
 

 

«Затверджую» 

Директор ВП «Костопільський фаховий 

медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична 

академія»  Рівненської обласної ради  

                        Носко І.П. 

 

ПЛАН РОБОТИ 
методичної ради ВП «Костопільський фаховий медичний коледж» 

КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради 

на 2020-2021 н.р. 
 

№ 

п/п 
Зміст роботи Дата Хто відповідає 

1.  Провести засідання членів методичної 

ради по організаційних питаннях та 

затвердженню робочих навчальних 

програм викладачів філії. 

10.09.2020 р. 
Голова методичної 

ради, члени ради 

2.  Надати практичну допомогу в складанні 

робочих навчальних програм молодим 

викладачам та викладачам-сумісникам 

згідно нової навчальної документації. 
до 01.10.2020 р. 

Голова методичної 

ради, голови 

циклових комісій 

Марчук Т.Г., 

Архипчук Ю.В.,  

Кудря Ю.П., 

Святецька А.В., 

Багній Л.В. 

3.  Регулярно надавати допомогу 

викладачам та здійснювати контроль за 

оформленням комплексу навчально-

методичного забезпечення занять по 

навчальних дисциплінах. 

Протягом 

навчального 

року 

Голова методичної 

ради Таргоній І.І., 

зав.практикою 

Гуревич О.Г., 

голови циклових 

комісій 

4.  Провести засідання методичної ради по 

питаннях: 

- Організація навчання в умовах 

карантинних обмежень; 

- організація  науково – дослідницької 

пошукової роботи студентів та 

викладачів філії; 

- стан викладання навчальних 

дисциплін «українська мова», 

«біологія», «історія України», 

«математика»; 

- впровадження в освітній процес 

інноваційних технологій навчання. 

05.11.2020 р. 

Голова методичної 

ради, члени 

методичної ради 

5.  Розробити проект перспективного плану 

розвитку кабінетів на 2020-2021 н.р. 

 

Січень 2021 р. 
Члени методичної 

ради 

6. Провести засідання методичної ради по 

питаннях: 

- методика проведення навчальних занять 

в умовах дистанційного навчання та 

Лютий 2021 р. 

Голова методичної 

ради,  

голови циклових 

комісій 



карантинних обмежень; 

- якість оформлення методичного 

забезпечення самостійної роботи 

студентів. 
 

7. Розробити методичні рекомендації 

викладачам по впровадженню у 

навчальний процес основної проблеми:  

- «Формування конкурентноспроможної 

особистості шляхом впровадження 

інформаційних технологій». 

- «Виховання у студентів професійно 

зорієнтованих якостей та 

особистісних характеристик на 

засадах національно-патріотичного 

обов’язку громадянина України». 

- Проведення чергової та позачергової 

атестації викладачів коледжу. 
 

до 15.01.2021 р. 
Голова методичної 

ради Таргоній І.І 

8. Провести засідання методичної ради по 

питаннях: 

- Підготовка до участі в науково-

теоретичній конференції викладачів 

Рівненського регіону; 

- активізація роботи по створенню 

електронних підручників з клінічних 

та природничо-наукових дисциплін; 

- новини методичної та педагогічної 

літератури; 

- реферативний огляд журналу «Фахова 

передвища освіта». 
 

18.01.2021 р. 

 

 

 

 

 

10.03.2021 р. 

Члени методичної 

ради 

9. Обговорення проблематики січневої 

науково-теоретичної конференції, 

студентської науково-дослідницької 

конференції. 
 

Лютий 2021 р. 
Голова методичної 

ради Таргоній І.І 

10. Провести засідання методичної ради на 

тему: «Стан та заходи покращення 

наукової роботи викладачів та студентів 

навчального закладу». 
 

Травень 2021 р. 
Члени методичної 

ради 

11. Провести засідання методичної ради по 

питаннях: “Стан комплексного 

навчально-методичного забезпечення 

навчальних  дисциплін”. 
 

25.05.2021 р. 
Члени методичної 

ради 

 

 

Голова методичної ради     Таргоній І.І. 

 

 


