організації 

навчально-виховного процесу. 

методист 

3. Про рівень практичних навичок студентів 

спеціальностей «Прикладна математика», 

«Готельне обслуговування («Готельно-

ресторанна справа»», «Туристичне 

обслуговування» («Туризм»). 

завідувачі відділень, 

заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

Нестеренко С.В. 

4. Стан проходження курсів підвищення 

кваліфікації, стажування викладачів 

коледжу. 

методист 

5. 1. Про підготовку до ІІ етапу (обласного) 

Всеукраїнських предметних олімпіад. 

методист 

6. 2. Різне.  

Квітень, 2018 

1. Про організацію, методичне забезпечення 

та проведення  виробничих та 

переддипломних практик, аналіз їх 

ефективності та результативності 

заступник директора з 

навчально-виробничої роботи  

Чупровська М.Я, голови 

циклових комісій 

2. Про підготовку завдань для проведення 

державного комплексного 

кваліфікаційного іспиту спеціальностей 

«Дизайн», «Початкова освіта», 

«Дошкільна освіта», «Прикладна 

математика», «Правознавство» 

заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

Нестеренко С.В. 

3. Про підготовку навчально-методичної 

документації до літньої заліково-

екзаменаційної сесі 

голови циклових комісій 

4. Огляд нормативних документів, новинок 

психолого-педагогічної літератури 

(методист). 

Никорак Я.Я. 

5. 1. Різне  

Червень, 2018 

1. Про виконання індивідуальних планів 

роботи викладачів. 

голови ЦК 



 

 

 

 

Заступник директора з  

навчально-методичної роботи                                                          Никорак Я.Я. 

 

Методист коледжу                                                                              Ликтей Л.М. 

 

2. Звіти голів циклових комісій про роботу 

циклових комісій у 2017-2018 н.р. 

голови ЦК 

 Звіт про роботу «Школи молодого 

викладача». Аналіз роботи наставників з 

молодими спеціалістами. 

3. методист 

4. Про підсумки роботи за 2017-2018 н.р. та 

перспективний план роботи методичної 

ради на наступний рік. 

голова методичної ради 

Никорак Я.Я. 

5. Різне 

1.  

 


