І. Проблеми, над якими працює ЦМК внутрішньої медицини

1. Навчально-методична проблема «Організація проведення різних
форм і методів контролю під час проведення навчальних занять з дисципліни
циклу «Внутрішньої медицини»
2. Продовжити роботу з впровадження Державного галузевого
стандарту в галузі знань 1201 Медицина, нових навчальних планів і програм
підготовки молодших медичних спеціалістів.
3. Продовження роботи по прилученню педагогів до перспективних
моделей педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення,
прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого
на особистість студента
4. Створити сприятливі умови для навчання та професійного розвитку
педагогічних працівників коледжу згідно з пріоритетами державної соціально
– економічної політики, орієнтованої на задоволення потреб особистості,
суспільства і держави.
5. Забезпечити запровадження новітніх технологій навчання та форм
організацій навчального процесу, здійснювати заходи з удосконалення форм
і методів контролю, оцінки знань студентів.
6. Продовжити науково-методичну співпрацю в навчально-науковому
комплексі з Харківським національним медичним університетом, розвивати
на договірній основі співпрацю з медичним факультетом Харківського
національного університету ім. В.Н. Каразіна.
7. Продовжити роботу по виконанню Закону України «Про засади
державної мовної політики» у відповідності до розділу ІІІ. «Мова освіти,
науки, інформатики і культури», активізувати роботу курсів підвищення
мовленевої культури та грамотності викладачів коледжу та студентів.

8. Продовжити роботу по виконанню програми «Здоров’я через
освіту», Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб
життя у дітей та молоді.
9.Створювати сприятливе середовище для адаптації студентів до
систематичного навчання та умов для самовираження і самоорганізації.
10. Удосконалювати методичну роботу циклової комісії.
11.

Проводити

розробку

навчально-методичного

забезпечення

теоретичних та практичних занять, робочих навчальних програм відповідно
до вимог діючих навчальних програм.
12. Спрямувати роботу на застосування сучасних методів навчання на
заняттях дисципліни циклу.
13. Викладачам циклу переглянути, внести зміни та доповнення в діючі
робочі навчальні програми; зосередити увагу на поглибленому вивченні
діючих нормативних наказів МОЗ України.
14. Забезпечувати наступність між різними клінічними дисциплінами.

№

Зміст роботи

Термін

Відповідальн

виконання

ий

ІІ. Організаційна робота
1.

Роботу ЦМК проводити відповідно

На протязі

до положення про циклову комісію

року

Голова ЦМК

та наказам Куп’янського медичного
коледжу ім. Марії Шкарлетової.
2.

Розглянути і затвердити на засіданні

Серпень

циклової

2016рік

комісії

внутрішньої

Голова ЦМК,
Викладачі

Відмітка

медицини:
-

циклу

план роботи ЦМК на 2016/2017
навчальний рік;

- робочі

навчальні програми з

дисциплін циклу на

2016/2017

навчальний рік;
- плани робіт кабінетів циклу;
- плани

роботи

предметних

гуртків.
3. Організувати роботу з викладачами
– початківцями циклу

внутрішньої

медицини.
4. Організувати

вивчення

На протязі
року

нової На протязі

інформаційно-методичної
літератури серед викладачів

циклу

Голова ЦМК

року

Голова ЦМК,
Викладачі
циклу

та внести зміни у методичні
матеріали

дисциплін

відповідності

до

циклу у

діючих

наказів

МОЗ України.
5. Проводити

згідно

з

планом На протязі

засідання ЦМК з обговоренням на
них

планів

роботи

викладачів,

навчально-методичної документації,
розробити

Голова ЦМК,

року згідно

Викладачі

графіку

циклу

графіки

взаємовідвідувань

занять

викладачами циклу.
6. Проводити

корекцію

навчальних На протязі

програм, написання та рецензування

Голова ЦМК,

навчальних
над

посібників, працювати

створенням

методичних

року

Викладачі

навчально-

комплексів

циклу

та

рекомендацій.
7. Організувати

переоснащення На протязі

кабінетів до клінічної практики.

Голова ЦМК,

року

Викладачі
циклу

8. Удосконалити уніфіковану систему На протязі
тестового контролю студентів

та

Голова ЦМК,

року

Викладачі

створити необхідні умови доступу

циклу

студентів до нових сучасних джерел
інформації.
ІІІ. Навчально-методична робота
1. Проводити

аналіз

поточної На протязі

успішності студентів

та розробку

заходів по покращанню успішності.
2. Обговорення доповідей з питань
удосконалення методики навчання,
наочних посібників, нових форм та
методів

навчання

року

Голова ЦМК,
Викладачі
циклу

На протязі

Голова ЦМК,

року

Викладачі
циклу

на засіданнях

ЦМК.
3. Сприяти

використанню

новітніх На протязі

технологій під час занять з циклу
внутрішньої медицини.

