
ПЛАН РОБОТИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ТФК ЛУЦЬКОГО НТУ 

на 2021-2022 навчальний рік

Засідання № 1
ЗО серпня 2021 року

1. Особливості організації освітнього процесу ТФК Луцького НТУ в умовах 
карантину.

Доповідач:
- Буснюк С.В., голова НМР коледжу, заступник директора з НР.

2. Затвердження оновленого складу НМР ТФК Луцького НТУ на 2021-2022
н.р.

Доповідач:
- Буснюк С.В., голова НМР коледжу, заступник директора з НР.

3. Про підсумки навчально-методичної роботи за 2020-2021 н.р.
Доповідачі:
- Буснюк С.В., голова НМР коледжу, заступник директора з НР;
- Завіша В.В., методист.

4. Обговорення та схвалення плану роботи НМР коледжу на 2021-2022 н.р. 
Доповідач:
- Завіша В.В., методист.

5. Розгляд та схвалення навчальних планів, освітньо-професійних програм 
на 2021-2022 н.р.

Доповідачі:
- Буснюк С.В., голова НМР коледжу, заступник директора з НР;
- голови ВЦК, ЦК, МК.

6. Планування роботи ВЦК, МК, ЦК на 2021-2022 н.р 
. Доповідачі:

- голови ВЦК, ЦК, МК.
7. Розгляд нової методичної проблеми коледжу та плану роботи над 

методичною проблемою на 2021-2026 н.р.
Доповідач:

- Завіша В.В., методист.

Засідання №2
16 вересня 2021 року

1. Особливості виховної роботи коледжу у 2021-2022 н.р.
Доповідачі:
- Голембієвська М.В., голова ЦК кураторів та класних керівників груп;



/

- Божидарнік Т.В., заступник директора з НВР.
2. Про визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників на 2021-2022 н.р.
Доповідач:
- Завіша В.В., методист.

3. Формування та затвердження плану навчально-методичних видань 
коледжу на 2021-2022 н.р.

Доповідач:
- Завіша В.В., методист.

4. Стан та підготовка до проведення конкурсів фахової майстерності серед 
здобувачів освіти ТФК луцького НТУ у 2021-2022 н.р.

Доповідачі:
- голови ВЦК, ЦК, МК.

5. Ознайомлення з новими нормативно-правовими документами та 
вимогами до ведення ділової документації в коледжі.

Доповідачі:
- Буснюк С.В., голова НМР коледжу, заступник директора з НР;
- Данилюк І.В., завідувач відділення;
- Кшановський Р.О., завідувач відділення.

6. Розгляд та рекомендації до друку підручників, посібників, навчально- 
методичних матеріалів та електронних праць викладачів і майстрів виробничого 
навчання.

Доповідач:
- Завіша В.В., методист.

7. Обговорення поточних питань.

, Засідання №3
14 жовтня 2021 року

1. Формування професійних компетентностей здобувачів освіти в галузі 
Інформаційні технології.

Доповідач:
- Вовк П.Б., голова ВЦК «Комп’ютерна інженерія».

2. Аналіз моніторингу рівня навчальних досягнень студентів нового набору 
з математики та української мови.

Доповідач:
' - Стефанська Н.О., Сафатюк В.П., голови ЦК.

3. Обговорення плану підготовки та проведення атестації педагогічних, 
науково-педагогічних працівників, майстрів виробничого навчання у ТФК 
Луцького НТУ.

Доповідач:
- Завіша В.В., методист.

4. Про стан підготовки до проведення предметних тижнів у 2021-2022 н.р. 
Доповідачі:
- голови ВЦК, ЦК, МК.

5. Обговорення підготовки до проведення методичних об’єднань 
заступників директорів з навчальної роботи та викладачів спецдисциплін.



Доповідачі:
- Буснюк С.В., заступник директора з НР, голова НМР;
- Андрощук І.І., заступник директора з НВР.

6. Розгляд та рекомендації до друку підручників, посібників, навчально- 
методичних матеріалів та електронних праць викладачів і майстрів виробничого 
навчання.

Доповідач:
- Завіша В.В., методист.

7. Обговорення поточних питань

Засідання №4 
18 листопада 2021 року

1. Формування професійних навиків здобувачів освіти посередництвом 
створення сприятливого особистісно орієнтованого освітнього середовища.

Доповідач:
- Даценко О.Л., голова ВЦК «Технологія швейного виробництва» та 
«Дизайн»

2. Аналіз Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. із змінами і 
доповненнями від 20.06.2021 р.

Доповідач:
- Буснюк С.В., заступник директора з НР, голова НМР.

3. Моніторинг адаптації здобувачів освіти нового набору до умов навчання 
в ТФК Луцького НТУ.

Доповідач:
- Марчук А.В., практичний психолог.

4. Про підготовку та проведення усіх видів практики (навчальна, виробнича 
та переддипломна).

