
навчальний рік.

Вересень 2020

1. Затвердження оновленого склад методичної комісії на 2020-2021н.р. Доповідає: 
Гошовська О.І.

2. Затвердження плану роботи методичної комісії на 2020-2012Ін.р.
Доповідає: Гошовська О.І.

3. Про стан підготовки робочих програм дисциплін всіх спеціальностей на 
відповідність галузевим стандартам та їх затвердження.
Доповідають: голови циклових комісій

4. Основні завдання щодо забезпечення належних результатів участі студентів 
коледжу в олімпіадах, конкурсах та конференціях та спортивних змаганнях у 2020- 
2021 н.р. в умовах карантину.
Доповідає: Гошовська О.І.

5. Обговорення, щодо внесення змін в робочі програми стосовно форм та оцінювання 
поточного та підсумкового контролю знань студентів в умовах карантину та 
дистанційного навчання.
Доповідають: Гошовська О.І.

Різне: Затвердження плану видань навчально-методичних матеріалів на 2020-202Ін.р. 

Розгляд та затвердження графіка проведення відкритих занять у 2020-202Ін.р.

Листопад 2020

1. Про організацію методичної роботи з молодими викладачами щодо організації 
навчально-виховного процесу.
Доповідають: голови циклових комісій

2. Про стан викладання фахових дисциплін спеціальності: «Землевпорядкування». 
Доповідає: Гук Я.С.

3. Стан підготовки матеріально-технічної та навчально-методичної бази 
спеціальностей: «Землевпорядкування» та «»Будівництво та експлуатація будівель 
і споруд»
Доповідає: голови циклових комісій

4. Про методичне забезпечення написання курсових робіт, дипломного проекту та 
комплексного державного іспиту випускових циклових комісій 
Доповідають: голови випускових циклових комісій.



Березень 2021

1. Про методичне забезпечення проведення навчальних, виробничих практик 
студентів.
Доповідають: голови циклових комісій.

2. Кадрове і навчально-методичне забезпечення дисциплін спеціальності: 
«Будівництво та експлуатація будівель і споруд».
Доповідає: Мелентьєв В.Ф.

3. Організація та ефективність проведення підвищення кваліфікації та стажування 
викладачів.
Доповідає: ГотькоЕ.О.

4. Про підхід до змісту і якості навчання, впровадження та науково-методичний 
супровід сучасних передових методів викладачами спеціальності: «Туристичне 
обслуговування».
Доповідає: Роман Я.Ю.

Травень 2021

1. Про досвід застосування цікавих методів навчання викладачами спеціальності: 
«Розробка програмного забезпечення».
Доповідає: Александра Н.В.
Аналіз контрольних замірів знань та підготовки до ЗНО студентів за 2020/2021 н. р. 
на І-ІІ курсах.
Доповідають: голови циклових комісій загальноосвітнього циклу.

2. Стан роботи щодо забезпечення підготовки фахівців спеціальності: «Право». 
Доповідає: Лейба Є.В.

3. Про підсумки роботи методичної комісії коледжу.
4. Доповідає: голова методичної комісії коледжу.

Примітка: всі інші питання, у разі потреби, вносяться до порядку денного засідань 
науково-методичної комісії за рішенням директора та заступника директора з навчальної 
та методичної роботи.

Розглянуто і схвалено на засіданні 

науково-методичної комісії 

ДВНЗ ПГК «УжНУ»

Протокол № 1 від 18.09 20

Голова комісії:


