
Про методичну роботу  

КВНЗ "Ковельський медичний коледж" 

 У сучасних умовах розвитку освіти в Україні виняткового значення 

набуває система науково-методичної роботи, яка ґрунтується на нововведеннях 

мети, змісту освіти, технологій, організації освітнього процесу. 

 Методична робота у коледжі носить комплексний характер, реалізується 

за рівнем: викладач – циклова методична комісія – педагогічна рада закладу. 

 Основними напрямками роботи методкабінету є: 

– надання методичної допомоги викладачам, керівникам груп, головам 

циклових комісій, завідувачам кабінетами у підготовці та впровадженні в 

навчальний процес нових технологій навчання і виховання; 

– підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів; 

– вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи 

викладачів і керівників груп та ін. 

Структура методичної роботи  

Освітній процес  у КВНЗ "Ковельський медичний коледж"забезпечує 52 

викладачі. З них: кандидатів наук – 3, викладачів-методистів – 14, спеціалістів 

вищої категорії – 20, І категорії – 9, ІІ категорії – 17, спеціалістів – 6. 

Викладачі коледжу постійно беруть участь у: 

– регіональних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях; 
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– складі журі обласних етапів предметних олімпіад із загальноосвітніх 

дисциплін серед студентів ВНЗ І-ІІ р. а. Волинської області; 

– майстер-класах для викладачів ВНЗ І-ІІ р. а.; 

– методичних обласних предметних засіданнях викладачів коледжів 

Волинської області та ін. 

Вся робота методичного кабінету спрямована на покращення та повноту 

методичного забезпечення навчального процесу, якості його проведення. З цією 

метою проводяться з викладачами заняття, на яких вони ознайомлюються з 

новими методично-інформаційними матеріалами. Усі голови циклових комісій, 

а також викладачі, забезпечуються ними в міру надходження в коледж. 

Розробляються методичні рекомендації різної тематики, що значно 

покращує роботу циклових комісій і викладачів. Зокрема: 

– Види навчальних занять, їх орієнтовна структура та методи; 

– Засоби навчання і навчальне обладнання; 

– Методика проведення бінарних занять; 

– Методика проведення занять із застосуванням комп'ютера; 

– Методика застосування навчальних відеофільмів; 

– Інтегроване заняття та його аналіз; 

– Електронні лекції – презентації; види лекційних занять. 

За звітний період 2018-2019 н.р. при активній допомозі методичного 

кабінету були підготовлені та проведені 30 відкритих занять з різних предметів 

різних циклів як в межах коледжу, так і для викладачів регіону, області. 

Відкриті заняття проводились згідно з графіком. Серед них  

Англійська мова. Хвороби шкіри. Догляд за шкірою, нігтями, волоссям. 

Граматика: модальні дієслова  

Фармакологія. Вивчення ЛРС, що вміщує ефірні олії. 

Внутрішня медицина. Невідкладні стани при захворюваннях органів 

кровообігу. Стенокардія. Гострий коронарний синдром. Інфаркт міокарда. 

Загальний догляд. Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ. Типи ЛПЗ, їх 

структура і функції. Участь акушерки в лабораторних дослідженнях. 



Патоморфологія та патофізіологія. Патофізіологія та патоморфологія 

системи дихання. Порушення зовнішнього дихання. 

Психологія. Характер. Темперамент. Здібності. 

Педіатрія. АФО новонародженої дитини та догляд за нею. 

Фізіологія. Фізіологія центральних та периферичних органів. 

Медична та соціальна реабілітація. Лікування ультразвуком. Аерозоль-

терапія. 

Українська література. Павло Загребельний. Загальний огляд творчості  

Біологія. Закономірності неспадковості і мінливості та ін. 

У 2018-2019 навчальному році було проведено ряд регіональних заходів  

- засідання методичного об’єднання заступників директорів з навчальної 

роботи; 

- засідання круглого  столу терапевтичних дисциплін та основ 

сестринської справи на тему: «Шляхи формування навчальної мотивації 

студентів при вивченні терапевтичних дисциплін», де розглядалися такі 

питання: 

1. Проблема підвищення мотивації студентів медичного коледжу. 

2. Навчальна мотивація студентів вищих навчальних закладів та визначення 

шляхів її підвищення. 

3. Діагностика навчальної мотивації студентів у коледжі. 

4. Сучасні можливості підвищення мотивації студентів коледжу при вивченні 

терапевтичних дисциплін. 

5. Мотивація самостійної роботи студентів та ін. 

