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Тематика засідань
Інструктивно –методична рада:
1. Затвердження складу методичної ради коледжу на
2021-2022 н. р.
2. Обговорення і затвердження:
- плану роботи методичної Ради коледжу;
- плану роботи методичного кабінету;
- плану роботи Школи молодого викладача;
- плану роботи педагогічного лекторію;
- робочих навчальних програм;
- графіка підвищення кваліфікації викладачів.
3. Про організацію роботи циклових комісій коледжу.
Затвердження складу голів циклових комісій. Розгляд
і затвердження планів роботи ЦК коледжу.
4. Обговорення плану заходів на 2021 – 2022 н. р. щодо
запобігання і протидії корупції.
5. Різне.
1. Розгляд та затвердження графіка проведення відкритих
занять та порядку проведення тижнів ЦК.
2. Організація науково-дослідної роботи викладачів та
студентів у 2021 – 2021 н. р.
3. Проведення директорських контрольних робіт для
студентів.
4. Складання графіку проведення атестації педагогічних
працівників коледжу.
5. Різне.
Методичний семінар:
«Шляхи удосконалення освітнього процесу
в умовах дистанційного навчання»
1. Використання освітніх ресурсів при організації
дистанційного навчання на заняттях хірургічного
профілю.
2. Застосування елементів дистанційного навчання при
підготовці фахових молодших бакалаврів.
3. Засоби комунікації під час організації дистанційного
навчання.
4. Дистанційне тестування як засіб контролю знань з
клінічних дисциплін.
5. Методи контролю навчальних досягнень майбутніх
фахівців медиків при змішаних формах навчання.
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Науково-практичний вебінар
«Академічна доброчесність: виклики сучасності»
1. Стейкхолдери освітнього процесу.
2. Академічна
доброчесність.
Необхідність
дотримання.
3. Порушення академічної доброчесності.
4. Формування культури академічної доброчесності у
студентів медичного коледжу.
5. Академічна доброчесність як важлива умова
забезпечення якості освіти.
1. Аналіз професійної компетенції викладацького
корпусу у зв’язку з атестацією педагогічних кадрів
коледжу. Затвердження атестаційних матеріалів.
2. Звіт про роботу «Школи молодого викладача».
Аналіз
роботи
наставників
з
молодими
спеціалістами.
3. Звіт про виконання індивідуальних планів
викладачами коледжу за 2021-2022 н. р.
4. Формування трансверсальних компетентностей
студентів шляхом використання активних методів
навчання.
5. Методологічні підходи формування готовності
педагогів до організації освітнього процесу в умовах
діджиталізації суспільства.
6. Організація тестового контролю знань студентів в
умовах дистанційного навчання.
7. Різне.
1. Результативність робити ЦК у 2021-2022 н. р.
Результати
проведення
предметних
тижнів
циклових комісій.
2. Звіт про підвищення кваліфікації викладачами
коледжу.
3. Погодження графіку навчального процесу, робочих
навчальних планів на 2022-2023 н. р.
4. Обговорення робочих навчальних планів та
педагогічного навантаження на 2022-2023 н. р.
5. Різне.
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