
                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ 
 Заступник директора 

з навчальної роботи 
Макара С. В.  

    «____» ________2018 р.  
 

ПЛАН РОБОТИ 
МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ 

ВАШКОВЕЦЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ БДМУ 
на 2018/2019 н. р. 

№ 
п/п Заходи Дата  Хто виконує 

 
І. Організаційні заходи 

1. Підготувати методичний кабінет до нового 
навчального року. 

До 
1.09.2018 р. 

Методисти 
коледжу 

2. Скласти плани роботи: 
- методичного кабінету, 
- методради, 
- школи молодого викладача на 2018/2019н.р. 

До 15.09. 
2018 р. 

Методисти 
коледжу 

3. Брати участь у плануванні: 
- перспективного плану роботи коледжу; 
- плану роботи внутрішньоколеджного 

контролю; 
- плану роботи предметних (циклових) комісій; 
- плану роботи  педради. 

До 5.09. 
2018 р. 

Методисти 
коледжу 

 

4. Постійно доводити до відома викладачів 
інформацію щодо нової нормативно-правової 
бази, що стосується навчання, виховання, 
методичної допомоги викладачам. 

Протягом 
року 

Методисти 
коледжу 

 
ІІ. Навчально-методична робота 

1. Поновити   методичну виставку. Протягом 
року 

Методисти, 
викладачі 
коледжу 

2. Підготувати і провести науково-практичні 
конференції студентів коледжу. 

Згідно з 
планом 

Методист, 
викладачі 
коледжу 

3. Активізувати видавничу діяльність викладачів. Протягом 
року 

Макара С. В., 
методисти 

4. Підготувати і провести позакласні заходи 
професійного спрямування (брейн-ринги, 
олімпіади, конкурси). 

Протягом 
року 

Методисти, 
голови ПЦК, 

викладачі 
5. Поповнити кабінет навчально-методичними 

посібниками та іншими методичними 
матеріалами. 

Протягом 
року 

Методисти, 
викладачі 
коледжу 

6. Підготувати в установленій електронній формі 
тестові завдання для поповнення банків 
тестових завдань  ліцензійних екзаменів Крок М 
зі спеціальностей: «Сестринська справа» та 
«Лікувальна справа». 

Протягом 
року 

Голови ПЦК,  
викладачі  

 



 
 

ІІІ. Підвищення фахової та педагогічної майстерності викладачів 
1. Скласти план підвищення кваліфікації 

викладачів на ФПК та шляхом стажування на 
відповідних кафедрах БДМУ на 2018/2019 н.р. 
відповідно до перспективного плану 
підвищення кваліфікації. 

05. 2019 р. Методисти 

2. Продовжити навчання викладачів - початківців 
в школі молодого викладача.  

Згідно з 
планом  

Методист 

3. Поновити куток «На допомогу викладачам у 
період атестації» новими матеріалами з 
атестації. 

09. 2018 р. Методисти  

4. Вивчати практичну діяльність викладачів в 
період атестації та провести аналіз навчально-
методичної документації викладачів, які 
атестуються.. 

до 20.03. 
2019 р.  

Методисти, 
члени 

атестаційної 
комісії 

 
ІV. Вивчення, узагальнення та впровадження в навчальний процес 

передового педагогічного досвіду 
1. Скласти план вивчення, узагальнення, 

розповсюдження і впровадження в педагогічну 
практику передового досвіду викладача 
коледжу на 2018/2019н.р.: Сащук Н. Г. 

09. 2018 р. Методист 

2. Організувати виставку методичних робіт 
викладача, досвід якого вивчається. 

05. 2019 р. Методист 

 
V. Поповнення кабінету методичними матеріалами 

1. Поповнювати кабінет виданнями періодичного 
друку. 

Протягом 
року 

Методисти 

2. Кращими методичними роботами викладачів 
поповнювати наочність для школи молодого 
викладача 

Протягом 
року 

Методисти  

3. Кращими методичними роботами викладачів у 
вигляді експрес-інформації поповнювати 
методичну виставку.  

Протягом 
року 

Методисти  

 
VІ. Координаційна робота з методичним кабінетом БДМУ 

1. Підтримувати тісний зв'язок з методичним 
кабінетом БДМУ та базовим методкабінетом з 
питань координації методичної роботи. 

Протягом 
року 

Методисти 

 

 

 

Методисти коледжу 

 

 

 



 

                                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник директора 
з навчальної роботи 
Макара С. В.  
«____» ________2018 р.  

 
ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

ВАШКОВЕЦЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ БДМУ 
на 2018/2019 н. р. 

№ 
п/п 

Заходи Дата Хто 
виконує 

Засідання № 1 
1. Аналіз методичної роботи за минулий 

навчальний рік та завдання на наступний 
навчальний рік.                                     