Члени колективу брали участь в підготовці і проведенні 

загальноколеджевих заходів  

- конкурс «Кращий за фахом»;  

- День відкритих дверей;  

- Новорічні та Різдвяні свята;  

- День матері;  

- випускні вечори.  



При методкабінеті працює школа молодого педагога «Шлях до 

майстерності». Практикуються різні форми роботи з молодими викладачами:  

- індивідуальні – найбільш продуктивні;  

- конференції;  

- проведення відкритих занять з наступним обговоренням;  

- ознайомлення з кращими зразками методичної документації.  

Як результат, матеріали педагогічних читань, науково-практичних 

конференцій, семінарів, які проводяться щороку (це стало вже традицією) під 

час новорічних канікул, узагальнені і надруковані в загальноколеджевому 

інформаційно-методичному віснику. Зокрема: 

… № 20, 2016р. – Удосконалення навчального процесу шляхом активізації 

форм та методів контролю як засобу підвищення навчальної діяльності 

студентів. 

№ 21, 2016р. – Інтеграція загальноосвітніх та гуманітарних і соціально-

економічних дисциплін у систему підготовки молодшого медичного спеціаліста 

як чинник формування професійної компетентності в умовах оновлення 

суспільства.  

№ 22, 2017р. – Особливості організації навчально-виховного процесу у 

медичних коледжах в умовах реформування освіти. 

№ 23, 2018р. – Підвищення якості занять на основі сучасних форм і 

методів навчання. 

№ 24, 2018р. – Особистісно-орієнтовані освітні технології та їх значення у 

формуванні творчої особистості й розвитку мислення студентів. 

№ 25, 2019р. – Завдання навчально-виховного процесу з метою 

формування основ соціальних компетентностей молоді. 

№ 26, 2019р. – Взаємовідносини викладачів та студентів в сучасних умовах 

реформування освітнього процесу – важливий фактор покращення якості 

освіти. 

№ 27, 2019р. – Використання педагогічних технологій у розвитку 

професійних навичок та компетентностей майбутніх медичних спеціалістів. 



Методичний кабінет спрямовує роботу циклових комісій на реалізацію 

запланованих заходів щодо підвищення фахового рівня, педагогічної 

майстерності викладачів коледжу. 

На засіданнях циклових комісій проводиться обговорення графіків 

проведення контрольних робіт, розгляд екзаменаційних білетів, стан 

взаємовідвідування занять, форми і методи індивідуальної роботи, стан 

навчально-методичного забезпечення дисциплін, проведення тижнів циклових 

комісій, атестації викладачів, аналізується успішність студентів. 

Виконання рішень, які приймаються цикловими комісіями, контролюється 

головами циклових комісій, методистом та заступником директора з навчальної 

роботи. 

Актуальні питання роботи циклових комісій заслуховуються на засіданнях 

педради. 

Методична робота, яка здійснюється цикловими комісіями, спрямована на 

удосконалення навчально-виховного процесу, використання активних форм і 

методів навчання, поширення педагогічного досвіду викладачів. 

Значна увага приділяється позааудиторній самостійній роботі зі 

студентами. При циклових комісіях працюють секції і гуртки наукового 

товариства, студенти беруть участь у науково-практичних конференціях, 

конкурсах, олімпіадах, брейн-рингах.  

Засідання циклових комісій проводяться згідно з планом один раз на 

місяць. Тематика їх актуальна і різноманітна, наприклад: 

 Нетрадиційні форми і методи навчання на заняттях викладачів циклової 

комісії гуманітарних і соціально-економічних дисциплін. 

 Комп’ютеризація навчання – один із методів раціональної організації 

навчально-виховного процесу. Упровадження комп’ютерних та 

мультимедійних технологій навчання. 

 Урізноманітнення форм і методів контролю знань як засіб активізації 

діяльності студентів на заняттях терапевтичних дисциплін 

 Педагогічний аналіз та самоаналіз як умова розвитку професійної 

майстерності молодих викладачів. 



 Форми та методи контролю за якістю проходження студентами-

фармацевтами виробничої і переддипломної практик. 

 Інформаційна обізнаність – важливий чинник педагогічної культури та ін. 

Викладачі циклових комісій працюють над підготовкою навчальних 

посібників, методичних рекомендацій, передусім для дисциплін професійної та 

практичної підготовки. 

Найдосвідченіші з них беруть участь у написанні навчальних підручників і 

посібників. У 2018 році у видавництві ВСВ «Медицина» побачив світ 

підручник «Історія медицини і медсестринства», співавторами якого є            

Григола О.Г., кандидат медичних наук, директор коледжу, викладач педіатрії  

вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, та  Мельник В.І., викладач 

терапії вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. 

