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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Методична рада Відокремленого структурного підрозділу 

«Нікопольський фаховий коледж Українського державного університету науки 

і технологій» (далі – методична рада) створена для вирішення поточних питань 

освітньої діяльності як робочий орган коледжу згідно з Законами України «Про 

освіту», ст. 39 Закону України «Про фахову передвищу освіту» та Положенням 

про Відокремлений структурний підрозділ «Нікопольський фаховий коледж 

Українського державного університету науки і технологій» (далі - коледж). 

1.2. Методична рада коледжу є дорадчим органом, який забезпечує 

колегіальність обговорення навчально-методичної та виховної роботи, 

вдосконалення якості викладання, підвищення педагогічної майстерності  та 

вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних 

працівників та керівних кадрів коледжу. 

1.3. Засновником методичної ради є адміністративна рада коледжу. 

1.4. Головною метою методичної ради є  навчально-методичне 

забезпечення освітнього процесу коледжу, організація удосконалення 

відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників коледжу 

згідно з рівнями, визначеними чинним законодавством. 

1.5. Методична рада проводить засідання згідно з планом роботи, 

затвердженим директором коледжу.  

1.6. Документація методичної ради передбачає складання плану роботи 

на рік, ведення протоколів засідань та облік проведених заходів. 

1.7. Методична рада звітує перед педагогічною або адміністративною 

радою коледжу  про стан і результати своєї роботи. 

 

2 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ 

 

2 . 1 .  Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення освітнього 

процесу коледжу педагогічними кадрами. 

2.2. Навчально-методичне консультування педагогічних і керівних 

працівників коледжу. 

2.3. Організація безперервного удосконалення фахової освіти та 

кваліфікації педагогічних, керівних кадрів. 

2.4. Експертна оцінка якості та результативності навчально-виховної 

роботи педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньо-

кваліфікаційних стандартів. 

2.5. Організація наукових досліджень в галузі розробки та 

впровадження новітніх технологій навчання і виховання, удосконалення форм і 

методів роботи з педагогічними і керівними працівниками коледжу. 

2.6. Виявлення, апробація та впровадження в практику перспективного 

педагогічного досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх технологій і 

досягнень науки. 

2.7. Організація ефективної системи методичної роботи спрямованої на 

розвиток творчої індивідуальності педагогічних та керівних працівників 

коледжу. 



2.8. Організація розробок рецензій, апробації і поширення навчально -

методичних матеріалів. 

2.9. Організація та навчально-методичне забезпечення діяльності 

соціально-психологічної служби коледжу. 

2.10. Систематичне   вивчення умов  розвитку здобувачів освіти, рівня їх 

знань, умінь і навичок відповідно до державних стандартів. 

2.11. Вивчення  стану та  результатів  викладання   навчальних дисциплін 

(предметів)  відповідно  до програм та планів. 

2.12. Розгляд заходів щодо виконання директив, наказів, положень,  

інструкцій та вказівок  вищих організацій з методичної та освітньої роботи. 

2.13. Подання пропозицій щодо обговорення на педагогічній раді питань 

з методичної та освітньої роботи. 

2.14. Розгляд нормативних матеріалів коледжу (положень, рекомендацій, 

інструкцій тощо) та заходів з методичної та освітньої роботи, подання їх на 

затвердження директорові коледжу. 

2.15. Визначення основних напрямів методичної роботи коледжу на 

навчальний рік. 

2.16. Визначення основних шляхів удосконалення методичної та 

освітньої роботи в коледжі. 

2.17. Сприяння впровадженню інноваційних технологій і прогресивних 

форм організації освітнього процесу. 

2.18. Контроль і координування роботи циклових комісій та співпраця з 

ними. 

2.19. Звіт голів циклових комісій про стан виконання планів роботи. 

2.20. Обговорення питань організації оглядів-конкурсів творчих робіт 

викладачів і здобувачів освіти коледжу, результатів їх проведення. 

2.21. Розгляд та схвалення науково-методичних матеріалів викладачів 

для їх практичного застосування і популяризації. 

2.22. Заслуховування звітів про результати науково-творчої та творчо-

пошукової  роботи зі студентами. 

2.23. Розгляд питання про рейтингове оцінювання діяльності 

педагогічних працівників та структурних підрозділів. 

