План роботи
циклової методичної комісії науково-дослідницької та гурткової роботи
на 2016-2017 навчальний рік
№

1

2

Зміст роботи

Термін
виконання

Відповідальний за
виконання

Відм.
про
викон.

І. Проблеми над якими працює циклова комісія.
У відповідності до вимог Протягом
Члени ЦМК
державних стандартів освіти,
року
підготовки конкурентноспроможного людського капіталу
для високотехнологічного та
інноваційного
розвитку
країни,
самореалізації
особистості,
забезпечення
потреб
суспільства, ринку
праці
та
держави
у
кваліфікованих
фахівцях,
сприяти підготовці молодших
спеціалістів
з
медичною
освітою з урахуванням потреб
особи, інтересів держави,
територіальних
громад
і
роботодавців; створенню умов
для реалізації випускниками
коледжу права на працю,
забезпечення гарантії рівних
можливостей
щодо вибору
місця роботи, виду трудової
діяльності;
забезпечення
розвитку наукової, науковотехнічної
та інноваційної
діяльності коледжу,
його
інтеграції з виробництвом.
Формувати висококваліфіко- Протягом
Члени ЦМК
ваного
молодшого
року
спеціаліста, соціально зрілої,
громадянські свідомої
та
всебічно розвиненої творчої
особистості з
відповідним
рівнем знань, національної та
загальнолюдської
культури,
толерантності.
2

3

4

5

1

2

Шляхом
використання Протягом
інноваційних
педагогічних
року
технологій
забезпечити
високий
теоретичний
та
практичний
рівень знань
студентів.
Вивчити, узагальнити
та Протягом
розповсюдити
передовий
року
досвід роботи
викладачів
циклу.
Продовжити співпрацю в Протягом
навчально-виховному
року
комплексі
з Харківським
національним
медичним
університетом.
ІІ. Організаційна робота.
Розглянути і затвердити на
До
засіданні циклової комісії:
01.09.2016
1. План
роботи ЦМК на
2016/2017
навчальний
рік;
2. Плани роботи гуртків на
2016/2017
навчальний
рік;
3. Скласти
календарний
графік
написання
науково-дослідницьких
робіт;
4. Скласти
графік
взаємовідвідувань
засідань
гуртків
викладачами
керівниками гуртків.
Обговорити і затвердити на
До
засіданні циклової комісії:
15.09.2016
1. теми
НДРС
на
2016/2017
навчальний
рік;
2. перелік
навчальнометодичного
та
дидактичного
забезпечення гуртків;
3. основні проблеми, над
якими буде працювати
циклова
комісія

Члени ЦМК

Члени ЦМК

Члени ЦМК

Голова ЦМК,
Члени ЦМК

Голова ЦМК,
Члени ЦМК
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протягом
навчального
року;
Обговорити і затвердити
на
До
Голова ЦМК ,
засіданні циклової
комісії 15.10.2016
Члени ЦМК
план проведення студентської
науково-практичної
конференції.
Провести
оглядДо
Голова ЦМК,
презентацію
навчально- 15.12.2016
Члени ЦМК
методичного та дидактичного
забезпечення гуртків.
Проводити
систематичний
До
Голова ЦМК
контроль ходу
виконання 15.02.2017
науково-дослідницьких робіт
предметних
гуртків
відповідно до розробленого
графіка
Всім викладачам
циклу
До
Голова ЦМК,
підготувати
необхідні 15.04.2016
Члени ЦМК
матеріали
до
презентації
циклової комісії, науковопрактичної конференції.
Скласти
графік
До
Голова ЦМК
взаємовідвідувань
гуртків 15.09.2016
викладачами циклу.
Обговорити на
засіданні
До
Голова ЦМК,
циклової
комісії 15.12.2016
Члени ЦМК
міждисциплінарні
зв’язки
гуртків, організацію спільних
засідань.
Продовжувати роботу
зі Протягом
Члени ЦМК
студентами по прищепленню
року
любові і поваги до обраної
професії, зокрема
сприяти
підвищенню
зацікавленості
дисциплінами циклу (НДРС,
гурткова робота пошукова та
ін.).
ІІІ. Навчально-методична робота.
На
основі
новітніх Протягом
Члени ЦМК
педагогічних
технологій
року
забезпечити
високий
теоретичний та практичний
рівень
знань
студентів,
зацікавленість
обраною
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професією.
Сприяти
виробленню
у
студентів
кмітливості,
допитливості, зацікавленості
дисциплінами циклу, що буде
необхідним при
виконанні
студентами НДРС, у гуртковій
роботі.
Впровадити в навчальний Протягом
Члени ЦМК
процес
індивідуальних
року
навчально-дослідних завдань
(ІНДЗ).
Продовжити
роботу
з Протягом
Члени ЦМК
поповнення
навчальних
року
кабінетів
дидактичним та
методичним
матеріалом,
наочними посібниками.
Обговорити сучасні форми і Протягом
Члени ЦМК
методи організації НДРС.
року
Продовжити
роботу над
покращенням,
удосконаленням
методики
проведення гурткової роботи,
НДРС.
Брати участь у поповненні Протягом
Члени ЦМК
електронної
бібліотеки
року
новими
електронними
публікаціями,
електронними
підручниками, відеофільмами,
тестовими завданнями.
ІV.Підвищення кваліфікації викладачів.
Використовувати
Протягом
Члени ЦМК
можливості
відвідувань
року
викладачами
керівниками
НДРС
та
гуртків інші
навчальні заклади медичного
профілю для обміну досвідом
навчальної роботи.
Виконувати
графік Протягом
Члени ЦМК
підвищення
кваліфікації
року
викладачами циклу.
Виконувати
графік Протягом
Члени ЦМК
взаємовідвідувань
засідань
року
гуртків.
Систематично
проводити Протягом
Члени ЦМК
5
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1

