ПЛАН ЗАСІДАНЬ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ на 2016-2017 н.р.
Порядок денний
Вересень
1. Підсумки методичної роботи у коледжі у 2015-2016н.р. та основні
напрямки роботи у 2016-2017н.р.
2. Обговорення, погодження та затвердження планової та навчальнометодичної документації на 2016-2017 н.р.:
- навчальних програм дисциплін;
- робочих навчальних програм;
- планів роботи циклових комісій;
- перспективного графіку підвищення кваліфікації на 2017-2022 рр.
3. Про стан навчально-методичного забезпечення спеціальностей, які
підлягають акредитації у 2017 та 2018 р.р.
Листопад
1. Моніторинг дотримання Методичних рекомендацій щодо національнопатріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах
2. Про організацію роботи з дипломного та курсового проектування у 20162017 н.р.
3. Про підготовку до ХІ регіональної студентської наукової конференції та
затвердження оргкомітету
Січень
1. Формування междисциплінарних компетенцій в процесі професійної
підготовки фахівців (дисципліни «Креслення», «Електротехніка»,
«Інформатика», «Економіка»).
2. Пропозиції щодо внесення змін до навчальних та робочих навчальних
планів на 2017-2018 н.р.
3. Про атестацію викладачів у 2017 р., затвердження характеристики
навчально-методичної роботи
Березень
1. Використання ресурсів ХОН як інструмент створення інформаційного
середовища взаємодії учасників освітнього процесу в роботі викладачів:
стан і перспективи.
2. Організація роботи викладачів з обдарованою молоддю в циклових
комісіях
Травень
1. Про підсумки переддипломної практики та стан дипломування
2. Про результати участі студентів в коледжному етапі олімпіад з предметів,
дисциплін та олімпіад зі спеціальності, коледжанських та регіональних
конференціях. Про підсумки Днів науки-2017.
3. Про стан методичного забезпечення оцінювання залишкових знань
студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін
4. Обговорення та погодження форм документів навчального закладу
Червень
1. Підсумки роботи навчально-методичної ради. Контроль виконання
рішень, прийнятих науково-методичною радою у 2014-2015 н.р.
2. Затвердження рекомендацій навчально-методичної ради цикловим
комісіям з планування методичної роботи на 2015-2016 н.р.

Відповідальний
за підготовку
питання
Ковнір Л.І.
Водолазська І.Г.,
Ковнір Л.І.,
голови циклових
комісій,
методисти
Прилєпська С.І.
Голови циклових
комісій
голови циклових
комісій
Ковнір Л.І.
Хохлова О.І.
голови випускних
циклових комісій
голови циклових
комісій
методисти
Проскурніна І.М.,
Бєлякова Я.В.,
Прилєпська С.І.
Хохлова О.І.
голови випускних
циклових комісій
Хохлова О.І.
Прилєпська С.І.,
голови ЦК
Водолазська І.Г.
Водолазська І.Г.
Водолазська І.Г.

