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ПЛАН 

ЗАСІДАНЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

 

Дата Порядок денний Відповідальні Доповідачі 

31.08.2020 1 засідання   

 1. Затвердження плану роботи науково-

методичної ради на 2020-2021 н.р. 
методист методист 

 2. Затвердження плану роботи 

предметно-циклової комісії соціально-

педагогічних та музичних дисциплін. 

Голова предметно-

циклової комісії 

соціально-

педагогічних та 

музичних 

дисциплін 

Голова 

предметно-

циклової комісії 

соціально-

педагогічних та 

музичних 

дисциплін 

 3. Розгляд та затвердження комплексу 

навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін і педагогічної 

практики. 

Голова предметно-

циклової комісії 

соціально-

педагогічних та 

музичних 

дисциплін 

Голова 

предметно-

циклової комісії 

соціально-

педагогічних та 

музичних 

дисциплін 

 4. Ознайомлення з актуальними 

нормативними документами МОНУ. 
Шумакова О.С. Шумакова О.С. 

 5. Про організацію методичного 

забезпечення освітньої діяльності в 

умовах змішаного навчання  

методист,  

заступник 

директора  

методист,  

заступник 

директора  

 6. Затвердження перспективного плану 

атестації викладачів коледжу та плану 

засідань атестаційної комісії 

Васильченко Т.І. методист 

26.10.2020 2 засідання   

 1. Про стан навчально-методичного 

забезпечення та рівень викладання 

дисциплін  професійної підготовки 

умовах змішаного навчання. 

Васильченко Т.І. методист 

 2. Стан організації профорієнтаційної 

роботи в коледжі.  

відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії 

відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії 

 3. Затвердження тематики та керівників 

курсових проєктів студентів випускних 

груп з усіх спеціальностей.  

заступник 

директора 

Голова 

предметно-

циклової комісії 

соціально-



педагогічних та 

музичних 

дисциплін 

23.11.2020 3 засідання   

 1. Про організацію та проведення 

науково-методичних заходів викладачами 

циклової комісії соціально-педагогічних 

дисциплін. 

Савостьонок С.В. Савостьонок С.В. 

 2. Про основні вектори співпраці 

науково-методичної та студентської рад 

коледжу. 

методист,  

Арчікова  Л. 

методист,  

Арчікова  Л. 

20.12.2020 4 засідання   

 1. Про стан роботи з охорони праці та   

безпеки   життєдіяльності в роботі 

предметно-циклової комісії соціально-

педагогічних та музичних дисциплін. 

Савостьонок О.П. Савостьонок О.П. 

 2. Про результати проведення Тижня  

права. 

методист  

Ярита А.В. 

методист  

Ярита А.В. 

25.01.2021 5 засідання   

 1. Стан науково-публікаційної діяльності 

студентів і викладачів коледжу.  
методист методист 

 2. Самостійна робота як складова 

професійної підготовки здобувачів вищої 

освіти: організація, методичне 

забезпечення, форми контролю. 

заступник 

директора 

Заступник 

директора 

15.02.2021 6 засідання   

 1. Про участь та результативність роботи 

викладачів у науково-методичних 

об’єднаннях області. 

методист методист 

 2. Про заходи щодо забезпечення 

дотримання академічної доброчесності 
Голова предметно-

циклової комісії 

соціально-

педагогічних та 

музичних 

дисциплін 

Голова 

предметно-

циклової комісії 

соціально-

педагогічних та 

музичних 

дисциплін 

22.03.2021 7 засідання   

 1. Аналіз педагогічно-професійної 

компетентності викладачів, що 

атестуються в 2021 р. Затвердження 

атестаційних матеріалів. 

заступник 

директора, 

методист 

методист 



 2. Про організацію та ефективність 

участі студентів в олімпіадах, конкурсах, 

науково-методичних  форумах в коледжі 

та ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

методист  методист  

26.04.2021 8 засідання   

 1. Стан підготовки студентів другого 

курсу до складання ЗНО у 2021 р. 
методист методист 

 2. Організація практики та забезпечення 

її ефективності у процесі формування 

фахових компетентностей.  

Ярита І.І., 

методист 
методист 

24.05.2021 9 засідання   

 1. Про виконання рішень науково-

методичної ради у 2019-2020 н.р.  
методист. методист 

 2. Про результати роботи науково-

методичної ради педагогічного коледжу в 

2020-2021 н.р. та визначення завдань на 

2021-2022 н.р. 

Васильченко Т.І. Васильченко Т.І. 

 


