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1. ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ  РАДИ  

 

1.1. Методична рада (далі – Рада) є керуючим органом при навчально-

методичному кабінеті ВСП «Березоворудський фаховий коледж полтавського 

державного аграрного університету»  (далі – Коледжу) та організовує методичне 

забезпечення навчально-виховного процесу, методичну роботу педагогічних 

працівників, діяльність методичних об’єднань.  

1.2. Завданням Ради є розробка пропозицій і рекомендацій щодо поліпшення 

викладання дисциплін у Коледжі.  

1.3. У коло діяльності Ради входить розгляд і розробка пропозицій щодо: 

 вироблення пріоритетних напрямів методичної роботи; 

 вдосконалення програм, підручників, навчальних і методичних 

посібників та іншої навчально-методичної документації дисциплін;  

 вдосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників Коледжу; 

 рекомендацій щодо вдосконаленню методики викладання; 

 створення та використання під час вивчення навчальних дисциплін 

наочних приладів і технічних засобів навчання;  

 підготовки рекомендацій, навчальних і методичних посібників;  

 вивчення і поширення досвіду кращих викладачів, циклових комісій, 

роботи кабінетів, лабораторій, кураторів навчальних груп Коледжу;  

 координування, вивчення й узагальнення досвіду роботи циклових 

комісій, викладачів, спрямованих на розвиток методичного 

забезпечення дисциплін;  

 організації та проведення педагогічних семінарів з питань методики 

викладання дисциплін;  

 організації та проведення конкурсів творчих робіт студентів;  

 організації оглядів навчальних кабінетів;  

 організації участі викладачів у методичних виставках, презентаціях, 

конкурсах;  
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 організації дослідницько-пошукової роботи, інноваційної діяльності, 

спрямованої на опанування новими педагогічними технологіями.  

 

2. ФУНКЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ  

 

Організаційно-педагогічна:  

 сприяння пошуку та використанню в навчальному процесі сучасних 

організаційних форм, методів і прийомів навчання і виховання, нових 

освітніх технологій;  

 створення колективу однодумців, які б працювали над постійним 

самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці;  

 загальне керування навчально-методичною роботою Коледжу;  

 розгляд планів, програм, проектів усіх підрозділів методичної роботи, 

їх затвердження;  

 проведення первинної експертизи навчальних програм, робочих 

навчальних планів, планів роботи всіх підрозділів Коледжу.  

Інструктивно-методична:  

 інструктування та консультація викладачів із питань виконання 

нормативно-правових документів, організації навчально-виховного 

процесу; 

 оперативне інформування педагогів про досягнення психолого-

педагогічної науки, кращий педагогічний досвід працівників Коледжу. 

Пошуково- дослідницька: 

 вироблення й погодження підходів до організації, втілення та оцінки 

інноваційної діяльності Коледжу; 

 організація та стимулювання ініціативи педколективу до навчальної, 

експериментальної та іншої творчої діяльності, спрямованої на 

вдосконалення , оновлення й розвиток навчального закладу і роботи 

викладача;  
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 організація консультування педагогічних працівників із проблем 

інноваційної діяльності, дослідної роботи, професійного 

вдосконалення;  

 вивчення професійних досягнень педагогічних працівників, 

узагальнення прогресивного досвіду кожного та впровадження його в 

практику педагогічного колективу;  

 створення умов для використання в роботі викладачів діагностичних 

методик і моніторингових програм із прогнозування та оцінювання 

результатів педагогічної діяльності. 

 

3. СТРУКТУРА ТА ПОРЯДОК РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ  

 

3.1. Склад методичної ради затверджується наказом директора щорічно.  

3.2. Рішення методичної ради з обговорення питань приймаються більшістю 

голосів.  

3.3. До складу методичної ради входять заступники директора з навчальної 

роботи, виховної роботи, голови циклових комісій, досвідчені викладачі, 

викладачі-новатори, викладачі-методисти.  

 

4. ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ  

 

4.1. Члени методичної ради мають право: 

 вносити на розгляд методичної ради пропозицій щодо вдосконалення 

викладання дисциплін і підвищення рівня роботи з виховання молоді.  

4.2. Члени методичної ради зобов’язані: 

 своєчасно відвідувати засідання;  

 активно брати участь у роботі Ради;  

 своєчасно виконувати всі доручення керівництва ради;  

 за дорученням керівництва відвідувати заняття, підсумкові державні 

екзамени з дисциплін та інші заходи у Коледжі; 
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 вивчати питання планування й організації навчального процесу у 

Коледжі; 

 якісно і на високому методичному рівні готувати доповіді, виступи, 

навчально-методичну та іншу документацію.  

4.3. Засідання методичної ради оформляються протокольно: фіксують 

перебіг обговорення питань, оголошених на методичній раді, пропозиції та 

зауваження членів. Протоколи підписують голова й секретар. Нумерація 

ведеться від початку навчального року. Протоколи зберігаються в папці 

методичної ради.  