Важливим стимулом в активізації методичної роботи стало проведення 

виставок-конкурсів науково-методичних доробок викладачів «Творчі сходинки 

педагогів Волині», де викладачі беруть активну участь, постійно виборюючи 

призові місця. 

Протягом останніх років педагогами були створені: 

Робочі зошити: 

- для практичних занять з педіатрії (Божик І. П., викладач педіатрії); 

- з медсестринства в гінекології (Гуска О. О., викладач акушерства та 

гінекології). 

Навчальні посібники: 

- Захворювання органів дихання (Комісарик С. М., викладач внутрішньої 

медицини); 

- Загальні питання сімейної медицини (Шевченко Т. С., викладач сімейної 

медицини); 

- Ішемічна хвороба серця (Шевченко Т. С., викладач сімейної медицини); 

- Фізіотерапія в системі фізичної реабілітації (Трофименко О. Л., викладач 

медичної та соціальної реабілітації); 

- Клінічна номенклатура (Царик О. К., викладач основ латинської мови); 



- Граматичний довідник з латинської мови (Царик О. К., викладач основ 

латинської мови); 

- Психіатрія в тестах (Назарчук Б. В., викладач психіатрії та неврології); 

- Практикум з основ загальної психології (Дружинович О. Б., викладач 

психології); 

- Навчальний посібник з анестезіології та реаніматології (Бондарук О.О., 

викладач хірургії, Вознюк С.М., викладач хірургії, Дричик Ю.В.,                   

викладач БЖД); 

- Особливості розвитку дитини першого року життя (Яворська В.С., 

викладач педіатрії); 

- Душа, окрилена мистецтвом (Каленікова В. А., викладач культурології, 

Михалевич С.Г., викладач зарубіжної літератури). 

- Особливості підготовки до семінарських занять з основ правознавства 

(Пойда Ю.В., викладач основ правознавства); 

- Наголошення слів (Музичук Л.О., Матвійчук Л.В., викладачі української 

мови та літератури); 

-  Хвороби новонароджених дітей (Григола О. Г., викладач педіатрії); 

- Моріс Метерлінк й українська література (Михалевич С. Г., викладач 

зарубіжної літератури); 

- Українсько-англійський словник з хімічною термінологією (Заяць А.С., 

викладач хімії). 

Методичні рекомендації: 

- Аудиторна та позааудиторна робота студентів при вивченні морфології 

лікарських рослин (Мазурик І.В., викладач фармакології); 

- Алгоритми та методичні рекомендації по розв'язуванню розрахункових 

задач з хімії (Гочачко І. В., викладач хімії); 

- Методичні рекомендації по проходженню виробничої практики з догляду 

за вагітними, роділлями, породіллями та медичної маніпуляційної техніки 

(Чирук О. Г., викладач загального догляду та медичної маніпуляційної техніки); 

- Практичні навики та вміння медсестри хірургічного профілю               

(Борщ А. В., викладач онкології); 



- Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з органічної 

хімії (Нестерук Н.М., викладач хімії); 

- Використання інтерактивних методів навчання: теорія і практика 

впровадження на заняттях з фармакології у студентів-фармацевтів (доповнено); 

- Використання міжпредметної інтеграції як засобу активізації діяльності 

студентів на заняттях з організації та економіки фармації та ін. 

Збірники: 

-   Практичні навики з медицини невідкладних станів, анестезіології 

(Кравчик Л.В., викладач внутрішньої медицини); 

- Практичні навики та вміння медсестри хірургічного профілю                

(Борщ А. В., викладач хірургії та онкології); 

- Збірник тестів з історії України (Сачук Н.О., викладач суспільних 

дисциплін); 

- Збірник диктантів з української мови (Музичук Л.О., викладач 

української мови). 

Крім друкованої продукції, в навчальному процесі використовуються ауді-, 

відео- та комп’ютерні засоби інформації. 

Особлива увага в розробці методичних рекомендацій приділяється 

самостійній роботі студентів. Створений банк комп’ютерних тестових завдань 

курсу лекцій в електронному варіанті, який щороку поповнюється та 

оновлюється. Для підготовки складання комп’ютерного тестового іспиту 

розроблена база тестів. 

Отже, методична робота, яка здійснюється цикловими комісіями, 

методичним кабінетом, направлена на підвищення науково-теоретичного та 

загальнокультурного рівня педагогів, на впровадження в практику досягнень 

науки, передового досвіду, використання активних форм і методів навчання, 

поширення педагогічного досвіду викладачів. 

 

 

 

 


