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Куп'янськ - 2021 р. 



№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

Виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

1 2 3 4 5 

І. Задачі циклової методичної комісії хірургічних дисциплін 

1 

 

Медична проблема: «Принципи надання екстреної 

медичної допомоги на догоспітальному етапі»  

Навчально-методична проблема: «Організація і 

проведення теоретичних занять з дисциплін 

хірургічного циклу» 

Протягом 

року  

Викладачі 

профілю 

 

2 

Своєчасно готувати та розглядати матеріали 

програмних питань для диф. заліків та іспитів.  
Протягом 

року 

Викладачі 

профілю 

 

3 

Розвивати у студентів ґрунтовні, фундаментальні 

знання і навички з дисциплін хірургічного профілю  
Протягом 

року 

Викладачі 

профілю 

 

4 

Удосконалювати науково-методичний рівень 

викладання дисциплін хірургічного профілю 
Протягом 

року 

Викладачі 

профілю 

 

5 

Розробка навчально-методичних комплексів занять 

з дисциплін хірургічногопрофілю 
Протягом 

року 

Викладачі 

профілю 

 

6 

Впроваджувати у навчальний процес інтерактивні 

та інформаційно-комунікативні  технології 

навчання 

Протягом 

року 

Викладачі 

профілю 

 

7 

Підвищувати кваліфікаційний рівень викладачів, 

вивчати, узагальнювати і розповсюджувати 

передовий педагогічний досвід, застосувати  нові 

педагогічні технології  

Протягом 

року 

Викладачі 

профілю 

 

8 

Вдосконалювати  навчально-матеріальну базу та 

застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології 

Протягом 

року 

Викладачі 

профілю 

 

9 

Удосконалювати методичну роботу кожного 

викладача-члена комісії 
Протягом 

року 

Викладачі 

профілю 

 

10 

Удосконалювати різні форми організації роботи 

циклової комісії клінічних дисциплін хірургічного 

профілю 

Протягом 

року 

Викладачі 

профілю 

 

11 

Викладачам циклу своєчасно вносити зміни та 

доповнення в навчально-методичні комплекси 

теоретичних і практичних занять.  

Протягом 

року 

Викладачі 

профілю 

 

12 

Підвищити об’єктивність оцінювання знань, умінь 

та навичок студентів за тематичними напрямами. 

Оперативно інформувати колег і студентів про 

результати моніторингу якості освіти 

Протягом 

року 

Викладачі 

профілю 

 

13 

Запровадити постійно діючі семінари для 

підвищення кваліфікації викладачів, обміну 

досвідом 

Протягом 

року 

Викладачі 

профілю 

 

14 Підвищити відповідальність викладачів за якість Протягом Викладачі  



освітньої діяльності, а студентів за якість освіти  року профілю 

15 

Вивчати і поширювати кращий педагогічний 

досвід, запроваджувати інноваційні методи 

навчання 

Протягом 

року 

Викладачі 

профілю 

 

16 

Продовжувати процес взаємодії зацікавлених 

сторін: держави, освіти і стейкхолдерів в межах 

циклової комісії 

Протягом 

року 
Голова ЦК 

 

 

ІІ. Навчально-методична робота 

1 
Викладачам профілю своєчасно переглянути, 

внести зміни та доповнення в діючі робочі 

навчальні програми 

Серпень Викладачі 
 

2 Спланувати і затвердити індивідуальні плани 

роботи викладачів 
Вересень  Викладачі  

3 Скласти графік взаємо відвідувань занять на 2021 – 

2022 н.р. 
Вересень Голова ЦК  

4 
Організувати взаємо відвідування викладачів з 

послідуючим аналізом проведених занять 
Протягом 

року 
Викладачі 

 

5 

Проводити роботу з викладачами по підвищенню 

їх педагогічної і методичної майстерності та 

впровадження перспективних нових технологій 

навчання, для забезпечення якісної підготовки 

медичних фахівців. 

Протягом 

року 
Голова ЦК 

 

6 
Приймати активну участь в роботі педагогічних 

нарад, методичних нарад; знайомитися з останніми 

змінами в системі освіти на 2021- 2022 н. р. 

Згідно 

плану 
Викладачі 

 

7 
Сприяти  впровадженню  у навчальний процес 

інтерактивних та інформаційно-комунікативних  

технологій навчання 

Протягом 

року 
Викладачі 

 

8 

Продовжити роботу щодо складання та 

вдосконалення викладачами навчально-

методичних комплексів теоретичних і практичних 

занять. 

