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1. Загальніположення
Данеположеннярозроблене напідставізаконівУкраїни«Проосвіту»,

«Профаховупередвищуосвіту».
Методичнарадаєпостійнодіючимробочиморганомпринавчально-

методичномукабінеті.
Методична рада визначає основні напрями методичної роботи в

коледжі,сприяє запровадженню прогресивних форм і методів навчання та
виховання,розробляєтареалізуєзаходи,спрямованінаудосконаленняосвітньогопроц
есу,підвищення якості підготовки спеціалістів,надає допомогу
щодоефективності організаціїметодичноїінавчально-виховноїроботи, здійсн
юєконтрольприйнятихрішеньізаходів.

2. Складтаорганізаціяроботиметодичноїрадиколеджу

Методичнарадастворюєтьсянаказомдиректораколеджутерміномнаодинн
авчальнийрікускладі:

 директораколеджу;
 заступникадиректоразнавчально -

виробничоїроботи;
 заступникадиректоразвиховноїроботи;
 завідувачіввідділень;
 методистаколеджу;
 голівцикловихкомісій.

Головоюметодичноїрадиєзаступникдиректоразнавчально -
виробничоїроботи.
Секретар методичної ради обирається відкритим голосуванням

терміномнаодинрік.
Методичнарадапроводитьзасіданняодин-дваразинакварталзгідноз

планомроботи,затвердженимдиректоромколеджу.Вирішенняпоточнихпитань між
засіданнями методична рада виконує, використовуючи форми
роботи,передбаченіцимположенням,абоіншіформи,якіефективнозабезпечуютьдос
ягненнямети.

Документація методичної ради передбачає складання плану роботи
нарік,веденняпротоколівзасідань.

План складається головою методичної ради, розглядається на
засіданніметодичноїради,узгоджуєтьсяздиректоромколеджуізатверджуєтьсяназасі
данніметодичноїрадиколеджу.
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Прозасіданняметодичноїрадитайогопорядокденнийсекретарповідомляєч
ленівради непізніше,ніж задваднідо засідання.

Рішенняметодичноїрадипідписуютьсяголовоюметодичноїрадиісекретаре
мієобов’язковимдлявиконаннявсімапосадовимиособамитавикладачами.

3. Метатанапрямидіяльностіметодичноїради
Головною метою діяльності методичної ради є організація,

координація іконтроль навчально-методичної роботиу
коледжі,спрямованої на
підвищенняякостіосвітньогопроцесу,формуванняфахівціввищогокласузгід
нозєвропейськими освітнімистандартами.

Основниминапрямамидіяльностіметодичноїрадиє:
• вибір стратегії методичної діяльності коледжу в контексті якісних змін

всистеміосвіти;
• керівництвопоточноюнавчально-методичноюроботоювколеджітаконтроль

за відповідність її показників стандартам фахової передвищої освіти
іакредитаційнимвимогам;

• керівництво роботи з удосконалення організації та методики
викладаннянавчальнихдисциплініздійсненнявиховногопроцесусередстудентської
молоді;

• координація поширення й обміну передовим досвідом методичної роботи
вколеджі,розвитокзовнішніхзв’язківзіншимизакладамиосвіти,установами,сприянн
япідвищеннюпрофесійногорівнявикладачів.

4. Завданняметодичноїради
4.1.Головнимзавданнямметодичноїрадиєплануваннятакоординаціянавчально

- методичної роботи в коледжі, розробка практичних рекомендацій
іпропозиційщодовдосконаленняосвітньогопроцесутайогометодичногозабезпеченн
я.

3.2 Виходячи з напрямів діяльності методичної ради, на неї покладені
такізавдання:

- розгляд заходів по виконанню директив, наказів, положень, інструкцій
івказівоквищихорганізаційзметодичноїтанавчально-методичноїроботи;

- визначеннястратегічнихнапрямівметодичноїроботивколеджінанавчальний
рік;

- загальнекерівництвонавчально-методичноюроботоювколеджі;
- методичнекерівництвоудосконаленнямосвітньогопроцесувколеджі;
- запровадження в освітній процес державних стандартів фахової

передвищоїосвіти,контрользавиконаннямїхніхвимог;
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участь в підготовці проєктів навчальних планів, робочих навчальних
планівнакоженнавчальний ріктаїхнауково-методичнаекспертиза;

- сприяннявпровадженнюінноваційнихтехнологійіпрогресивнихформорганіз
аціїнавчанняв освітнійпроцес;