 
 
 
 

ІХ.  2018 

Методисти 

2. Розгляд та затвердження навчально-
методичних посібників для студентів. 

Голова методради  

3. Визначення змісту, форм і методів 
підвищення кваліфікації викладачів коледжу у 
2018/2019 навчальному році. 

Методисти 

Засідання № 2 
1. Особливості впровадження інтегрованого та 

діяльнісного підходу в освітній процес. 
 
 
 

ХІ. 2018 

 
Борець С. М. 

2. Аналіз навчально-методичного забезпечення 
циклових комісій клінічних дисциплін. 

Голови циклових 
комісій 

3. Огляд нормативних,  директивних 
документів, новинок психолого-педагогічної 
літератури. 

Методисти 

Засідання № 3 

1.  Види та методичні вимоги до організації 
контролю знань студентів медичного 
коледжу. 

 
 

ІІ. 2019 

 
Табакова М. І. 

2. Узагальнення результатів педагогічної 
діяльності викладачів медичного коледжу, які 
атестуються.     

Голови циклових 
комісій 

Засідання № 4 
1.     Про результати ЗНО 2018 року з української 

мови: успіхи, проблеми, шляхи підвищення 
якості знань. 

 
 

 
ІV. 2019 

Понич О.Д. 
 

2. Розгляд та затвердження навчально-
методичних посібників для студентів. 

Голова методради 

3. Підсумки атестації викладачів коледжу та 
підвищення їх кваліфікації за навчальний рік.  

Методисти 

 
Голова методради                          С. В. Макара 



 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Директор Вашковецького 
медичного коледжу БДМУ 
____________ М.М.Сащук 
«31» серпня 2018 року 

ПЛАН 
методичної роботи  

Вашковецького медичного коледжу  
Буковинського державного медичного університету 

на 2018-2019 навчальний рік 
 

   Вся методична робота направлена на вирішення основної проблеми коледжу: 
 методичної: «Визначення шляхів формування професійних компетенцій майбутніх молодших   

медичних спеціалістів з метою підвищення якості освіти та формування професійної 
культури» 

 виховної:  «Національно-патріотичне, інтелектуально-духовне, громадянсько-правове, 
моральне, екологічне, формування професійних компетенцій майбутніх молодших медичних 
спеціалістів». 
 

№ 
п.п Зміст роботи Термін 

виконання Відповідальний При
мітка 

 І. Організаційна робота    
1 Підготувати тематику засідань методичної ради 

на 2018/2019 н.р. 
31.08.2018 р. Методисти  

2 Скласти та затвердити план роботи методичної 
ради. 

31.08.2018 р. Методисти  

3 Скласти план роботи школи молодого викладача  
на 2018/2019 н.р. 

до 4.09.18 р. Методисти  

4 Оформити стенди: 
«Куточок атестації». 
«Плани роботи». 

до 14.09.18 р. Табакова М.І. 
Понич О.Д. 
Борець С.М. 

 

 ІІ. Підвищення педагогічної майстерності 
викладачів 

   

5 Скласти план підвищення кваліфікації 
викладачів у центрі безперервного професійного 
розвитку при Національному медичному 
університеті ім. О.О.Богомольця на ФПК при 
ОІППО та шляхом стажування на відповідних 
кафедрах БДМУ  відповідно до перспективного 
плану підвищення кваліфікації. 

10.09.2018 р. 
 

Табакова М.І. 
Понич О.Д. 
Борець С.М. 

 

6 Надавати методичну допомогу викладачам в 
проведенні відкритих та інтегрованих занять. 

Протягом 
навч.року 

Методисти  

7 Підготувати доповіді на теми:  
- «Види та методичні вимоги до організації 

контролю знань студентів медичного 
коледжу». 

- «Про результати ЗНО 2018 року з української 
мови: успіхи, проблеми, шляхи підвищення 
якості знань». 

 
20.03.19 р. 

 
 

24.10.18 р. 
 

 
Табакова М.І. 

 
 

Понич О.Д. 
 

 

 ІІІ. Удосконалення педагогічної роботи. 
Впровадження нових педагогічних та 

методичних технологій в навчальний процес 

   



8 Підготувати «Робочий зошит студента з 
медсестринства у внутрішній медицині». 
Підготувати «Робочий зошит студента з педіатрії 
для позаудиторної самостійної роботи». 

До травня 
2019 р. 

До травня 
2019 р. 

Табакова М.І. 
Мамалига Т. М. 

Руснак Г.С. 

 

9 Проводити огляд нормативних документів, 
новинок психолого-педагогічної літератури. 

Протягом 
навч.року 

Методисти  

10 Підготувати доповіді на теми:  
- «Тренінг – форма інтерактивного навчання».  
- «Сучасні методи викладання на практичних 

заняттях з клінічних дисциплін».  
- «Вивчення проблем адаптації студентів 

першого курсу навчання до умов навчання в 
коледжі 2018-2019 н.р.  