Протягом 

року 
Викладачі 

 

9 
Здійснювати системний аналіз успішності з 

клінічних дисциплін хірургічного профілю. 

Згідно 

плану 
Викладачі 

 

10 
Проводити огляд навчально-методичної літератури Згідно 

плану 
Викладачі  

11 
Приймати участь у конкурсі-огляді навчальних 

кабінетів. 

Згідно 

плану 
Викладачі  

12 

Продовжити складання тематичних тестових 

завдань з клінічних дисциплін хірургічного 

профілю. 

Згідно 

плану 
Викладачі 

 

IІІ. Робота по підвищенню теоретичного рівня та професійної кваліфікації 

1 

Викладачам  клінічних дисциплін хірургічного 

профілю  ознайомитися з основними завданнями та 

напрямками роботи педагогічного колективу КЗОЗ 

«Куп’янський медичний фаховий коледж ім. Марії 

Шкарлетової» ХОР на 2021 – 2022 н.р. 

Серпень Викладачі 

 

2 Викладачам хірургічного профілю скласти Вересень Викладачі  



індивідуальні плани методичної роботи на 2021 - 

2022 н. р. 

3 

Згідно графіку взаємо відвідувань занять активно 

відвідувати заняття колег з метою ознайомлення з 

методикою викладання та підвищення 

професійного рівня.                    

Згідно 

плану 
Викладачі 

 

4 

Брати активну участь у педагогічних, методичних 

радах,  педагогічних лекторіях;  семінарах, круглих 

столах, наукових конференціях тощо. 

Згідно 

плану 
Викладачі 

 

5 
Готувати огляди методичної та медичної 

літератури на засідання циклової комісії. 

Згідно 

плану 
Викладачі 

 

ІV. Позааудиторна робота 

1 

Викладачам ЦК проводити консультації, додаткові 

заняття із студентами. Надавати методичну 

допомогу студентам при підготовці до практичних 

занять, виконанні самостійної роботи. 

Протягом 

року 
Викладачі 

 

2 
Надавати методичну допомогу викладачам 
коледжу у підготовці та проведенні відкритих занять.  

Протягом 

року Викладачі 
 

3 

Підготувати методичні рекомендації для 

самостійного опрацювання студентами окремих 

тем та питань у електронному варіанті. 

Протягом 

року 
Викладачі 

 

4 

Сприяти активізації гурткової позааудиторної 

роботи направленої на  виявлення  та розвиток 

інтересів і творчих здібностей студентів. 

Протягом 

року Викладачі 
 

5 

Проводити предметні тижні із використанням 

таких форм роботи, як змагання, огляди, конкурси, 

тощо. 

Протягом 

року 
Викладачі 

 

V. Засідання циклової комісії 

1 

Засідання № 1 

1. Провести спільне засідання ЦК клінічних 

дисциплін хірургічного і терапевтичного профілю 

2. Обговорити і затвердити план роботи ЦК на 

2021/2022 навчальний рік. 

3. Обговорити і затвердити: 

• план роботи ЦК; 

• плани роботи кабінетів; 

• плани роботи предметних гуртків; 

• план проходження стажування викладачами 

циклу; 

• план вивчення та узагальнення передового 

педагогічного досвіду; 

• індивідуальні плани викладачів; 

• робочі навчальні програми; 

• графік взаємовідвідувань викладачів; 

• графік відкритих занять та виховних заходів; 

• тематику науково дослідних робіт студентів; 

• навчально-методичні комплекси завдань та 

самостійної позааудиторної роботи; 

31.08.21р. 

 

Голова ЦК, 

викладачі 

 



• посібники для студентів; 

• графік проведення заходів професійного 

спрямування. 

4. Обговорити основні проблеми, над якими буде 

працювати комісія протягом навчального року. 
5. Затвердження методичної та екзаменаційної 

документації та ін. 

2 

Засідання № 2 

1. Обговорити і затвердити план засідань «Школи 

молодого викладача». 

2. Заслухати і обговорити доповідь на тему: 

«Використання освітніх ресурсів при організації 

дистанційного навчання на заняттях хірургічного 

профілю» 

3. Переглянути, оновити, доповнити і затвердити 

перелік програмних питань з дисциплін циклу, які 

вивчають у І півріччі та  вивчення яких закінчується 

диференційованим заліком або іспитом. 

