
   

 

 

«Затверджую» 

Директор ВП «Костопільський фаховий 

медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична 

академія»  Рівненської обласної ради  

                        Носко І.П. 
 

         

ПЛАН 

роботи методичного кабінету 

ВП «Костопільський фаховий медичний коледж» КЗВО 

«Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради 

на 2020-2021 н.р. 
 

№ 

п/п 
Зміст роботи Дата  

Хто 

відповідальний 

1 2 3 4 

І. Організаційна робота 

1. Скласти графіки роботи кабінетів та 

лабораторій на 2020-2021 н.р. 

До 

10.09. 

2020 р. 

Методист 

Таргоній І.І. 

2. Скласти графіки проведення консультацій 

та відробітків теоретичних та практичних 

занять. 

До 

30.09. 

2020 р. 

Таргоній І.І. 

3. Поповнити методичний кабінет 

необхідними методичними рекоменда-

ціями, досвідами роботи, новими 

прогресивними формами і методами 

викладання згідно основних проблем, над 

якими працюватимуть педагогічні 

колективи медичних навчальних закладів 

регіону: 

1. «Формування конкурентноспроможної 

особистості шляхом впровадження 

інноваційних технологій». 

2. «Виховання у студентів професійно 

зорієнтованих якостей та особистісних 

характеристик на засадах національно-

патріотичного обов’язку громадянина 

України». 

До 

01.10. 

2020 р. 

Зав. 

методкабінетом 

4. Забезпечити методкабінет необхідною 

навчально-методичною документацією. 

До 01.10. 

2020 р. 

Зав. 

методкабінетом 

5. Регулярно проводити індивідуальну роботу 

з молодими викладачами з питань 

планування та методики викладання. 

Протягом 

навчальн. 

року 

Таргоній І.І. 

6. Надати практичну допомогу в складанні 

робочих навчальних програм викладачам-

сумісникам. 

До 01.10. 

2020 р. 

Зав. 

методкабінетом 



7. Взяти участь у проведенні огляду кабінетів 

і лабораторій. 

Згідно 

плану 
Таргоній І.І. 

8. Ознайомити молодих викладачів та 

сумісників з методичними рекомендаціями: 

- виховна роботи керівника групи; 

- методика проведення теоретичних та 

практичних занять, прогресивні форми і 

методи навчання; 

- робота методичних керівників; 

- на допомогу головам циклових комісій. 

До 

01.10. 

2020 р. 

Таргоній І.І. 

9. Проводити засідання методичної ради, на 

яких робити реферативні огляди 

методичної літератури, журналів, газет. 

Згідно 

плану 
Таргоній І.І. 

ІІ. Навчально-методична робота. 

1. З метою підвищення педагогічної 

майстерності і обміну досвідом скласти 

графік проведення відкритих занять та 

виховних заходів. 

До  

10.09. 

2020 р. 

Таргоній І.І. 

2. Систематично проводити заняття школи 

підвищення педагогічної майстерності 

молодих викладачів. Взяти участь у 

міжрегіональних засіданнях на тему:  

1. Організація освітнього процесу в 

навчальному закладі. 

2. Лекційне заняття – основна форма 

організації освітнього процесу. 

3. Методичні рекомендації викладачам 

щодо підготовки студентів до ДПА у 

формі ЗНО. 

4. Комбіноване заняття: нові підходи у 

проведенні.  

 

 

 

 

Листопад 

2020 р. 

Грудень  

2020 р. 

Лютий 

2021 р. 

 

Березень 

2020 р. 

Таргоній І.І. 

Жук О.П. 

3. Проводити засідання психоло-

педагогічного семінару на тему:   

- «Формування професійної ідентичності 

майбутнього медичного працівника: теорія і 

практика» 

- «Гуманна педагогіка – шлях до душі 

особистості студента». 

 

Жовтень 

2020р. 

 

Квітень 

2021 р. 

Таргоній І.І. 

4. Проводити аналіз етапної і підсумкової 

атестації. 

Згідно 

плану 

Таргоній І.І. 

Гуревич О.Г. 

5. Провести  регіональну науково-теоретична 

конференція: «Впровадження інноваційних 

технології в освітній процес в умовах 

адаптивного карантину». 

Січень 

2021 р. 

Таргоній І.І. 

Жук О.П. 

6. Вивчити і узагальнити в навчально-

виховному процесі досвід роботи викладача 

Протягом 

навчальн. 
Таргоній І.І. 



педіатрії: Марчук Т.Г. «Використання 

методу аналізу на заняттях з педіатрії з 

метою підвищення мотивації до навчальної 

діяльності». 

року 

7. Взяти участь в організації і проведенні 

тижнів циклових комісій. 

Згідно 

плану 

Таргоній І.І. 

 

8. Провести об’єднане засідання голів 

циклових комісій на тему:  

1. «Систематичний моніторинг освітнього 

процесу – запорука успішної підготовки 

конкурентноспроможного фахівця». 

2. «Використання інноваційних 

педагогічних технологій в практичній 

підготовці медичних працівників». 

 

Листопад 

2020 р. 

 

Лютий 

2021 р. 

Таргоній І.І. 

 

9. Взяти участь у проведенні регіональних 

методоб’єднань викладачів природничо-

математичних дисциплін, терапії та 

хірургії, фізичного виховання, суспільних 

дисциплін, дисциплін природничо-

наукового циклу згідно плану роботи 

Рівненського фахового медичного коледжу.  

Згідно 

плану 

Таргоній І.І. 

 

 

10. Взяти участь у проведенні регіональної 

науково-практичної конференції студентів: 

«Нобелевські лауреати та домінанти – 

вихідці з України». 

Травень 

2021 р. 

Таргоній І.І. 

Жук О.П. 

11. Провести психолого-педагогічні читання 

викладачів «Науково-методична робота – 

мотиватор розвитку майстерності та 

професійного успіху педагога в освітньому 

просторі». 

Жовтень 

2020 р. 

Таргоній І.І. 

Жук О.П. 

 

 

 

Зав. методичним кабінетом                                       Таргоній І.І. 