року

Голова ЦМК,
Викладачі
циклу

4. Розглядати

на засіданнях ЦМК На протязі

новинки

навчально-методичної

літератури.

року

Голова ЦМК
Викладачі
циклу

5. Сприяти

розгортанню

дослідницької

науково– На протязі

роботи

серед

дисциплін внутрішньої медицини.
6. Скласти графік
занять

циклу.

аналіз

Викладачі
циклу

взаємовідвідувань На протязі

викладачами

Проводити

Року

Голова ЦМК

відвіданих

року

Голова ЦМК,
викладачі

теоретичних і практичних занять на
засіданнях.
7. Робота

з

викладачами

– На протязі

початківцями.
8. Викладачам
внутрішньої
переглянути,

Голова ЦМК

року
дисциплін

ЦМК

Серпень-

Голова ЦМК,

медицини своєчасно

вересень

викладачі

затвердити

Серпень-

Голова ЦМК,

роботи

вересень

викладачі

внести

зміни

і

доповнення в діючі робочі програми.
9. Спланувати

і

індивідуальні
викладачів

плани
по

підвищенню

професійної майстерності та ділової
кваліфікації
перспективної

викладача,
роботи.

його
Скласти

графік проведення відкритих занять
викладачами циклу.

ІV. Робота по підвищенню ідейно – теоретичного рівня та ділової
кваліфікації
1. Обговорення

виконання На протязі

індивідуальних планів викладачів та
перспективних планів

підвищення

Голова ЦМК

року

кваліфікації.
2. Викладачам

виконувати

графік На протязі

взаємовідвідувань занять

року

3. Продовжити науково-методичну

На протязі

співпрацю в навчально-науковому

Голова ЦМК

року

комплексі з ХНМУ.
4. Обговорення підготовки до атестації

До березня

викладачів.

Голова ЦМК

2017 року

5. З метою підвищення
викладачів

Голова ЦМК

підготувати

кваліфікації

Згідно

доповідні

графіку

Викладачі

теми.
6. Вивчення,

узагальнення

поширення

та

Згідно

Голова ЦМК,

передового

плану

викладачі

педагогічного досвіду.
V. Позааудиторна робота
1. Організувати
проведення

викладачами

циклу На протязі

консультацій

додаткових занять зі студентами.
2. Продовжити

і

Викладачі

року за
графіком

проведення науково – На протязі

Викладачі

дослідницької роботи студентів
базі дисциплін циклу

на

року

внутрішньої

медицини.
3. Продовжити роботу по формуванню
позитивної мотивації на

здоровий

спосіб життя у молоді
4. Згідно
конкурси,

з

планом
науково

конференції,

проводити
–

практичні

предметні

тижні,

На протязі

Голова ЦМК,

року

викладачі

Згідно

Голова ЦМК,

графіку

викладачі

випуски санбюлетнів, газет.
VІ. Засідання ЦМК
Засідання №1
1. Провести

спільне

засідання

з

Голова ЦМК,

іншими цикловими комісіями.

викладачі

2. Обговорення та затвердження плану
роботи

ЦМК на

2016

– 2017

3. Розгляд та обговорення

робочих

навчальний рік.

навчальних програм

з дисциплін

циклу на 2016 – 2017 навчальний
рік, їх перезатвердження.

Серпень

Голова ЦМК,

2016р.

викладачі
Голова ЦМК,
викладачі
Голова ЦМК,
викладачі

4. Вивчення планів роботи кабінетів

Голова ЦМК

5. Розгляд

Голова ЦМК,

освітньої

стратегії

викладачами комісії на 2016 – 2017

викладачі

навчальний рік.
6. Розгляд та затвердження навчальнометодичної

документації

Голова ЦМК,

та

викладачі

комплексів занять.
7. Обговорення

виконання

Голова ЦМК,

індивідуальних планів викладачів та
перспективних планів

викладачі

підвищення

кваліфікацій.
8. Затвердження

методичної

та

Голова ЦМК,

екзаменаційної документації

викладачі

та інше.
Засідання №2
1. Обговорення

графіку

взаємовідвідувань

занять

викладачами дисциплін циклу.
2. Аналіз

стану

методичного

забезпечення занять з дисциплін, що

Голова ЦМК,

2016 р.

викладачі
Голова ЦМК,
викладачі

входять до складу комісії.
3. Організувати роботу викладачів по

Голова ЦМК,

удосконаленню збірника алгоритмів
виконання практичних навичок

Вересень

в

викладачі

електронному вигляді.
4. Ознайомлення

з

новинками

методичної та медичної літератури

Голова ЦМК,
викладачі

5. Організувати

оновлення інформації

Голова ЦМК,

на сайті коледжу та інше

викладачі
Засідання №3

1. Проблемний семінар.
викладання
венерології

Особливості

дерматології
для

та

студентів

зі

Жовтень
2016 р.