- «Вивчення психологічного клімату 
студентських колективів коледжу».   

- «Використання гурткової роботи, як методу 
навчання студентів мед сестринського догляду 
за людьми похилого та старечого віку». 

- «Особливості впровадження інтегрованого та 
діяльнісного підходу в освітній процес».  

- «Форми і методи активізації навчально-
пізнавальної діяльності студентів». 

 
до 20.02.19 р. 
до 25.03.19 р. 

 
листопад 

 
 

жовтень 
 

травень 
 
 

до 20.12.18 р. 
 

до 22.01.19 р.  

 
Бандура Н.Д. 
Леонтюк О.П. 

 
Крамар Л.В. 

 
 

Крамар Л.В. 
 

Зав. ЦК 
 
 

Борець С. М. 
 

Понич О.Д. 

 

11 Надавати методичну допомогу в проведенні 
позакласних заходів професійного спрямування 
(предметних тижнів, олімпіад, брейн-рингу, 
науково-методичних студентських конференцій, 
конкурсу «Кращий за професією»). 

Протягом 
навч. року 

 

Методисти,  
голови ЦК 

 

 

12 Надавати  методичну допомогу викладачам в 
проведенні студентських науково-дослідницьких 
робіт.  
Надавати  методичну допомогу викладачам в 
проведенні науково-дослідницької  роботи 
студентів з основ медсестринства на 2018-2019 
н.р.на тему: «Застосування медсестринського 
процесу при проведенні геронтологічного 
патронажу» 

Протягом 
навч. року 

 

Методисти,  
голови ЦК 

 
Методист 

 

 ІV. Досвід кращих викладачів всьому 
педагогічному колективу 

   

13 Вивчити та узагальнити досвід роботи викладача 
з основ медсестринства Сащук Н.Г. 

Протягом 
навч. року 

Методисти,  
голови ЦК 

 

 V. Поповнення кабінету методичними 
матеріалами 

   

14  Поповнювати методичний кабінет виданнями 
періодичного друку:  методичною літературою, 
що стосується реформування медсестринської 
освіти,  нових педагогічних технологій. 

По мірі 
надходження 

 

Методисти, 
бібліотекар 

 

 

15 Поповнювати наочність кращими методичними 
роботами викладачів для школи молодого 
спеціаліста. 

Протягом 
навч. року 

 

Методисти  

16 Підтримувати тісний зв'язок з методичним 
кабінетом БДМУ та базовим методкабінетом з 
питань координації методичної роботи. 

Протягом 
навч. року 

 

Методисти  

17 Провести студентські конференції: 
- з внутрішньої медицини: «Туберкульоз в 

 
2 семестр 

 
Викладачі ЦК 

 



поєднанні з професійними пиловими 
захворюваннями»; 

- з сімейної медицини на тему: «Профілактика 
захворювань у дітей раннього дитячого віку в 
сімейній медицині»; 

 
- з неврології: «Невідкладні стани в 

неврології»;  
 
- з педіатрії: «Патологія органів травлення у 

дітей»; 
 
- з інфектології: «Гострі респіраторні вірусні 

інфекції»; 
 
- з геронтології: «Вивчення проблем пацієнтів 

та організація догляду (допомоги) при 
проведенні геронтологічного патронажу»; 

 
- з громадського здоров’я: «Паліативна та 

хоспісна допомога людям похилого та 
старечого віку»; 

 
- з основ медсестринства: «Застосування 

різноманітних форм санітарно-освітньої 
роботи по пропаганді здорового способу 
життя. Здоровий спосіб життя - профілактика 
захворювань»; 

 
- з медсестринства в онкології: «Онкологічні 

захворювання»; 
 

- з медсестринства в гінекології: «Онкологічні 
захворювання жіночих статевих органів»; 

 
- з акушерства та гінекології: «Нейроендо-

кринні порушення жіночої репродуктивної 
системи»; 

 
- з основ екології та профілактичної медицини: 

«Гігієнічне та епідеміологічне значення 
води»; 
 

- з медичної хімії: «Застосування БАР в 
медицині»; 
 

- з фармакології: «Застосування сучасних 
противірусних препаратів»; 
 

- з української мови: «Роль слова в медичній 
професії»; 
 

- з біології та хімії: «Метод проектів як 
ефективний засіб формування 
інтелектуального розвитку студентів на 
заняттях біології та хімії»; 
 

 
 

1 семестр 
 
 
 

2 семестр 
 
 

2 семестр 
 
 

2 семестр 
 
 
 

2 семестр 
 
 

2 семестр 
 
 
 

2 семестр 
 
 
 
 
 

2 семестр 
 
 

2 семестр 
 
 

1 семестр 
 
 
 

1 семестр 
 
 
 

1 семестр 
 
 

2 семестр 
 
 

2 семестр 
 
 

2 семестр 
 
 
 

 

 
 
Мороз О.М. 
Божко Т.І. 
 
