
Протокол №1 
засідання методичної ради 

від 1 вересня  2020 року 
Присутні  19  членів 

Порядок денний 
1.Основні напрямки роботи методичної ради та завдання на 2020-2021 н.р. 

Особливості організації освітнього процесу. 

                           Доповідач: Герасимик-Чернова Т.П., голова методичної ради 

2. Аналіз літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів   та навчальних 

досягнень учнів за 2019-2020 н.р.  

                        Доповідач: Герасимик-Чернова Т.П., заступник директора з НР. 

3. Обговорення і затвердження  планів циклових  методичних комісій на 2020-

2021 н.р. Обговорення та затвердження робочих програм, поурочно-тематичних 

планів, паспортів кабінетів, майстерень, лабораторій. 

                                             Доповідачі: голови циклових методичних комісій 

4. Про результати ЗНО учнів та студентів  в 2020 році. 

                           Доповідач: Літвинчук Н.П., завідуюча методичним кабінетом 

5. Про організацію та проведення науково-методичної конференції на тему: 

«Використання інноваційних технологій для формування професійних 

компетентностей учнів та студентів» 

                                            Доповідач: Кузьмич Т.П., методист 

1. По першому питанню  

СЛУХАЛИ:  

Герасимик-Чернову Т.П., заступника директора з НР, яка ознайомила присутніх 

з планом роботи методичної ради коледжу  та завданнями на 2020-2021 

навчальний рік (план роботи методичної ради і інформація про основні 

напрямки роботи методичної ради коледжу та завдання на 2020-2021 

навчальний рік додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Хомич А.В., директор, Рябіїк А.М., старший майстер, з пропозицією затвердити 

план роботи  методичної ради коледжу на 2020-2021 навчальний рік. 

Голосування: 

За – 19 

Проти - 0 

УХВАЛИЛИ: 

- затвердити план роботи методичної ради коледжу на 2020-

2021навчальний рік;  

- продовжити роботу над єдиною методичною проблемою коледжу 

педагогічні працівники                                                                             постійно 

- забезпечити належне проведення в коледжі обласних методичних 

об'єднань, участь педагогічних працівників в них;   

голови ЦМК, методисти                                                                   згідно графіка 

    -    підготувати  матеріали самоаналізу та акредитаційні справи 

голови ЦМК, зав.відділенням                                                  До 01.04.2021 року                                                                                                   



    -  брати участь у наукових конференціях, семінарах, олімпіадах, конкурсах; 

організовувати наукове керівництво студентами і учнями. 

педагогічні працівники                                                                          постійно 

   -  забезпечити своєчасну підготовку методичних видань, електронних 

підручників, методичних розробок. 

педагогічні працівники                                                                     згідно графіка 

- своєчасне проведення ДКР, екзаменаційних сесій, ДКА, ДПА 

педагогічні працівники                                                                     згідно графіка 

- обговорення на відкритих засіданнях освітньо-професійних програм, 

освітніх програм. 

голови ЦМК                                                                                    до 15.10.2020 р.  

2. По другому питанню 

СЛУХАЛИ: 

Герасимик-Чернову Т.П., заступника директора з НР, яка провела порівняльний 

аналіз успішності літніх сесій студентів (інформація додається) та аналіз 

навчальних досягнень учнів за 2019-2020 н.р. (інформація додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Оласюк Я.В., голова циклової методичної комісії педагогічних працівників 

механізаторського профілю, який зазначив, що результати здачі  студентами 

літньої сесії  та навчальні досягнення учнів необхідно розглянути на засіданнях 

ЦМК. 

Літвинчук Н.П., завідуюча методичним кабінетом, яка сказала, що необхідно 

розробити заходи щодо усунення недоліків та прогалин  у навчанні  учнів та 

студентів. 

УХВАЛИЛИ: 

   -  з метою покращення рівня знань розглянути результати здачі студентами 

літньої сесії  та навчальні досягнення учнів на засіданнях ЦМК; 

голови ЦМК                                                                                   жовтень, 2020 р. 

   - розробити заходи щодо усунення прогалин у навчанні студентів з дисциплін, 

рівень навчальних досягнень яких становить менше 50%. 

викладачі                                                                                         до 01.11.2020 р. 

 3. По четвертому питанню 

СЛУХАЛИ: 

Голів циклових методичних комісій, які представили на розгляд плани роботи 

циклових методичних комісій на навчальний рік та робочі навчальні програми, 

поурочно-тематичні плани розроблені на основі стандартів  та методичних 

вказівок відповідно до навчальних планів та програм. 

ВИСТУПИЛИ: 

Кузьмич Т.П., методист, з пропозицією затвердити плани роботи циклових  

методичних комісій  на 2020-2021 навчальний рік. 

Голосування: 

За – 19 

Проти - 0 

Кравченко Т.Ф., голова циклової методичної комісії педагогічних працівників 

харчового виробництва;  

Данилік С.М., голова циклової методичної комісії педагогічних працівників 

будівельного профілю;  



Оласюк Я.В., голова циклової методичної комісії педагогічних працівників 

механізаторського профілю; 

Матюк Л.В., голова циклової методичної комісії викладачів дисциплін 

економічного спрямування; 

Остимчук А.В., голова циклової методичної комісії викладачів математичних та 

природничо-наукових дисциплін; 

Євстратьєв В.Ф., голова циклової методичної комісії викладачів фізичного 

виховання та Захисту Вітчизни, які після обговорення внесли пропозицію 

затвердити робочі навчальні програми з дисциплін та поурочно-тематичні 

плани з предметів. 

Голосування 

За – 19 

Проти - 0 

УХВАЛИЛИ: 

- затвердити плани роботи циклових методичних комісій на 2020-2021 

навчальний рік; 

- затвердити поурочно-тематичні плани з предметів та робочі навчальні 

програми з дисциплін на навчальний рік. 

4. По четвертому питанню 

СЛУХАЛИ: 

Літвинчук Н.П., завідуючу методичним кабінетом, яка провела детальний 

аналіз результатів ЗНО з української мови, математики, історії України, 

біології,  географії учнями та студентами коледжу  (інформація додається). 

 ВИСТУПИЛИ: 

 Герасимик-Чернова Т.П., заступник директора з НР, яка вказала на 

необхідність розробити  та затвердити робочі програми по підготовці до ЗНО з 

предметів у 2021 році. 

УХВАЛИЛИ: 

    -  розробити  та затвердити робочі програми по підготовці до ЗНО з 

предметів 

Викладачі                                                                                       До 01.12.2020 р. 

    -  інформувати педагогічних працівників, учнів та студентів  щодо 

проведення ЗНО у 2021 році 

Літвинчук Н.П.                                                                               протягом року 

5. По п’ятому  питанню: 

СЛУХАЛИ: 

Кузьмич Т.П., методиста коледжу, яка зазначила, що згідно плану роботи над 

методичною проблемою у травні місяці 2020 року було заплановано 

проведення  науково-методичної конференції на тему: «Використання 

інноваційних технологій для формування професійних компетентностей учнів 

та студентів». Але у зв’язку з карантином вона  була перенесена на 2020-2021 

навчальний рік. 

ВИСТУПИЛИ: 

Літвинчук Н.П., завідуюча методичним кабінетом, внесла пропозицію  

провести науково-методичну конференцію на тему: «Використання 

інноваційних технологій для формування професійних компетентностей учнів 

та студентів»  28.10.2020 року. 



 