Печериця
Н.О..

спеціальності лікувальна справа
2. Внесення змін і доповнення в

Голова ЦМК,

планову документацію на 2016/2017.
3.

викладачі

Особливості організації науково дослідної роботи в медичному

Голова ЦМК

коледжі.
4. Затвердження методичної та

Голова ЦМК,

екзаменаційної документації та

викладачі

інше.
Засідання №4
1. Проблемний семінар.

«Інноваційні

та інтерактивні методи навчання

–

пріоритетний напрям у навчальному

Листопад

Кудь Ю.В.

2016 р.

процесі
2. Шляхи підвищення

ефективності

викладацької діяльності.
3. Обговорення

та

навчально-методичної

Голова ЦМК ,
викладачі

затвердження

Голова ЦМК,

документації

викладачі

та комплексів занять та інше.

Засідання №5
1. Провести

спільне

засідання

з

іншими ЦМК
2. Проблемний

Грудень
2016 р.

семінар.

«Науково-

.

дослідна робота – шлях до

Голова ЦМК,
викладачі
Старостенко
В.В.

професійної майстерності медичних
працівників».
3. Розробка та затвердження завдань

Голова ЦМК,

директорських контрольних робіт.

викладачі

3. Обговорення
до

підготовки студентів

практичних

практичних

навичок

заняттях

з

на

Голова ЦМК,

циклу

викладачі

внутрішньої медицини.
4. Обговорення та затвердження плану
проведення

тижня

Голова ЦМК,

внутрішньої

викладачі

медицини та інше.
Засідання №6
1. Аналіз підсумків роботи ЦМК за І
півріччя

2016/2017

навчального

року.
2. Аналіз

успішності студентів

дисципліни циклу за І півріччя.

з

Січень

Голова ЦМК,

2017 р.

викладачі
Голова ЦМК

3. Обговорення

та

затвердження

Голова ЦМК,

навчально – методичних комплексів

викладачі

занять.
4. Проблемний семінар: «Позитивні та
негативні

аспекти

роботи студентів у

Крутько

самостійної

С.М.

дистанційній

освіті».

Засідання №7
1. Проблемний семінар.
майстерність

Педагогічна

–

шляхи

удосконалення та якість..
2. Організація та якість
консультацій та

Лютий
2017 р.

проведення

Голова ЦМК,

додаткових занять

викладачі

для студентів.

3. Створення
тестового

уніфікованої
контролю

системи

студентів та

умов доступу студентів

Турчак В.Л.

Голова ЦМК,

до нових

викладачі

джерел інформації та інше.
Засідання №8
1. Обговорення
Державних
фельдшерськовідділенні.

підсумків проведення
іспитів

на

акушерському

Березень

Голова ЦМК,

2017 р.

викладачі

2. Обговорення підготовки викладачів

Голова ЦМК

до атестації та проведення відкритих
занять
3. Розгляд

та

затвердження

Голова ЦМК,

екзаменаційної документації.

викладачі

4. Проблемний семінар: «Модель

Суббочева

підготовки молодших спеціалістів та
система формування
компетенцій.
нестандартних

Т.В.

професійних
«Упровадження

форм

та методів

навчання та інше».
Марченко
А.О.
Засідання №9
1. Проблемний семінар: «Тестування –
один із методів активації навчання»,.
«Використання

комп’ютерних

технологій під час

Квітень
2017 р.

Компанієць
Т.Л.

викладання

професійно-орієнтованих
дисциплін».

2. Розгляд

Соболь І.Є.

затвердження

екзаменаційної документації
3. Розгляд медичної преси та інше.

Голова ЦМК,
викладачі
Голова ЦМК

Засідання №10
1. Аналіз

проведення

наукової

–

дослідницької роботи студентів.

Травень
2017 р.

2. Проблемний семінар: «Педагогічна
цінність

використання

заняттях.

ігор

Голова ЦМК

Семикіна Н.

на

Використання
Хомутова

інтерактивних форм навчання.

Н.А.
3. Підсумки

весняної

медсестринському

сесії
відділенні

на

Голова ЦМК,

та

викладачі

інше.
Засідання №11
1. Проблемний семінар:
«Мультимедійна лекція –
ефективний метод навчання»

2. Підсумки роботи ЦМК за ІІ півріччя,
навчальний рік.
3. Завдання

ЦМК на

навчальний рік та інше.

Червень

Поляк М.Г.

2017 р.

Голова ЦМК,
викладачі

наступний

Голова ЦМК,
викладачі

Голова ЦМК внутрішньої медицини:______________ В.В. Старостенко