 
Викладачі ЦК 
 
 
Викладачі ЦК 
 
 
Викладачі ЦК 
 
 
 
Шкраба Я.М. 
 
 
Сащук Н.Г., 
викладачі ЦК 
 
 
Сащук Н.Г., 
викладачі ЦК 
 
 
 
 
Викладачі ЦК 
 
 
Викладачі ЦК 
 
 
Попович І.в. 
 
 
 
Александрюк 
Л.М. 

 
 
Маковій Н.Ю. 
 
 
Бабюк Г.М. 
 
 
Понич О. Д. 
 
 
Тирон Т.І. 
Гарас Т.Я. 
 
 
 



- з історії України: «Акт злуки УНР та ЗУНР»; 
 

- із зарубіжної літератури: «Постмодернізм у 
творчості зарубіжних письменників». 

 

2 семестр 
 

2 семестр 
 

Гавриш І. І. 
 
Борець С. М. 

18 Провести предметні тижні: 
з основ медсестринства з такими заходами: 
- Виховний захід присвячений міжнародному 

Дню медичної сестри – 12 травня; 
- Брейн-ринг з догляду за хворим серед 

студентів ІІ курсів на тему:  «Безпека 
пацієнта при введенні ліків»   

 
З  психології: 
1. Провести конкурс санітарних бюлетенів «За 

здоровий спосіб життя». 
2. Провести акцію «Поміняй цигарку на 

цукерку!» 
3. Проведений виховний захід «Студенти за 

здоровий спосіб життя!»  
4. Провести анкетування студентів І-ІІ курсів 
коледжу «Ваше ставлення до шкідливих звичок» 

2 семестр 
 
 
 
 
 
 
 

2 семестр 
 
 

Сащук Н.Г. ,   
викладачі циклу 

 
 
 
 
 
 

Сащук Н.Г.,   
викладачі циклу 

 

 з фармакології 2 семестр Бабюк Г.М.  

 з інформатики 2 семестр Теодорюк С.Я.  

 з патоморфології 2 семестр Шкраба Я.В.  
 з української мови та літератури 2 семестр Понич О. Д.  

19 Вивчати практичну діяльність викладачів в 
період атестації та провести аналіз навчально-
методичної документації викладачів, які 
атестуються. 

до 20.03.19 р. Методисти, 
члени 

атестаційної 
комісії 

 

 
 
 
Методисти коледжу          ____________________                Табакова М.І. 

   ____________________                Понич О.Д.  
                                             ____________________                Борець С.М. 



Викладачі 
Вашковецького медичного  

коледжу БДМУ, які атестуються  
у 2018-2019 н. р. 

 
1. Сащук М.М. – викладач фізіології 
 
2. Сащук Н.Г. – викладач основ   
                                    сестринської справи 

3. Бабюк Ю.М. – викладач фармакології 
 
4. Мамалига Т.М. – викладач  
                                 внутрішньої медицини 

5. Табакова М.І. – викладач внутрішньої        
                                                     медицини 

6. Чибіряк С.В. – викладач неврології 
 
7. Мар’янчук М.Г. – викладач  

                    стоматологічних захворювань  

8. Перепелиця Л.В. – викладач   
                              патологічної фізіології  

9. Борець С.М. – викладач зарубіжної  
                                             літератури 

10. Гавриш І.І. – викладач історії 
 
11. Теодорюк С.Я. – викладач інформатики 
 

12. Гордійчук М.І. – викладач німецької мови     
                                                      

       

 

 



П л а н 
підвищення кваліфікації викладачів 

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 
на 2018-2019 н. р. при ЧОІППО 

 

1. Макара Р.П. – викладач математики 

2. Максимюк Т.М. – викладач    

                               української мови та літератури 

3. Опарик М.М. – викладач  

                               фізичного виховання    

4. Маковій І.М. – викладач  

                               англійської мови 

    
 



 

П л а н 
підвищення кваліфікації викладачів 

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 
на 2018-2019 н. р.  

при Національному медичному університеті ім. 
О.О.Богомольця 

 

1. Мар’янчук М.Г. – викладач  
                     стоматологічних захворювань  

2. Перепелиця Л.В. – викладач   
                                 патологічної фізіології  

3. Чибіряк С.В. – викладач неврології 
 

4. Бабюк Ю.М. – викладач фармакології 
 

5. Маковій Н.Ю. – викладач медичної хімії 

 

6.  Кміть А.Т. – викладач внутрішньої  

                                                   медицини 

7.    Чобан Е.П. – викладач філософських  

                             знань, релігієзнавства 
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