2
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огляд періодичних видань,
року
методичної
літератури,
медичних
видань:
„Спеціаліст”,
„Медична
освіта”, „Медична
сестра”,
„Український
медичний
часопис”, «Коледжанин».
З
метою
підвищення
кваліфікації
викладачів
підготувати доповіді:
1. «Організація діяльності
Жовтень Баско Я.Ф.
судентського наукового
товариства»
2. «Методика і
особливості гурткової
Листопад Малишева Л.І.
роботи»
3. «Впровадження в
навчальний процес
Грудень Козир Г.В.
індивідуальних
навчально-дослідних
завдань (ІНДЗ)»
4. «Розвиток творчого
Крутько С.М.
потенціалу студентів у
Січень
контексті сучасних
вимог»
5. «Впровадження
Ярошенко І.В.
інтерактивних
Лютий
технологій та методів
навчання у НДРС»
6. «Роль наукових
досліджень у
Травень Банзюк Т.В.
самовдосконаленні
викладача ВНЗ І-ІІ
рівнів акредитації».
V. Позааудиторна робота.
Організувати
проведення
В
Члени ЦМК
консультацій і
додаткових установлені
занять зі студентами, які
дні
виконують НДРС.
Провести
підготовку Відповідно
Голова ЦМК,
студентів до
науково- до плану
Члени ЦМК
практичної конференції.
Проводити профорієнтаційну Відповідно
Керівники та
роботу серед загальноосвітніх до плану
члени гуртків
навчальних закладів міста з
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участю гуртківців.
VІ. Засідання циклової комісії.
Засідання № 1
1 Обговорити і
затвердити Серпень
Голова ЦМК
план
роботи
ЦМК
на
2016
Члени ЦМК
2016/2017 навчальний рік.
2 Обговорити
і
затвердити
Голова ЦМК
плани роботи гуртків
на
Члени ЦМК
2016/2017 навчальний рік;
3 Обговорити
основні
проблеми, над якими буде
Голова ЦМК
працювати
циклова комісія
Члени ЦМК
протягом навчального року.
Засідання № 2
1 Обговорити і затвердити теми
Вересень
Голова ЦМК,
НДРС
на
2016/2017
2016
Члени ЦМК
навчальний рік.
2
Провести огляд навчальноГолова ЦМК,
методичного та дидактичного
забезпечення гуртків.
3 Обговорити
і
затвердити
графік
взаємовідвідувань
Голова ЦМК
засідань гуртків викладачамиЧлени ЦМК
керівниками гуртків.
Засідання № 3
1 Обговорити і затвердити план Жовтень
Голова ЦМК
проведення
студентської
2016
Члени ЦМК
науково-практичної
конференції.
2 Заслухати
і
обговорити
доповідь
на
тему:
Баско Я.Ф.
«Організація
діяльності
судентського
наукового
товариства»
3 Провести огляд навчальноГолова ЦМК
методичної літератури,
Члени ЦМК
періодичних видань
необхідних для якісної
підготовки та виконання
НДРС та гурткової роботи.
Засідання № 4
1 Обговорити
програму Листопад
Голова ЦМК,
підготовки до І етапу науково2016
Члени ЦМК
практичної
студентської
конференції
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Заслухати
і
обговорити
доповідь на тему: «Методика і
особливості
гурткової
роботи»
Консультування
керівників
гуртків, студентів з питань,
які виникають при написанні
роботи
(за
планом
консультація
гуртківців:
"Парацельс", "Пізнай себе",
"Здоров -Я",
"Істина через
віки", "Милосердя", "Здоров'я
дівчинки, дівчини, жінки…",
"Растішка", "Get in Touch",
"Цікава біохімія")
Засідання № 5
Заслухати
і
обговорити Грудень
доповідь
на
тему:
2016
«Впровадження в навчальний
процес
індивідуальних
навчально-дослідних завдань
(ІНДЗ)»
Контроль ходу
виконання
науково-дослідницьких робіт
предметних
гуртків
відповідно до розробленого
графіка ( "Парацельс", "Пізнай
себе", "Здоров -Я",
"Істина
через віки",
"Милосердя",
"Здоров'я дівчинки, дівчини,
жінки…", "Растішка", "Get in
Touch", "Цікава біохімія")
Консультування
керівників
гуртків, студентів з питань,
які виникають при написанні
роботи
(за
планом
консультація
гуртківців:
"Фармаколог",
"Світ
під
мікроскопом",
"Інтеграл",
"Реабілітолог",
"Терапевт",
"Правознавець",
"Інформатик", "Добрий зір").
Засідання № 6

Малишева Л.І.

