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ПЛАН 
роботи методичної ради  

на 2017-2018 навчальний рік 
 
 

Серпень 
1. Затвердження оновленого складу методичної ради на 2017–2018 н. р. 
 Доповідач: Азьмук Н.А., заступник директора з навчально-методичної роботи  
2. Розгляд та затвердження плану роботи  науково-методичної  ради коледжу        
на 2017–2018 н.р.  
Доповідач: Азьмук Н.А., заступник директора з навчально-методичної роботи 
3. Аналіз підготовки кафедр (циклових комісій, факультетів (відділень) до        
нового навчального року на 2017–2018 н. р.  
Доповідач: Боровик Т.М., методист 
4. Затвердження графіку проходження курсів підвищення кваліфікації      
педагогічними працівниками на 2017-2018 н. р. 
Доповідач: Боровик Т.М., методист 
 

Жовтень 
1. Затвердження плану підготовки до друку навчально-методичних видань на        
2017-2018 н.р. 
Доповідач: Азьмук Н.А., заступник директора з навчально-методичної роботи  
2. Про стан навчально-методичного забезпечення навчального процесу у       
ЧДБК 



Доповідач: Боровик Т.М., методист 
3. Про стан підготовки навчально-методичної документації до процедури       
ліцензування та акредитації відповідних спеціальностей 
Доповідач: Хотунов В.І. завідувач відділення комп’ютерних технологій 
 

Грудень 
1. Про підсумки проведення олімпіад  у І семестрі 2017-2018 н.р. 
Доповідачі: голови циклових комісій, завідувачі кафедр  
2. Розгляд, затвердження та рекомендація до друку навчально-методичних       
видань викладачів коледжу 
Доповідачі: методист, голови циклових комісій та завідувачі кафедр 
3. Різне. 

Лютий 
1. Про підготовку та проведення студентських науково-практичних      
конференцій: «Тенденції розвитку ІТ-технологій в Україні» та «Проблеми та         
перспективи розвитку економіки України: погляд молоді» 
Доповідачі: Азьмук Н.А., Хотунов В.І. 
2. Про проведення обласних етапів Всеукраїнських олімпіад серед студентів        

ВНЗ І-ІІ р.а.  
Доповідачі: Красюк В.Л., Ковальська Н.В., голови циклових комісій,  
Фай В.С., голова методичного об’єднання викладачів математики Черкаської        
області  
3. Різне. 
 

Квітень 
1. Про підсумки  директорського контролю рівня залишкових знань       
студентів за  2017–2018 н.р. 
Доповідач: начальник НМВ  Фастовська О.В. 
2. Академічні обміни та трансфер академічних результатів – стан та         
перспективи розвитку академічної мобільності в ЧДБК 
Доповідач: директора кар’єру центр та міжнародних зв’язків Рилова О.Ю. 
3. Різне 

 
 
 
 



 
Червень 

1. Про підсумки роботи методичної ради коледжу у 2017-2018 н.р.: 
Доповідач: Азьмук Н.А. 
2. Визначення пріоритетних напрямів роботи методичної ради на 2018-2019        
н.р. 
Доповідач: Азьмук Н.А. 
 

 
Заступник директора  
з навчально-методичної роботи Н.А.Азьмук  
 
Завідувач НМК 
О.Т.Фастовська 
 
Методист Т.М. Боровик  


