
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ЗАКАРПАТСЬКИЙ БАЗОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Закарпатського базового 

'об,^';::ДегіЦівЙ0го медичного коледжу

Я-С.Яким

W 9А  огоютов /■«:у  ̂
V *  / Я

Положення
про організацію та проведення тижнів 

циклових (предметних) комісій в Закарпатському базовому державному

медичному коледжу

РОЗГЛЯНУТО
на засіданні педагогічної ради 
Протокол № 2 
від 12.05. 2015р.

Хуст -2015р.



Положення

про організацію та проведення тижнів 

циклових (предметних) комісій в Закарпатському базовому державному

медичному коледжу

Методичні тижні відносяться до колективних форм методичної роботи , метою 

їх проведення є всебічне і глибоке вивчення одного окремого питання. 

Методичний тиждень проводиться однією або двома цикловими комісіями. На 

початку навчального року на засіданні навчально-методичної ради визначається 

тематика та терміни проведення методичних тижнів кожною цикловою комісією 

окремо, а потім вже на засіданні своєї комісії визначається методична і виховна 

мета тижня, складається програма тижня.

І. Завдання тижнів

1. Забезпечити належні умови для виявлення та розвитку творчої активності і 

зацікавленості студентів, сприяти формуванню їх наукового світогляду.

2. Вдосконалювати науково-методичний рівень та рівень педагогічної 

майстерності викладачів, збагачувати педагогічний досвід навчального закладу.

3. Поглибити знання з профільних навчальних дисциплін та підвищити інтерес 

до інших дисциплін, передбачених навчальним планом коледжу.

II. Функції тижнів
1. Організаційна - тижні дозволяють внести цікаві заходи та інноваційні 

технології до навчально-виховного процесу, вдосконалити організаційні 

здібності студентів.

2. Діагностична -можливість отримувати динамічну інформацію про ріст 

професійного рівня викладачів та особистісний розвиток студентів.

3. Моделююча - при плануванні тижнів розробляються принципово нові 

форми навчально-пізнавальної діяльності студентів.

4. Пропагандистська - зміст тижнів спрямований на інформування студентів 

про сучасні досягнення науки і техніки.

III. Структура тижнів
Складовими предметних тижнів мають бути відкриті заняття, відкриті виховні 

години з наступним їх обговоренням та аналізом ( з обов’язковою присутністю 

на них молодих викладачів), науково-практичні конференції , виступи



практикуючих лікарів, медичних сестер, акушерок, індивідуальні та групові 

огляди-конкурси,олімпіади, брейн-ринги, виставки творчості студентів тощо, 

засідання циклової (предметноі) комісії. Кожен тиждень повинен містити 

належне мультимедійне забезпечення з наступною здачею всіх матеріалів в 

методичний кабінет.

IV. Організація та проведення

1. Предметні тижні організовуються й проводяться предметними (цикловими) 

комісіями не частіше одного -  двох разів на рік. Відповідно до існуючої 

профілізації обов'язковими є тижні природничих і точних наук, української та 

іноземної філології, професійно орієнтованих дисциплін.

2. До участі в предметних тижнях залучаються всі бажаючі студенти і ,в першу 

чергу, бажано студенти одного курсу. Можуть бути запрошені фахівці наукової 

та педагогічної роботи,практичної охорони здоров’я, творчі колективи, 

громадськість.

3. На розширеному засіданні предметної (цикловоі) комісії разом із членами 

оргкомітету складається програма проведення тижня. При цьому важливе місце 

відводиться ініціативі самих студентів, хоча особистість викладача, звичайно

грає важливу роль.


