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I i 1lo зп,r iс-г., t|lop лл lr,, сl-рyктурy
\le l tl.1l1.1 Ht_li робо l ll
з lIедil r,ог,i.l ll ltпl и п 1rацiвн1I KrlMI.t

у 2а22 - ZаЖ навчilльноплу роui

На виконання Законiв УкраТни кПро ocBiTlr>>, uПро фахову передвl4lt{у

ocBiTy>>, uПро повну загальну середню ocBiTy>>, uПро iнновацiйrrу
ДiЯЛЬнiсть>, Концепцii нацiонального i громадянського виховання, j Ntett)It)

Лiдвиrцення професiйноТ майстерностi та твOрчого потенцiалу викладачiв.

РОЗВИТКУ iННОвацiЙноТ дiяльностi педагогiчного колективу, врахOвуюч}.j
ПРОфеСiЙНi гrОтреби та iнтереси педагогiчних працiвникiв коле/i)tу ,] Me,It}I{l

ПОСТУПОВОГО ix включення в iнновацiЙну освiтню дiяльнiсть. рOзвt1I,к\
ПеДаГОГiчноТ творчостi та професiЙноТ майстерностi, а Taкo)lt забезлечеltгtil
ОРГаНiЗацiЙно-методичного супроводу дiяльностi професiйних cгti;tt.ttt1,1-

(Методичних об'еднань закладу) з питань удOсконалення змiсту робсlгr,t tla
КОМПеТеНТНiснiЙ ocHoBi, створення ефективноТ системи методl.tчнtlТ робсi-гit"
спрямованоТ на розвиток педагогiчноi майстернос.тi, TBoprlgi iгtiLtiar-rtrзr.l

ПРаЦiВникiв, удосконалення фор, i методiв пiдвищення Тх квалiфiкаrti'i R

м iжатестацiйний перiод

IJАКАЗУК]:

1. ОРГаНiЗУВаТи роботу педагогiчного колективу над загальFIOкI проб,rелtоttl
КОЛеД}КУ: <СДнiсть TeopiT та практики - запорука сРсlрмуванt-tя гtроi]lссii-itlоl'
компетентностi випускникiв>,

2. СПрямУвати методичну роботу у 2а22-202З навчальJ{оN,{\, 1ltltri l,lil

вирiшення наступних завдань:
- забезпечення методичного супроводy основних положень Законr, Yit;lai'rtil
<I1Po фаХОвУ лередвищу ocBiTy>, впровадження стандартiв t|iitхtliз.li'

передвищоТ освiти;
- реалiзацiТ СтратегiТ нацiональнс-патрiотичноI.о виховання ;

- формування загальних та фахових компетенцiй здобувачiв освiти;
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- створення нале}кних умов для професiйного росту педtагогi.{них пpattiBlttlttiH

через удосконалення форr i методiв методичноТ роботи, в"гOму t{ислi .tcpt.l

диверсифiкацiю фор* пiдвищення квалiфiкашiТ виклада.Iiв: секtiгtарlt.

вебiнари, онлайн курси, конференцiТ, caMoocBiTa, вибiр мiсця про,хо,i1)1tе1llIrI

курсовоi гrереп iдготовки ;

- забезпечення психолого-педагогiчного та науковO-методичного супроl]о.Jly

фун кшiонування профiльного навчання,

- здiйснення заходiв rцодо забезпечення якостi освiти, MoHiTopltltгoB1.1x

дослiджень резулътативностi освiтнього процесу;
- органiзацiю та проведення I етапу ВсеукраТнських KoHKypciB cel]e,j]

педагогiчних працiвникiв, студенетських iнте:rектуальних ]маг,аI{ь (oлirrtlilt.it,

KoHKypciB Малоi академii наук, TypHipiB, iнтерактивних та iHrшlix KoHKvpciB):

- пiдвищення теоретичноТ, науково-методичноТ та професiйноТ пiлгогсltlкtt

педагогiчних працiвникiв шляхом органiзацiТ методичноТ роботи цикjlоi]L.lх

комiсiй, проведення предметно-методичних тижнiв;
- пiдвищення рiвня профiлактично-консультативноТ роботлr cepeJi

студентського колективу, батькiвськоТ гроIчlади, створення yNlc}B iiлrl

реалiзацiТ вiдповiдних програм щодо розвитку особистостi здобувача ocBit,l,t,

враховуючи запит та особисту зацiкавленi сть студеt*тi в, бать Ki в, п едаго i,i.l н l.t х

працiвникiв;
- залучення педагогiчних працiвникiв до участi в iнновацiйr+их i дtэс,li,;]гitl*

експерименталъних проектах рiзних piBHiB, мiяtнародного спiвробiт}lI.1Ll,гва.

