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ПОЛОЖЕННЯ 

про методичну раду 

Олександрійського політехнічного фахового коледжу 

 

І. Загальні положення 

 

1.1 Методична рада - колегіальний орган навчального закладу, який координує 

питання освітнього процесу, навчально-методичної і навчально-виробничої 

діяльності, об'єднує творчу групу висококваліфікованих фахівців. 

1.2 Методична рада визначає основні напрямки і завдання конкретної форми 

роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних питань діяльності 

колективу. 

1.3 Методична рада функціонує під керівництвом заступника директора з 

навчальної роботи, створюється за наказом директора відповідно до Закону України 

«Про освіту», Закону України «Про фахову передвищу освіту». 

1.4 Головою методичної ради є заступник директора з навчальної роботи. 

Склад методичної ради затверджується наказом директора коледжу на кожний 

навчальний рік; до складу методичної ради входять: заступник директора з 

навчально-виробничої роботи, завідувачі відділень, методист, голови циклових 

комісій, завідувач навчально-методичного кабінету, завідувач лабораторією з 

навчально-методичної роботи. 

1.5 Головне завдання методичної ради полягає в розгляді питань удосконалення 

методичної роботи в коледжі та методичного забезпечення освітнього процесу. 

Присутність членів методичної ради на кожному засіданні обов’язкова.  

1.6 Мета діяльності методичної ради - якісне забезпечення методичної роботи, 

рівня викладання, виховання здобувачів освіти, відповідно до стандарту фахової 

передвищої освіти в умовах демократизації управління навчальними закладами і 

розширення їх функцій.  

 

ІІ. Основні напрямки діяльності методичної ради 

 

2.1 Основні напрямки діяльності методичної ради, обумовлені Законом 
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України «Про освіту», Законом України «Про фахову передвищу освіту», його 

функціями, концепцією діяльності коледжу, концепцією національно-патріотичного 

виховання в системі освіти України. 

2.2 Методична рада розглядає відповідність змісту освіти стандарту фахової 

передвищої освіти, що реалізується через освітньо-професійні програми, навчальні 

плани, робочі навчальні плани, навчальні програми дисциплін, робочі програми, 

тести, методичні розробки; вносить пропозиції на підставі аналізу спеціальностей до 

кваліфікаційних характеристик професійної підготовки випускників коледжу. 

2.3 Вивчає стан методичного забезпечення освітнього процесу, розробляє 

рекомендації щодо втілення нових педагогічних технологій навчання, 

комп’ютеризації, тестування, модульного навчання. 

2.4 Здійснює педагогічний аналіз організації освітнього процесу, його 

відповідності вимогам нормативних документів і принципам навчання. 

2.5 Розробляє типові методичні матеріали: 

- за формами організації навчання: навчальні заняття, індивідуальні заняття, 

самостійна робота здобувачів освіти, практична підготовка, контрольні засоби, тощо; 

- за видами навчальних занять: лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття, 

консультації, тощо; 

- за змістом проведення виховних заходів керівниками навчальних груп. 

2.6 Розробляє порядок та методику проведення заходів  поточного та 

підсумкового контролю. 

2.7 Вивчає питання про пошуково-дослідницьку роботу. 

 

ІІІ. Форми роботи методичної ради 

 

3.1. Інформування викладачів про зміст, мету і завдання  педагогічного 

менеджменту коледжу, методичної ради. 

3.2. Розробка методичних матеріалів: 

- положення про циклову комісію, про методичну раду, про навчальні кабінети, 

лабораторії та інші підрозділи коледжу; 

- функціональних обов’язків посадових осіб, відповідальних за навчальну роботу, 

навчально-методичні і виховні підрозділи. 
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3.3 Розробка пропозицій щодо удосконалення планових документів підрозділів 

коледжу, викладачів, керівників навчальних груп. 

3.4 Внесення пропозицій до удосконалення внутрішнього педагогічного та 

адміністративного контролю, самоаналізу роботи викладачів. 

3.5 Надання методичної допомоги викладачам - початківцям в підвищенні 

рівня їх психолого-педагогічної та методичної підготовки. 

3.6 Проведення аналізу навчального часу здобувачів освіти та викладачів з 

метою визначення змісту та обсягу навчальних занять, відповідності змісту 

методичних, виховних, організаційних, пошуково-дослідницьких заходів та внесення 

рекомендацій щодо їх доцільності до адміністрації коледжу. 

