
План роботи методичної ради 

№ 
з/п 

Тема засідання Дата Відповідальний 

1 2 3 4 

І 

1. Ознайомлення з Інструктивно-методичними 
рекомендаціями щодо організаційного та методичного 
забезпечення освітнього процесу у 2022-2023 н.р.  

серпень 
2022 р. 

директор 
  
  

2.  Про розгляд та затвердження методичної проблеми 
коледжу на 2022-2025 рр. 

заступник 
директора  з 
методичної 

роботи 

3.  Ключові завдання методичної ради та циклових комісій 
у 2022-2023 н.р.  під час дії правового режиму воєнного 
стану в Україні.  

заступник 
директора  з 
методичної 

роботи 

4.  Розгляд навчальних планів на 2022-2023 н.р.,  робочих 
програм навчальних предметів і дисциплін та силабусів 
вибіркових навчальних дисциплін загального й фахового 
циклів ОПП. 

заступник 
директора з 
навчальної 

роботи 

5.  Про залучення роботодавців, фахівців-практиків до 
реалізації освітнього процесу: рецензування робочих 
програм навчальних дисциплін, проведення занять та 
участь в позааудиторних заходах, укладання договорів 
про співпрацю тощо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

заступник 
директора з 
навчальної 

роботи; 
заступник 

директора  з 
методичної 

роботи 

6. Про формування та реалізацію індивідуальної 
освітньої траєкторії студента. Індивідуальний навчальний 
план студента. Розгляд пропозицій до Каталогу ВНД за 
відповідними ОПП.  

7. Організація та проведення вхідного контролю знань з 
предметів із переліку ДПА у форматі ЗНО для студентів І 
курсу з метою визначення індивідуальної траєкторії 
підготовки до ЗНО-2024. 

заступник 
директора з 
навчальної 

роботи 



1 2 3 4 

ІІ 

1. Шляхи реалізації практичної підготовки здобувачів освіти з 
використанням технологій змішаного навчання 

  

грудень 
2022 р. 

заступник 
директора з 

навчальної роботи 

2. Про стан підготовки студентів до Державної підсумкової 
атестації у формі ЗНО у 2022 році 

заступник 
директора з 

навчальної роботи; 
голови ЦК 

3. Організація і проведення опитування серед студентів 
щодо задоволеності формами і методами навчання за 
відповідною ОПП, реалізації їхніх потреб та інтересів. 

заступник 
директора з 

навчальної роботи 

4. Про результати діяльності циклових комісій природничо-
математичної підготовки та фізичної культури, 
інформаційних технологій,  загальнотехнічної підготовки  та 
експлуатації нафтових і газових свердловин. 

методист; 
голови ЦК 

ІІІ 

1. Про результати вивчення педагогічного досвіду викладачів, 
які атестуються  

  

лютий 
2023 р. 

заступник з 
методичної роботи; 

голови ЦК 

2. Розвиток викладацької майстерності та творчої ініціативи 
педагогічних працівників коледжу. 

методист 

3. Аналіз  результатів тестування студентів ІІ курсу з предметів 
із переліку ДПА у формі ЗНО з метою визначення рівня 
знань.  

заступник 
директора з 

навчальної роботи  

4. Аналіз результатів опитування серед здобувачів освіти 
щодо задоволеності формами і методами навчання, 
реалізації їхніх потреб та інтересів.  

заступник 
директора з 

навчальної роботи 

ІV 

1. Про підготовку до самооцінювання  освітньо-професійної 
програми «Інженерія програмного забезпечення» й освітньої 
діяльності за цією програмою в межах акредитації ОПП у  
2024 році 

  
  
червень 
2023 р. 

заступник 
директора з 

методичної роботи; 
голова ЦК 

інформаційних 
технологій 

2. Підсумки методичної роботи коледжу у 2022-2023 н.р., 
аналіз звітів голів циклових комісій щодо організації  
методичної роботи. 

заступник 
директора з 

методичної роботи 

3. Про результати діяльності циклових комісій буріння 
свердловин, гуманітарної підготовки, розвідування нафтових 
і газових родовищ, нафтогазової інженерії та технологій. 

методист, 
голови ЦК 

4. Про результати моніторингу освітньо-професійних 
програм та оновлення змісту освітніх компонентів на основі  
наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі 

голови випускових 
ЦК 

5. Розгляд, схвалення та рекомендація до друку навчально-
методичної літератури 

заступник 
директора з 

методичної роботи 


