
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

«КАДІЇВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 
ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ  

«ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА» 

 
 
 
 

 
 

План 
Засідань навчально-методичної ради 

на 2021/2022 навчальний рік 
 

 



ПЛАН 

ЗАСІДАНЬ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

 

Дата Порядок денний Відповідальні Доповідачі 

27.08.2021 1 засідання   

 Основні напрями роботи методичної ради, 

програми і завдання. Обговорення і 

затвердження плану роботи методичної 

ради на 2021/2022 навчальний рік.  

Методист Методист 

 Затвердження навчальних програм та 

робочих навчальних програм дисциплін 

загальноосвітньої циклу відповідно до 

Методичних рекомендацій МОНУ щодо 

організації навчального процесу в 

2021/2022 навчальному році. 

Директор Голови ЦК. 

 Уточнення розподілу педагогічного 

навантаження  

Директор. 

Заступник 

директора 

Директор 

Заступник 

директора 

 Затвердження робочих програм навчальних 

дисциплін робочих, навчальних планів на 

2021/2022 навчальний рік. 

Директор 

Голови ЦК 

Директор 

Голови ЦК 

26.10.2021 2 засідання   

 Аналіз роботи студентського парламенту в 

педагогічному коледжі  

Відповідальна за 

соціально-

гуманітарну роботу 

Відповідальна за 

соціально-

гуманітарну роботу 

 Організація роботи циклових комісій щодо 

вивчення передового педагогічного 

досвіду. 

Методист 

Голови ЦК 

Методист 

Голови ЦК 

 Самостійна робота як складова професійної 

та практичної підготовки здобувачів освіти: 

організація, методичне забезпечення, 

форми контролю. 

Заступник 

директора 

Заступник 

директора 

 
3 засідання   

24.12.2021 Створення сприятливого простору для 

формування у здобувачів фахової  вищої, 

передвищої освіти ціннісного ставлення до 

себе (керівники академічних груп)  

Куратори груп Куратори груп 

 Стан правового виховання в академічних 

групах. 

Куратори груп Куратори груп 

 Виконання плану підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників за І семестр 

2021/2022 навчального року. 

Методист Методист 



 
4 засідання   

22.03.2022 Про навчально-методичну роботу циклових 

комісій у 2021/2022 навч. році 

Голови циклових 

комісій.  

. 

Голови циклових 

комісій.  

.  
5 засідання   

26.04.2022 Підготовка екзаменаційної документації 

для проведення всіх видів підсумкового 

контролю за ІІ семестр 2021/2022 навч.р.   

Заступник 

директора 

Заступник 

директора 

 Результати захисту курсових робіт. Керівники Керівники 

 Результати проходження педагогічної 

практики студентами ІУ курсу.  

Керівники практики Керівники 

практики 

21.06.2022 6 засідання   

 Результати роботи педагогічного колективу 

над методичною проблемою протягом 

2021/2022 навч. року 

Методист Методист 

 Підсумки роботи науково-методичної ради 

за 2021/2022 навч.р. та планування на 

2022/2023 навч.р. 

Методист Методист 

 

 

 

 