Доповідач:
- Герасимчук А.Ю., завідувач практикою.

5. Розгляд та рекомендації до друку підручників, посібників, навчально- 
методичних матеріалів та електронних праць викладачів і майстрів виробничого 
навчання.

Доповідач:
- Завіша В.В., методист.

6; Обговорення поточних питань

Засідання №5 
16 грудня 2021 року

1. Формування сприятливого особистісно орієнтованого освітнього 
середовища шляхом провадження інноваційної діяльності викладачами 
циклової комісії словесних та суспільних дисциплін.

Доповідач:
- Сафатюк В.П., голова ЦК викладачів словесних та суспільних 
дисциплін.



2. Аналіз нормативно-правових документів МОН України у сфері фахової 
передвищої освіти та інформування голів ВЦК, МК, ТІК.

Доповідач:
- Буснюк С.В., заступник директора з НР, голова НМР.

3. Стан навчально-методичного забезпечення дисциплін та наповнення 
навчальним контентом «Відкритого електронного ресурсу навчально- 
методичних матеріалів педагогічних, науково-педагогічних працівників, 
майстрів виробничого навчання ТФК Луцького НТУ».

Доповідач:
- методист.

4. Про дотримання принципів академічної доброчесності педагогічними, 
науково-педагогічними працівниками, майстрами виробничого навчання та 
здобувачами освіти у ТФК Луцького НТУ.

Доповідачі:
- голови ВЦК, ЦК, МК;
- методист.

5. Про планування заходів щодо ефективної підготовки до ДПА у формі 
ЗНО.

Доповідач:
- Данилюк І.В., завідувач відділення.

6. Про хід роботи школи молодого педагога «Шлях до вершин професійної 
майстерності».

Доповідач:
- Завіша В.В., методист.

7. Стан підготовки студентів групи 41-Мд до Атестації.
Доповідач:
- Динько І.М., голова ВЦК «Менеджмент.

8. Розгляд та рекомендації до друку підручників, посібників, навчально- 
методичних матеріалів та електронних праць викладачів і майстрів виробничого 
навчання.

Доповідач:
- Завіша В.В., методист.

Засідання №6 
14 січня 2022 року

1. Аналіз результатів успішності зимової екзаменаційної сесії за 2021-2022
н.р.

Доповідачі:
- Данилюк І.В., завідувач відділення;
- Кшановський Р.О., завідувач відділення.

2. Звіт про роботу ВЦК, ЦК, МК за І семестр 2021-2022 н.р 
Доповідачі:
- голови ВЦК, ЦК, МК.

3. Результати перевірок стану ведення журналів обліку роботи академічних 
груп за І семестр 2021-2022 н.р.



Доповідач:
- Буснкж С.В., заступник директора з НР, голова НМР.

4. Роль бібліотеки у формуванні сприятливого особистісно орієнтованого 
середовища в освітньому процесі.

Доповідач:
- Казмірчук В.О., бібліотекар.

5. Стан виконання плану друку навчально-методичних видань викладачів, 
науково-педагогічних працівників та майстрів виробничого навчання за 
І-півріччя навчального року

Доповідач:
- Завіша В.В., методист.

6. Розгляд та рекомендації до друку підручників, посібників, навчально- 
методичних матеріалів та електронних праць викладачів і майстрів виробничого 
навчання.

Доповідач:
- Завіша В.В., методист.

Засідання №7 
11 лютого 2022 року

1. Інноваційні освітні технології в особистісно- орієнтованому підході при 
підготовці фахового молодшого бакалавра.

Доповідач:
- Динько І.М., голова ВЦК «Менеджмент».

2. Форми та методи удосконалення фізичної підготовки здобувачів освіти 
засобами фізичних вправ. Формування стійкої громадянської позиції.

Доповідач:
- Євченко І. В., голова МК педагогічних працівників фізичної культури
та Захисту України.

3. Напрями та завдання профорієнтаційної роботи ТФК Луцького НТУ для 
забезпечення нового набору здобувачів освіти.

Доповідач:
- Кшановський Р.О., відповідальний секретар приймальної комісії.

4. Про результати діяльності комісії із забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості освіти у ТФК Луцького НТУ..

Доповідач:
- відповідальний за ЗСЯО.

5. Розгляд та рекомендації до друку підручників, посібників, навчально- 
методичних матеріалів та електронних праць викладачів і майстрів виробничого 
навчання.

Доповідач:
- Завіша В.В., методист.

6. Обговорення поточних питань
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Засідання №8 
17 березня 2022 року

1. Підвищення результативності навчання засобами інноваційних освітніх 
технологій з метою формування конкурентноспроможного фахового 
молодшого бакалавра.

Доповідач:
- Євсюк М.М., голова ВЦК «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка».

