
 



4.  Звіт про виконання плану підвищення кваліфікації  науково-
педагогічних та педагогічних працівників за 2020 календарний рік. 

Методист  
Коваленко В.О. 

5.  Затвердження комплексів екзаменаційних білетів для складання 
зимової екзаменаційної сесії здобувачами освіти. 

Завідувачі кафедр, 
голови ЦК 

6.  Різне.  
Січень  

1.  

Про досвід впровадження інноваційних методик викладання в 
освітній процес (Педагогічні читання «Інформаційно-цифрова 
компетентність викладача як одна з важливих умов ефективної 
реалізації сучасних освітніх завдань»). 

Методист  
Коваленко В.О., 

голови ЦК 

2.  
Про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних 
працівників інституту та затвердження плану на 2021 календарний 
рік. 

Методист  
Коваленко В.О. 

3.  Різне.  
Березень  

1.  

Аналіз результатів успішності та якості знань студентів за 
результатами: атестації випускників (Акушерська справа) та зимової 
екзаменаційної сесії. 

Начальник 
навчально-

методичного відділу 
Поплавська С.Д., 

Завідувач відділення 
Кучерук І.В. 

2.  Звіт про освітню і наукову роботу циклової комісії хірургічних 
дисциплін. 

Голова ЦК 
Міщук І.М. 

3.  

Про підготовку до складання ДПА з української мови, математики, 
історії України та біології у формі ЗНО студентами ІІ курсу коледжу. 

Кірячок М.В., 
Чорнописька О.І., 

Хробуст О.В., 
Шевчук І.В. 

4.  Затвердження комплексів екзаменаційних білетів для складання 
літньої  екзаменаційної сесії здобувачами освіти. 

Завідувачі кафедр, 
голови ЦК 

5.  Різне.  
Травень 

1.  Звіт про атестацію  науково-педагогічних та педагогічних 
працівників інституту у 2021 році. 

Методист  
Коваленко В.О. 

2.  Про результати загальноінститутського конкурсу «Педагогічні 
інновації – 2021». 

Методист  
Коваленко В.О. 

3.  Різне.  
Червень 

1.  Звіт про освітню і наукову роботу циклової комісії терапевтичних 
дисциплін та сестринської справи. 

Голова ЦК 
Ковальчук Т.Ю. 

2.  Звіт про освітню і наукову роботу циклової комісії загальномедичних 
та спеціальних дисциплін та сестринської справи. 

Голова ЦК 
Шудренко О.Т.  

3.  

Аналіз студентських науково-практичних конференцій, проведених 
цикловими комісіями і кафедрами інституту. 

Начальник науково-
методичної 
лабораторії 

Самборська Н.М. 

4.  

Про результати складання ДПА у формі ЗНО студентами ІІ курсу у 
2020-2021 н.р. 

Кірячок М.В., 
Чорнописька О.І., 

Хробуст О.В., 
Шевчук І.В. 

5.  

Узагальнений аналіз результатів ректорського контролю. Начальник 
навчально-

методичного відділу 
Поплавська С.Д., 



 
 

Завідувачі відділень 
Кучерук І.В., 
Косенко В.М. 

6.  
Про підсумки практичної підготовки здобувачів освіти: стан, 
проблеми, перспективи. 

Завідувач навчально-
виробничої практики 

Можарівська А.А. 
7.  Різне.  