- моніторингстануметодичногозабезпеченняосвітньогопроцесувколеджі,розр
обкарекомендацій щодо удосконаленняйого змісту;

- заслуховуванняінформаціїголівцикловихкомісійщодоефективностіметодич
ноїроботи;

- участь в розробці науково - обґрунтованих методик викладання дисциплін
іконтролюзнань,застосуванняінноваційнихтехнологійітехнічнихзасобівнавчання;

- вивчення,узагальненнятапоширенняпередовогодосвідуметодичноїроботиі
ншихВНЗУкраїни;

- рекомендаціяздрукувидань(методичних,навчально-
методичнихрозробок)іззагальнихпроблемметодикитаорганізаціїосвітньогопроцесу
;

- участь в розробці, вдосконаленні, експертизі та затвердженні облікових
ізвітнихформнавчальноїдокументації;

- підготовкапропозиційщодовдосконаленняорганізаціїпідвищеннякваліфіка
ціївикладачів,росту їхньоїпедагогічноїмайстерності;

- розробкарекомендаційщодонауковоїорганізаціїпрацівикладацькогоскладук
оледжу(встановленнянормнавчальногонавантаження,методичної,виховноїроботит
ощо);

- поданнядиректорурекомендаційщодозаохоченняпедагогічнихпрацівників
завагоміздобуткиунавчально-методичній роботі;

- участьворганізаціїтапроведеннінауково-
методичнихконференцій,семінарів,майстер-
класів,виставок,конкурсівіоглядівметодичнихрозробок;

- контрольікоординаціяроботициклових(предметних)комісій;
- звітування голів циклових (предметних) комісій про стан виконання

планівроботи;
- обговорення питань організації оглядів-конкурсів творчих робіт

викладачівістудентів коледжуірезультатівїхпроведення;
- розгляд та схвалення науково-методичних матеріалів викладачів

коледжу(заподаннямметодичногокабінету)дляїхпрактичногозастосуванняіпошире
ння.

4. Формироботиметодичноїради
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Роботаметодичноїрадипроводитьсязвикористаннямтакихорганізаційнихформ
:

 засідання,наякихрозглядаютьсяпитання,передбаченіпланом,обговорюю
тьсязаходизметодичноїінавчально–виховноїроботи,заслуховуютьсязвіти,приймаю
тьсятапротоколюютьсярішення;

 методичні семінари і конференції з питань практичного застосування
восвітньомупроцесісучаснихдосягненьпедагогічноїнаукиіпрактики;

 створення творчих груп для вивчення важливих і складних проблем
тарозробки пропозиційщодоїхвирішення;

 організація перевірок з метою виявлення фактичного стану
методичноїроботи,атакожпорушеньівідхиленьвідпоставленихвимог.Результатипер
евіроківисновкиобговорюютьсяназасіданняхзприйняттямвідповіднихрішень.

Нетрадиційнимиформами,
якізабезпечуютьдосягненнямети,єметодичніконсиліуми,круглістоли,діалоги,трені
нгитощо.

5. Правата обов’язкиметодичноїради
Члениметодичноїрадимаютьправо:

• перевірятинавчально-методичнуроботуцикловихкомісійколеджу;
• негайноотримуватинеобхіднудокументаціюйінформаціювідцикловихкомісі

й таіншихпідрозділів,викладачів;
• відвідуватизаняттявикладачівколеджу.

Члениметодичноїрадизобов’язані:
• завчасноготуватиматеріалиназасіданняметодичноїрадитанадаватиїхголовін

епізнішеякзатри робочіднідо початкузасідання;
• відвідуватизасіданняметодичноїради,братиучастьврозробціматеріалівтаобг

овореніпитанняпорядкуденного;
• надаватипропозиціїщодо удосконаленняметодичноїроботивколеджі;
• виконуватидорученняголовиметодичноїрадиувизначенітерміни.

6. Плануванняроботичленівметодичноїради
6.1.Обсягроботиускладіметодичноїрадизазначаєтьсяїїчленамиурозділі

«Організаційно-методичнаробота»індивідуальнихпланівроботивикладачів.

7. ПорядокзатвердженняПоложення
ДанеПоложеннявступаєвдію змоментуйого розгляду та схвалення на

засіданні педагогічної ради коледжу тазатверджується директоромколеджу.
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ЗмінитадоповненнядоПоложеннявносятьсянаказомдиректора.
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