15.09.21р. 

    

 

Голова ЦК, 

викладачі 

 

 

 

3 

Засідання № 3 

1. Провести огляд навчально-методичної 

літератури, періодичних видань. 

2. Обговорити і затвердити графік 

взаємовідвідувань занять. 

3. Заслухати і обговорити доповідь на тему: 

«Інтерактивні технології та їх впровадження в 

практичне навчання студентів медичного фахового 

коледжу» 

 

13.10.21р. 
Голова ЦК, 

викладачі 

 

4 

Засідання № 4 

1. Обговорити шляхи і методи покращення 

підготовки студентів до ліцензійного іспиту „Крок-

М”. 

2. Заслухати і обговорити доповідь на тему: 

«Організація тестового контролю знань студентів в 

умовах дистанційного навчання» 

10.11.21р. 
Голова ЦК, 

викладачі 

 

5 

Засідання № 5 

1. Провести спільне засідання ЦК клінічних 

дисциплін хірургічного і терапевтичного профілів 

2. Заслухати і обговорити доповідь на тему: 

«Використання мультимедійних засобів при 

викладанні дисциплін хірургічного профілю» 

3. Обговорити і затвердити  екзаменаційну 

документацію. 

4. Обговорити і затвердити робочі навчальні 

програми та індивідуальні  плани викладачів на ІІ 

півріччя. 

08.12.21р. 
Голова ЦК, 

викладачі 

 

6 
Засідання № 6 

1. Підвести підсумки семестрової успішності 
12.01.22р.  

Голова ЦК, 

викладачі 
 



студентів   і обговорити шляхи та методи 

покращання результатів. 

2. Обговорити і затвердити програму проведення 

„Тижня дисциплін хірургічного профілю”. 

3. Заслухати і обговорити доповідь на тему: 

«Проблемні питання реформування вищої освіти в 

умовах входження до Європейського освітнього 

простору» 

7 

Засідання № 7 

1. Обговорити і затвердити програмні питання до 

Державного кваліфікаційного іспиту з дисциплін 

хірургічного циклу для груп Ф-41, М-41, М-42. 

2. Заслухати і обговорити доповідь на тему: 

«Традиційні форми і методи навчання у контексті 

сучасних вимог» 

 

09.02.22р. 
Голова ЦК, 

викладачі 

 

8 

Засідання № 8 

1. Обговорити і затвердити  екзаменаційну 

документацію до семестрового іспиту з дисциплін 

хірургічного профілю для студентів  груп  М-41,  М-

42. 

2. .Заслухати і обговорити доповідь на тему:  

«Шляхи формування клінічного мислення у 

студентів під час вивчення хірургії» 

 

 

 

 

 

09.03.22р.  
Голова ЦК, 

викладачі 

 

9 

Засідання № 9 

1. Обговорити і затвердити  екзаменаційну 

документацію до семестрового іспиту з дисциплін 

хірургічного профілю для груп Ф-31, Ф-32. 

2.  Заслухати і обговорити доповідь тему: «Види, 

форми і методи самостійної роботи студентів на 

занятті». 

3. Обговорити практичні завдання до Державного 

кваліфікаційного іспиту з дисциплін хірургічного 

циклу М-41, М-42, Ф-41. 

 

14.04.22р. 
Голова ЦК, 

викладачі 

 

10. 

Засідання № 10 

1. Обговорити якість проходження переддипломної 

практики  студентами груп  Ф-41, М-41,  М-42, та 

виробничої практики студентами груп М-31, М-32, 

Ф-31, Ф-32. 

2. Заслухати і обговорити доповідь на тему: 

«Впровадження інтерактивних технологій та методів 

навчання». 

13.05.22р. 
Голова ЦК, 

викладачі 

 

11 Засідання № 11 30.06.22р. Голова ЦК,  



 

Голова ЦК  клінічних дисциплін  

хірургічного профілю:        _________________ Я. Ф. Баско 

1. Підведення  підсумків роботи ЦК в поточному 

році і виконання педагогічної стратегії. 

2. Заслухати і обговорити доповідь на тему: 

«Використання інноваційних педагогічних 

технологій на шляху до євроінтеграції» 

3. Обговорення і затвердження плану роботи ЦК на 

наступний 2022/2023 навчальний рік 

викладачі 


