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Завдання методичної ради 

1. Методична рада є керуючим органом в системі методичної роботи коледжу. 

2. Завданням методичної ради є узагальнення напрямків методичної роботи коледжу, 

розробка пропозицій і рекомендацій щодо поліпшення викладання дисциплін, 

вдосконалення методичної роботи. 

3. У коло діяльності методичної ради входить розгляд і розробка пропозицій щодо: 

 вдосконалення програм, підручників, навчальних і методичних посібників та іншої 

навчально-методичної документації дисциплін; 

 вдосконалення системи підвищення кваліфікації викладачів коледжу; 

 науково обґрунтованих рекомендацій по вдосконаленню методики викладання дисциплін у 

коледжі; 

 створення та використання під час вивчення дисциплін наочних приладів і технічних 

засобів навчання; 

 підготовки рекомендацій, навчальних і методичних посібників; 

 вивчення і поширення досвіду кращих викладачів, роботи кабінетів, лабораторій, кураторів 

навчальних груп коледжу; 

 вивчення й узагальнення досвіду роботи циклових методичних комісій методоб'єднань 

викладачів; 

 організації та проведення педагогічних семінарів з питань методики викладання дисциплін; 

 організації та проведення конкурсів творчих робіт студентів; 

 розгляд нормативної навчально-методичної документації. 

Структура та порядок роботи методичної ради 
 

1.         Методична рада затверджується наказом директора коледжу до початку навчального року. 

2. До складу методичної ради входять заступники директора, завідувачі відділень, методист, 

голови циклових комісій. В окремих випадках до складу методичної ради можуть включатися 

досвідчені викладачі, куратори, майстри виробничого навчання. 

3. Керує роботою методичної ради, як правило, заступник директора з навчально-виховної 

роботи. 

4. Робота методичної ради організовується відповідно плану, затвердженого директором 

коледжу. План проведення засідань методичної ради може затверджуватися на першому засіданні 

методичної ради. 

5. Засідання методичної ради проводяться не рідше одного разу на два місяці. 

6.  Рішення методичної ради з обговорених питань приймаються більшістю голосів. 

7.         Рішення методичної ради заносяться до протоколів, підписуються головою та секретарем 

методичної ради. 

 

 Права й обов'язки членів методичної ради 
 

           Члени методичної ради мають право: 

 

* вносити на розгляд методичної ради пропозиції щодо вдосконалення викладання дисциплін і 

підвищення рівня роботи з виховання молоді. 

 

Члени методичні ради зобов'язані: 

 своєчасно відвідувати засідання методичної ради; 



 активно брати участь у роботі методичної ради; 

 своєчасно виконувати всі доручення керівництва методичної ради; 

 за дорученням керівництва відвідувати заняття, курсові і державні екзамени з дисциплін та 

інші заходи у коледжі; 

 вивчати питання планування й організації навчального процесу у коледжі; 

 якісно і на високому методичному рівні готувати доповіді, виступи, навчально-методичну 

та іншу документацію. 

 

 

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи                       Перекіпська Т.О. 
 

 


