ПЛАН
роботи методичної комісії природничого факультету
на 2016-2017 навчальний рік
Перше засідання
1.
2.

Затвердження плану роботи методичної комісії
природничого факультету
Сучасні вектори вдосконалення навчально-методичної
роботи кафедр природничого факультету в умовах
євроінтеграції і входження України у європейський
освітній простір.
Друге засідання

1.
2.

Оптимізація та оновлення навчальних планів і
програм з фахових дисциплін.
Аналіз та рекомендації щодо використання в роботі
останніх надходжень навчально-методичних видань
викладачами та співробітниками природничого
факультету.

2.

1.

2.

1.

2.

Жовтень
2016
Доц. Іщенко В.І.
Зав. бібліотеки

Листопад
2016
Структурно-функціональна характеристика оновлених Доц.
навчально-методичних комплексів дисциплін згідно із Панасенко Т.В.
сучасними вимогами в умовах кредитно-трансферної
системи.
Сучасні вимоги до методичного забезпечення Ст. викладач
організації та проведення усіх видів практик Бажан А.Г.
викладачами природничого факультету.
Грудень
Четверте засідання
2016
Формування готовності майбутніх учителів біології до Ас.
реалізації здоров’язбережувальних технологій у
Новописьменний
вищих педагогічних навчальних закладах.
С.А.
Використання інноваційного досвіду у навчальноДоц. Гомля Л.М.
виховній діяльності під час самостійної роботи зі
студентами природничого факультету.
Січень
П’яте засідання
2017
Міжнародне співробітництво, наукова робота,
Доц.
олімпіади та конкурси як результат навчальноКращенкоЮ.П.
виховного процесу природничого факультету.
Формування природоохоронної культури та
Доц.
екологічного світогляду майбутніх учителів
Попельнюх В.В.
природничих дисциплін.
Третє засідання

1.

Вересень
2016
Доц. ДяченкоБогун М.М.
Зав. кафедрами

Шосте засідання
1.
2.

Професійне та особистісне становлення кураторів
академічних груп природничого факультету.
Інтерактивні педагогічні технології як засіб
формування інноваційного освітнього середовища при
викладанні природничих дисциплін.
Сьоме засідання

1.

2.

Метод проектів у викладанні фахових дисциплін як
спосіб досягнення балансу між знаннями та уміннями
студентів природничого факультету.
Інформаційне середовище навчальних дисциплін
природничого циклу: формування і розвиток на
кафедрах факультету.
Восьме засідання

1.

2.

Особливості організації та впровадження в навчальновиховний процес природничого факультету сучасних
технологій дистанційного навчання.
Про організацію та проведення на природничому
факультеті екзаменаційної сесії студентів
стаціонарного та заочного відділення
Дев’яте засідання

1.

2.

Формування науково-дослідницької культури
студентів природничого факультету в умовах
проведення сезонних польових практик.
Різне.
Десяте засідання

1.

Звіт про роботу методичної комісії природничого
факультету за 2016 -2017 н.р.

Лютий
2017
Доц.
Сорокіна Г.Ю.
Доц.
Пивовар Н.М.
Березень
2017
Доц.
Стрижак С.В.
Зав. кафедрами

Квітень
2017
Ст. викладач
Коваль А.А
Доц. Іщенко В.І.

Травень
2017
Доц.
Закалюжний В.М.

Червень
2017
Доц.
Дяченко-Богун
М.М.