2. Аналіз професійної компетенції педагогічних, науково-педагогічних 
працівників та майстрів виробничого навчання, що атестуються. Розгляд 
атестаційних матеріалів.

Доповідачі:
- голови ВЦК, ЦК, МК.

3. Про стан та результати проведення предметних тижнів.
Доповідачі:
- голови методичних комісій.

4. Використання технологій та принципів особистісно-орієнтованого 
навчання при викладанні природничо-математичних дисциплін

Доповідач:
- Стефанська Н.О., голова ЦК природничо-математичних дисциплін.

5. Розгляд та рекомендації до друку підручників, посібників, навчально- 
методичних матеріалів та електронних праць викладачів і майстрів виробничого 
навчання.

Доповідач:
- Завіша В.В., методист.

6. Обговорення поточних питань

Засідання №9 
14 квітня 2022 року

1. Підвищення компетентності викладача шляхом впровадження 
інноваційних технологій з метою формування конкурентноспроможного 
фахівця автомобільного транспорту.

Доповідач:
- Придюк В.М., голова ВЦК «Автомобільний транспорт».

2. Про стан підготовки студентів до ДПА (у формі ЗНО) з української мови, 
історії України, математики.

Доповідачі:
- Стефанська Н.О., голова ЦК викладачів природничо-математичних 
дисциплін;
- Сафатюк В.П., голова ЦК викладачів словесних та суспільних 
дисциплін.

3. Про результати чергової атестації педагогічних, науково-педагогічних 
працівників та майстрів виробничого навчання.

Доповідач:
- Завіша В.В., методист.



4. Розгляд та рекомендації до друку підручників, посібників, навчально- 
методичних матеріалів та електронних праць викладачів і майстрів виробничого 
навчання.

Доповідач:
- Завіша В.В., методист.

5. Обговорення поточних питань

Засідання №10 
19 травня 2022 року

1. Результативність участі здобувачів освіти коледжу в конференціях, 
олімпіадах, конкурсах, майстер-класах, ярмарках тощо.

Доповідачі:
- голови ВЦК, ЦК, МК.

2. Застосування інноваційних технологій в освітньому середовищі з метою 
підготовки конкурентно-спроможного кваліфікованого робітника.

Доповідач:
- Бондарук Т.М., голова МК педагогічних працівників технічних 
дисциплін.

3. Про результати вибору навчальних дисциплін та формування вибіркової 
складової навчальних і робочих навчальних планів у ТФК Луцького НТУ.

Доповідач:
- Буснюк С.В., заступник директора з НР, голова ЕМР.

4. Стан та перспективи співпраці ТФК Луцького НТУ з підприємствами, 
установами, організаціями регіону -  потенційними роботодавцями.

Доповідачі:
- Герасимчук А.Ю., завідувач практикою;
- Гань Л.В., старший майстер.

5. Про стан організації підготовки студентів до ДПА у формі ЗНО. 
Доповідач:
- Данилюк І.В., завідувач відділення.

6. Стан та підготовка студентів випускних груп до Атестації.
Доповідачі:
- Вовк П.Б, Євсюк М.М., Даценко О.Л., Придюк В.М., голови ВЦК.

7. Розгляд та рекомендації до друку підручників, посібників, навчально- 
методичних матеріалів та електронних праць викладачів і майстрів виробничого 
навчання.

Доповідач:
- Завіша В.В., методист.

Засідання №11 
16 червня 2022 року

1. Результативність участі здобувачів освіти коледжу в конференціях, 
олімпіадах, конкурсах, майстер-класах, ярмарках тощо. Підтвердження 
підсумків роботи НМР коледжу:

-  звіт про роботу НМР у 2021-2022 н.р. та затвердження плану роботи НМР 
на 2022-2023 н.р.;



-  звіти голів ВЦК, МК, ЦК про виконання планів роботи у 2021-2022 н.р.;
-  виконання рішень, ухвалених НМР коледжу у 2021-2022 н.р.

Доповідачі:
- Буснюк С.В., заступник директора з НР, голова НМР;
- голови ВЦК, ЦК, МК.

2. Результати перевірок стану ведення журналів обліку роботи академічних 
груп за II семестр 2021-2022 н.р.

Доповідачі:
- Буснюк С.В., заступник директора з НР, голова НМР;
- Данилюк І.В., завідувач відділення;
- Кшановський Р.О., завідувач відділення.

3. Про підсумки за І етап роботи над єдиною методичною проблемою 
коледжу НТУ.

Доповідачі:
- голови ВЦК, ЦК, МК.

4. Моніторинг кадрового складу освітньо-професійних програм на 
відповідність ліцензійним умовам.

Доповідач:
- Буснюк С.В., заступник директора з НР, голова НМР.

5. Розгляд та рекомендації до друку підручників, посібників, навчально- 
методичних матеріалів та електронних праць викладачів і майстрів виробничого 
навчання.

Доповідач:
- Завіша В.В., методист.