2.24. Розгляд та схвалення пропозицій, рекомендацій, поданих 

характеристик щодо присвоєння педагогічних звань, нагороджень тощо. 

 

3  СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РАДИ  

 

3.1 До складу методичної ради коледжу входять: 

- заступники директора (з навчальної роботи, з виховної роботи); 

- завідувачі відділень; 

- голови циклових комісій; 

- завідувач навчально - методичним кабінетом; 

- методист , методист відділення; 

- психолог; 

- керівники творчих груп, педагоги-новатори, інші провідні фахівці 

коледжу, визначені наказом директора. 



3.2 Чисельність персоналу та склад методичної ради  визначається 

адміністративною радою коледжу або директором коледжу, що оформлюється 

відповідним наказом. 

3.3 У своїй роботі голова методичної ради підзвітний голові педагогічної 

ради коледжу. 

3.4 Розподіл обов'язків між членами методичної ради здійснюється 

керівником методичної ради. 

3.5 Керівником методичної ради призначається заступник директора з 

навчальної роботи або методист коледжу, який повинен мати фахову освіту, 

стаж роботи за фахом не менше 5 років, за результатами атестації якому 

встановлена перша або вища кваліфікаційна категорія. Керівник методичної 

ради несе персональну відповідальність за організацію та результати її роботи. 

3.6 Члени методичної ради несуть особисту відповідальність за 

невиконання покладених на них обов'язків, використання наданих їм прав, 

дотримання інтересів коледжу. 

3.7 Методична рада коледжу призначається на рік. 

 

4 ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

 

4.1. Методична рада забезпечує: 

- перспективне планування розвитку методичної роботи в коледжі; 

- готує і подає директору коледжу або адміністративній раді експертні 

матеріали для прийняття відповідних рішень; 

- розробляє програмно-методичне та організаційне забезпечення 

контролю роботи та атестації педагогічних та керівних працівників; 

- надає методичну допомогу відповідним структурним підрозділам 

коледжу з питань контролю освітнього процесу та якості підготовки фахівців. 

4.2. Методична рада згідно з  покладеними   на неї завданнями має право: 

- організовувати роботу експертних комісій для вивчення роботи 

підрозділів та викладачів з основних напрямків освітньої діяльності; 

- залучати висококваліфікованих педагогічних працівників та інших 

спеціалістів до участі у роботі експертних комісій; 

- одержувати в установленому порядку від керівників підрозділів 

коледжу та педагогічних працівників необхідні матеріали з питань, що входять 

до компетенції методичної ради; 

- готувати проекти наказів та розпоряджень з питань навчально-

методичної та виховної роботи, та порушувати питання їх ухвалення перед 

директором коледжу або адміністративною радою; 

- брати участь у розгляді документів з питань прогнозування і 

планування навчально-виховної роботи підрозділів. 

 

5 ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФОРМИ РОБОТИ 

 

5.1 Графік проведення засідань та планування роботи здійснюється 

керівником методичної ради та затверджується директором  



5.2 Періодичність засідань методичної ради визначається його членами, 

але не менш ніж чотири рази на рік. Вирішення поточних питань між 

засіданнями методична рада виконує, використовуючи форми методичної 

роботи, передбачені даним Положенням, або інші форми, які ефективно 

забезпечують досягнення мети. 

5.3 Засідання методичної ради оформлюються протоколом, що 

підписується головою та секретарем методичної ради.  

Кожний член методичної ради зобов’язаний відвідувати засідання ради, 

брати активну участь в її роботі, своєчасно виконувати покладені на нього 

доручення. 

5.4 Рішення методичної ради приймаються більшістю голосів, є 

обов’язковими до виконання для всіх працівників коледжу. 

5.4 Звіт про результати роботи методичної ради коледжу розглядається на 

засіданні педагогічної ради коледжу в кінці навчального року. 

5.5. Серед форм роботи методичної ради крім традиційних засідань, на 

яких розглядаються питання, передбачені планом та поточні питання, 

обговорюються заходи з навчально-методичної та виховної роботи, 

заслуховуються звіти, приймаються та протоколюються рішення; можуть 

використовуватися інноваційні форми, що забезпечують високий рівень 

виконання покладеного на методичну раду завдання, в тому числі з 

використанням  комп’ютерних та хмарних технологій. 

 