Голова ЦМК

Козир Г.В.

Голова ЦМК

Голова ЦМК
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1 Обговорити
програму Січень
підготовки до ІІ
етапу
2017
науково-практичної
студентської конференції
2 Заслухати
і
обговорити
доповідь на тему: «Розвиток
творчого потенціалу студентів
у контексті сучасних вимог»
3 Контроль ходу
виконання
науково-дослідницьких робіт
предметних
гуртків
відповідно до розробленого
графіка ("Фармаколог", "Світ
під мікроскопом", "Інтеграл",
"Реабілітолог",
"Терапевт",
"Правознавець",
"Інформатик", "Добрий зір")
Засідання № 7
1 Заслухати
і
обговорити
доповідь
на
тему:
Лютий
«Впровадження
2017
інтерактивних технологій та
методів навчання у НДРС»
2 Обговорення
і
контроль
виконання
графіка
взаємовідвідувань
гуртків
членами ЦМК.
3 Контроль
за
виконанням
календарного
графіку
написання
науководослідницьких робіт.
Засідання № 8
1 Провести І етап студентської
Березень
науково-практичної
2017
конференції.
2
Обговорити
результати
проведення
І
етапу
студентської
науковопрактичної конференції.
3 Оцінка якості
виконання
науково-дослідницьких робіт
відповідно до вимог.
Засідання № 9
1 Провести ІІ етап студентської
Квітень
науково-практичної
2017

Голова ЦМК

Крутько С.М.

Голова ЦМК

Ярошенко І.В.

Голова ЦМК,
Члени ЦМК

Голова ЦМК

Голова ЦМК,
Члени ЦМК
Голова ЦМК
Члени ЦМК
Голова ЦМК
Голова ЦМК,
Члени ЦМК
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конференції.
Обговорити результати
проведення ІІ етапу
студентської науковопрактичної конференції.
Підведення підсумків,
обрання переможця для участі
у обласній науковопрактичній конференції.
Засідання № 10
Обговорення результатів
участі в обласній науковопрактичній конференції 20162017 навчального року.
Визначення методів і засобів
підвищення результативності
участі.
Обговорити доповідь на тему:
«Роль наукових досліджень у
самовдосконаленні викладача
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації».
Засідання № 11
Підведення
підсумків
роботи ЦМК в
поточному
році і виконання педагогічної
стратегії.
Обговорення і затвердження
плану роботи ЦМК на
наступний 2017/2018
навчальний рік.

Голова ЦМК,
Члени ЦМК

Травень
2017

Голова ЦМК,
Члени ЦМК

Банзюк Т.В.

Червень
2017

Голова комісії:

Голова ЦМК,
Члени ЦМК

Члени ЦМК

Т.В.Банзюк
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Календарний графік написання науково-дослідницьких робіт

Консультування керівників гуртків, студентів з питань, які
виникають при написанні роботи:
І група – листопад 2016
ІІ група – грудень 2016
Контроль ходу виконання науково-дослідницьких робіт:
І група – грудень 2016
ІІ група – січень 2017
Лютий 2017 – остаточна версія науково-дослідницьких робіт, тези,
презентації НДРС.
№ з/п

І група

ПІБ
Баско Ярослав Федорович
Зайцев Володимир Олексійович
Козир Ганна Володимирівна
Компанієць Тетяна Леонідівна
Крутько Сергій Миколайович

Ратушна Світлана Вячеславівна

"Парацельс"
"Пізнай себе"
"Здоров -Я"
"Істина через віки"
"Милосердя"
"Здоров'я дівчинки,
дівчини, жінки…"
"Растішка"
"Get in Touch"
"Цікава біохімія"
"Фармаколог"
"Світ під
мікроскопом"
"Інтеграл"

Семикіна Наталя Олександрівна

"Реабілітолог"

Старостенко Валентина Василівна
Шаповал Маргарита Миколаївна
Яксманецька Ріта Валентинівна
Ярошенко Ірина Вікторівна

"Терапевт"
"Правознавець"
"Інформатик"
"Добрий зір"

Луценко Наталія Миколаївна
Малишева Лідія Іванівна
Міхнова Алла Петрівна
Мозгова Марина Миколаївна
Пітух Олена Олександрівна
Позігун Світлана Миколаївна
ІІ група

Назва гуртка

І ГРУПА: "Парацельс", "Пізнай себе", "Здоров -Я", "Істина через віки", "Милосердя",
"Здоров'я дівчинки, дівчини, жінки…", "Растішка", "Get in Touch", "Цікава біохімія"
ІІ ГРУПА:"Фармаколог", "Світ під мікроскопом", "Інтеграл", "Реабілітолог",
"Терапевт", "Правознавець", "Інформатик", "Добрий зір"
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