
План  роботи методичної ради 
 

№№ 
з/п 

Тема засідання Дата Відповідальний 

1 2 3 4 

І 

1. Інструктивно-методичні 
рекомендації щодо нормативного та 
методичного забезпечення освітнього 
процесу у 2018-2019 н.р.  

вересень 
2018 р. 

директор 

 
 

2. Обговорення та затвердження 
плану роботи  методичної ради на 2018-
2019  н.р. 

заступник 
директора  з 
науково-

методичної роботи 
3. Закріплення творчих зв’язків з 
ПолтНТУ з метою обміну досвідом 
роботи. 

перший заступник 
- заступник 
директора з 

навчальної роботи 
4. Обговорення напрямів реалізації 
методичної проблеми на 2018-2019 н.р. 
«Забезпечення якості освітнього 
процесу шляхом використання 
інноваційного підходу як складової 
формування професійно компетентного 
фахівця в умовах модернізації освіти»  

заступник 
директора  з 
науково-

методичної роботи 
5. Обговорення плану підвищення 
кваліфікації 

6. Затвердження робочих програм 
навчальних предметів і дисциплін. 

перший заступник 
- заступник 
директора з 

навчальної роботи 

7. Затвердження  Положення про 
науково-дослідницьку діяльність 
студентів  ПКНГ ПолтНТУ 
 

заступник 
директора  з 
науково-

методичної роботи 
 
 
 
 
 



1 2 3 4 

ІІ 

1. Організація інтерактивного 
дистанційного навчання й 
самостійної роботи студентів.  

 
грудень 
2018 р. 

методист; 
голови ЦК 

2. Про особливості організації 
співробітництва з роботодавцями в 
контексті впровадження дуальної 
освіти. 

перший заступник 
- заступник 
директора з 

навчальної роботи 
3. Про забезпечення виконання 
Державного стандарту базової і повної 
середньої освіти та впровадження 
освітньої програми профільної 
середньої освіти у коледжі 

заступник з 
науково-

методичної роботи; 
голови ЦК 

4. Про стан підготовки студентів до 
Державної підсумкової атестації у 
формі ЗНО 

перший заступник 
- заступник 
директора з 

навчальної роботи; 
голови ЦК 

5. Результати проведення місячників 
знань циклових комісій фізичного 
виховання, природничо-математичних 
дисциплін, загальнотехнічних дисциплін 
та експлуатаційних дисциплін 

методист; 
голови ЦК 

ІІІ 

1. Обговорення результатів 
вивчення педагогічного досвіду 
викладачів, які атестуються  

 
лютий 
2019 р. 

заступник з 
науково-

методичної роботи; 
голови ЦК 

2. Про особливості використання веб-
технологій при проведенні навчальних 
занять з дисциплін циклу професійної та 
практичної підготовки. 

методист; 
голови ЦК 

3. Формування засад міжнародної 
діяльності коледжу:  участь студентів і 
викладачів у міжнародних грантових 
програмах, конференціях, семінарах, 
симпозіумах, стажуваннях; у роботі 
міжнародних організацій; співпраця із 
закордонними закладами. 

директор 

4. Про публікаційну активність 
педагогічних працівників як фактор 
підвищення іміджу коледжу в 
освітньому просторі. 

заступник 
директора з 
науково-

методичної роботи 



1 2 3 4 

ІV 

1. Звіти голів циклових комісій про 
методичну роботу 

 
 
червень 
2019 р. 

голови ЦК 
 

заступник з 
науково-

методичної роботи; 
 

методист; 

2. Підсумки методичної роботи 
коледжу у 2018-2019 н.р. 

3. Результати проведення місячників 
знань циклових комісій бурових, 
гуманітарних,  геологічних, механічних, 
дисциплін та діловодства 
4. Розгляд, схвалення та 
рекомендація до друку навчально-
методичної літератури. 

заступник з 
науково-

методичної роботи 
 
 


