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з/
п 

Теми Виконавці Термін 
проведен-
ня 

Відмітка 
про 

виконан- 
ня 

1 1. Про завдання  та план проведення 
методичних семінарів на 2020‒2021 
н.р. та заходи щодо його реалізації. 

2. Специфіка навчання іноземних мов 
студентів у медичних закладах 
вищої освіти України 

3. Про вимоги щодо атестації 
викладачів і науково-педагогічних 
працівників та організація 
проходження курсів підвищення 
кваліфікації (стажування) у коледжі 

Халавка О.А. 
 
 
Клонцак О.І. 
Семененко О.Я. 
 
 
 
 Лозинська С.О. 

Листоп. 
2020 
року 

  
 виконано 

2 1. Проблеми навчально-методичного 
забезпечення викладання 
суспільних дисциплін у форматі 
дистанційного навчання 

2. Культура спілкування й етика 
стосунків медичних працівників. 

3. Сприйняття студентами –медиками 
поняття товару та послуги.Медична 
послуга. 

Семененко О.Я.,  
 
 
 

 Ціцюра Н.М.  
 
 
Яворська Ж.Б. 

лютий 
2021 

року 

виконано 

3. 1. Сучасна українська мова та 
мовленнєвий етикет майбутніх 
медиків. 

2. З досвіду співпраці з автентичними 
видавництвами ( як голови 
оласного методобєднання 
викладачів іноземних мов). 

3. Особливості підготовки навчальних 
посібників, робочих навчальних 
програм, матеріалів до семінарських 
занять та самостійної роботи студентів 
згідно нових вимог структури коледжу.  
Про підсумки роботи методобєднання 
викладачів за 2020-2021 н.р. та 
перспективи роботи на наступний 
навчальний рік. 

 

Германович Г.О. 
 
 
Халавка О.А. 
 
 
 
Лозинська С.О. 

Квітень 

2021 р. 
 

виконано 

Керівник:                                     Халавка О.А.            



 

Протокол №1 

методичного семінару кафедри 

 соціально-гуманітарних дисциплін 

 

20.11.2020 р. 

Голова – Халавка О.А. 

Секретар – Семененко О.Я. 

 

Присутні:  Клонцак О.І.,  Рутар С.М., Олійник Н.Ю., Яворська Ж.Б., 

Германович Г.О.,  Голод О.О., Семененко О.Я.,Халавка О.А., Хміляр І.Р.,  

Порядок денний: 

1. Про завдання  та план проведення методичних семінарів на 2020‒2021 

н.р. та заходи щодо його реалізації. 

2. Специфіка навчання іноземних мов студентів у медичних закладах 

вищої освіти України. 

3. Про вимоги щодо атестації викладачів і науково-педагогічних 

працівників та організація проходження курсів підвищення 

кваліфікації (стажування) у коледжі 

Інформує: Халавка О.А.‒ голова засідання. 

 

1. Слухали: Халавку О.А., яка поінформувала про  « Про завдання  та 

план проведення методичних семінарів на 2020‒2021 н.р.»  та заходи 

щодо його реалізації. 

Схвалили: інформацію взяти до відома та виконання. 

2. Слухали: Клонцак О.І., Семененко О.Я. з інформацією про 

«Специфікау навчання іноземних мов студентів у медичних закладах 

вищої освіти України» 

 

Схвалили: інформацію взяти до відома та виконання. 

4. Слухали: Лозинську С.О., завідувача кафедри  з інформацією про Про 

вимоги щодо атестації викладачів і науково-педагогічних працівників 

та організація проходження курсів підвищення кваліфікації 

(стажування) у коледжі 

 

Схвалили: інформацію взяти до відома та виконання. 

 

                                               Голова – Халавка О.А. 

                                              Секретар – Семененко О.Я. 

 

 

 



 

Протокол №2 

методичного семінару кафедри 

 соціально-гуманітарних дисциплін 

 

20.02.2021 р. 

Голова – Халавка О.А. 

Секретар – Семененко О.Я. 

 

Присутні:  Клонцак О.І.,  Рутар С.М., Олійник Н.Ю., Яворська Ж.Б., 

Германович Г.О.,  Голод О.О., Семененко О.Я., Халавка О.А., Хміляр І.Р.  

Порядок денний: 

1. Проблеми навчально-методичного забезпечення викладання 

суспільних дисциплін у форматі дистанційного навчання 

2. Культура спілкування й етика стосунків медичних працівників. 

3. Сприйняття студентами –медиками поняття товару та послуги. 

Медична послуга. 

Інформує: Халавка О.А.‒ голова засідання. 

 

1. Слухали: Семененко О.Я., яка поінформувала про  

«Проблеми навчально-методичного забезпечення викладання 

суспільних дисциплін у форматі дистанційного навчання». 

           Схвалили: інформацію взяти до відома та виконання. 

2. Слухали: Ціцюру Н.М. з інформацією-презентацією про 

«Культура спілкування й етика стосунків медичних 

працівників. 

           Схвалили: інформацію взяти до відома та використовувати в 

роботі. 

3. Слухали: Яворську Ж.Б. викладача економіки, яка виступила 

з доповіддю: «Сприйняття студентами –медиками поняття 

товару та послуги. Медична послуга.» 

             Схвалили: інформацію взяти до відома. 

 

                                               Голова – Халавка О.А. 

                                              Секретар – Семененко О.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол №3 

методичного семінару кафедри 

 соціально-гуманітарних дисциплін 

 

20.02.2021 р. (онлайн) 

Голова – Халавка О.А. 

Секретар – Семененко О.Я. 

 

Присутні:  Клонцак О.І.,  Рутар С.М., Олійник Н.Ю., Яворська Ж.Б., 

Германович Г.О.,  Голод О.О., Семененко О.Я., Халавка О.А., Хміляр І.Р.  

Порядок денний: 

1.Сучасна українська мова та мовленнєвий етикет майбутніх 

медиків. 

                           2.  З досвіду співпраці з автентичними видавництвами ( як 

голови оласного методобєднання викладачів іноземних мов). 

3.     Особливості підготовки навчальних посібників, робочих 

навчальних програм, матеріалів до семінарських занять та 

самостійної роботи студентів згідно нових вимог структури 

коледжу.  Про підсумки роботи методобєднання викладачів за 

2020-2021 н.р. та перспективи роботи на наступний навчальний 

рік. 

Інформує: Халавка О.А.‒ голова засідання. 

 

1. Слухали: Германович Г.О., яка представила доповідь-презентацію 

поінформувала про  «Сучасна українська мова та мовленнєвий етикет 

майбутніх медиків» 

Схвалили: інформацію взяти до відома та виконання. 

2. Слухали: Халавку О.А. з інформацією з досвіду співпраці з автентичними 

видавництвами ( як голови оласного методобєднання викладачів 

іноземних мов).  

Схвалили: інформацію взяти до відома та використовувати в роботі. 

3. Слухали: Лозинську С.О., поінформувала про особливості підготовки 

навчальних посібників, робочих навчальних програм, матеріалів до 

семінарських занять та самостійної роботи студентів згідно нових вимог 

структури коледжу.  А такон підвела  підсумки роботи методичних 

семінарів  викладачів за 2020-2021 н.р. та обговорили  перспективи 

роботи на наступний навчальний рік. 

Схвалили: інформацію взяти до відома. Цікаву інформацію виставити на 

сайт кафедри. 

 

                                               Голова – Халавка О.А. 

                                              Секретар – Семененко О.Я. 

 