3.7 Розгляд результатів атестації викладачів з метою розробки подальших 

необхідних рекомендацій щодо удосконалення педагогічної майстерності, усунення 

виявлених недоліків. 

3.8 Розгляд змісту та форм навчальної документації:  

- журналів навчальних занять; 

- обліку роботи циклових комісій, навчальних кабінетів; 

- робочих програм; 

- відомостей успішності; 

- навчально-методичних комплексів. 

3.9 Розглядає та схвалює: 

- тематику та план пошуково-дослідницьких робіт коледжу; 

- тематику курсових робіт (проєктів) та дипломних проєктів; 

3.10 Заслуховує та схвалює доповіді, повідомлення, статті, що подаються від 

імені навчального закладу публікацій в засобах масової інформації; 

3.11 Заслуховує звіти про результати пошуково-дослідницької роботи; 

3.12 Розглядає та схвалює пропозиції, рекомендації, положення. 

 

ІV. Організація та облік роботи методичної ради. 

 

4.1 Робота методичної ради проводиться згідно плану, який складаєтеся на 

поточний навчальний рік і затверджується на першому засіданні педагогічної ради. 

4.2 План засідань вивішується на видному місці в навчально-методичному 



 5 

кабінеті. Методична рада проводить свої засідання не менше ніж один раз на два 

місяці і проводиться в навчально-методичному кабінеті коледжу. 

4.3 Склад методичної ради затверджується наказом директора коледжу. 

4.4 Інформування педагогічного колективу про нові нормативні акти закладів 

освіти, про нову педагогічну літературу. 

4.5 Проведення семінарів-зборів, семінарів-практикумів з вивчення нових 

технологій навчання, проведення пошуково-теоретичних та пошуково-практичних 

конференцій з питань освітнього процесу. 

4.6 Участь у сумісних засіданнях завідувачів кабінетів з питань формування 

навчально-методичного комплексу дисциплін. 

4.7 Аналіз наочності у коледжі, у навчальних кабінетах з позиції 

Держстандарту освіти їх естетичного оформлення. 

4.8 Методична рада може проводитись за нетрадиційними формами: семінар-

практикум, методична виставка, методично-практична конференція, методичні 

оперативки, методичні аукціони, презентація методичних комісій, захист інновацій 

тощо. 

4.9 З питань, які обговорюються, виносяться рішення з визначенням термінів і 

виконавців. 

4.10 Рішення методичної ради з основних питань методичної роботи 

приймаються відкритим голосуванням після всебічного обговорення. 

4.11 Організацію роботи з виконання рішень та рекомендацій методичної ради 

здійснює Голова методичної ради. 

4.12 Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50 

відсотків присутніх педагогічних працівників. Засідання методичної ради може 

проводитись, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. 

4.13 Діловодство веде секретар, який обирається з членів методичної ради 

терміном на рік та працює на громадських засадах. Протоколи засідань підписуються 

Головою та секретарем методичної ради. 

4.14 Рекомендації методичної ради розглядаються на циклових комісіях. 

4.15 Аналіз ефективності роботи методичної ради здійснюється адміністрацією. 

Облік роботи методичної ради ведеться в  протоколах засідань, які знаходиться у 

заступника директора з навчальної роботи. 
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VІ. Права й обов'язки членів методичної ради 

 

5.1 Члени методичної ради мають право: 

- вносити на розгляд методичної ради пропозиції щодо вдосконалення 

викладання навчальних дисциплін і підвищення професійного рівня. 

5.2 Члени методичної ради зобов'язані: 

- знати і дотримуватись нормативних документів МОНУ та внутрішніх 

документів закладу фахової передвищої освіти; 

- знати теоретичні основи, ролі і функціонування методичної ради; 

- дотримуватись демократичного стилю та професійної етики під час 

спілкування між членами методичної ради; 

- своєчасно відвідувати засідання методичної ради; 

- активно брати участь у роботі методичної ради; 

- своєчасно виконувати всі доручення керівництва ради; 

- за дорученням керівництва відвідувати навчальні заняття, іспити з дисциплін; 

захист курсових та дипломних проєктів та інші заходи у навчальному закладі. 