- стимулювання педагогiчних працiвникiв до оволодiння cy.-tac1-1ll\,It.,t

iнформацiйно-комунiкацiйними технологiями,
2.Затверлити структуру методичноТ роботи з педагогiчни1\,1и прашilз}-{l.,}jiаjчl1,1

Кам'янець-Подiльського медичного сРахового коледжу у :0]]-]0: j
навчаJIьному роцi, що додасться,
З.Змiст методичноТ роботи в 2022-202З навчальному рошi спрямуiJil,r}1 гlа

впровадження реалiзацii науково-методичноТ проблеми <Розвиr,ок кл!очOt]}]х

компетентностей здобувачiв освiти шляхом удосконалення освi,л,ньогrl

процесу на iнновацiйнiй ocHoBi>>.

4.У рамках роботи над науково-методичною проблеrчtою прOдоt]iliи,грj

дiяльнiсть наступних циклових комiсiй:
- гуманiтарних та соцiально-економiчних дисцtаплiн ,

* базових предметiв та фунламентальних дисциплiн ;

- професiйноТ i практичноТ пiдготовки iз терапевтично-педiаr-рrrLiнl,iк
дисциплiн ;

- професiйноТ i практичноТ пiдготовки з акуш]ерсько - хiруlэгi.tttl.tх

дисциплiн ;
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- професiйноТ i прак,гичноТ пiдготовки зi спецiальних длiсцl,ill:liti
спецiа,цьностi ТехнологiТ медичноТ дiагностики та лiкування ;

- професiйноТ i практичноТ пiдготовки з вузьких дисциплiн.
5.Виносити на засiдання методичноТ ради питаFIня стосоtJIlо шляхiв i ьtс,го,тiв

реалiзацiТ поставлених завдань щодо реалiзаLiiТ науково MeTo;1plq1111l'

проблеми на 2022-202З навчальний piK.

6, Провести професiйнi тижнi циклових комiсiй:
- Тиждень украТнськоТ писемностi та N4ови (07.1 1. - i l .| 1.2022 року);
- Тиждень боротьби з туберкульозом в YKpaTHi та cBiTi (24.0З .2а2З року -
01 .04 202З року);
- Тиждень здоров'я (0З.04. - 07,04.2а2З року);
* Тиiкдень лабораторноi дiагностики ( 1] .04, - 21.04.202З року);
- Всеукраiнський тижденъ iмунiзачiТ (24.04. - 2В.04.202З року);
7. Активiзувати роботу з вивчення перспективного педагогi.lного .,iocl;i.,{1,

викладачiв, якi атестуютъся у потоLIному навLIальному рочi.
В. Проводити iндивiдуальнi форми методичноТ роботи: HacTatsI]ttIll,i,Boл

консуrrьтацiТ, спiвбесiди, адресну допомогу викладачам.
9.Забезпечити проходження педагогiчними працiвникамl;I KypciB пiдвиLtlсtllirl
квалiфiкаuiТ.

10.Заступникудиректора з навLlально-виховноТ роботи Тетянi N4OLtIAIi
СТВОрИТи необхiднi умови для роботи методичних гriдроздiлiв, кооlэдинitцiТ
такоТ роботи, надавати системну допомогу Тх керiвникам. дба,ги про i'х

результативнiсть.
l l "Забезпечити активну участь педагогiв у роботi методичних заходiв
коледжу.

i2.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. директора

з наказом ознайомленi

BiKTop КЛi,4N4

i еt,яttIа \4OUiAii
а БоРШУЛЯК

дttttа j{IiYБOL]C]bKA

дзiIiЕвl{Ll
всчкАI]овА

са TKArI

з 1.08.2022
j 1.08.2022
j 1 .0в,2022

31.08,2022
з1,08,2022
з 1,08.2022

31.08,2022
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Затверджео наказом вiд З i.OB.2022 року Лg 9V

uПро змiст, форми, структyру метод1.1.лнilТ

роботи з педагогiчгtими прачiвниками

у 2а22 * 2023 навчальному porli>

Структура методичноТ роботи з педагогiчними працiвникаN4и

Кам'янець-Подiльського медиLIного фахового колед}ку у 2022-202З

навчальному рошi

N4етоди.Iна рада коледliу

Епiзоди.tнi та iгrдивiдуалr bHi фор,iлr.i
бот-iл

г гIовl l
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