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полохtЕннrl
про методичну раду Кам'янець - Подiльсъкого медиrlного фахового коледжу

1. Загальцi полоrкенЕя
1.1. Методlтчна рада с постiйно дiючим колегiалъним дорадчим органом
rцодо координацii дiялъностi ycix пiдроздiлiв, якi забезпечують органiзацiю
освiтнього процесу в Кам'янецъ Подiльському медиtIному фаховому
коледжi.
1,2. Методична рада дiс на пiдставi законiв Украiни <Про ocBiTy>, <Про

фахову передвищу ocBiTy>, постанов Кабiнету MiHicTpiB Украiни,
нормативних документiв I\4iHicTepcTBa освiти i науки Украirшr, MiHicTepcTBa
охороЕи здоров'.ч Украiни, Стат5ту коледжу тоц{о,

1.3. Вона координус навчilJIьно-методичну роботу в закладi, визначас ocHoBHi
напрями методиtlноi роботи коледжу, сцрия€ впровадженню прогресивних

фор, i методiв навч€lння та вихованнlI, викону€ заходи, спрямованi на

удосконrLцення освiтнього цроцесу i цiдвиrцеgнll професiйцого рiвня
викпадацького складу коJIеджу, якостi пiдrотовки викJIадачiв, нада€ допомогу
Iцодо органiзацii методичноi та навчrLJIьно-вlжовЕоi роботи,
1.4. Провiдною метою дiяльностi методичноi ради с забезпечення ефективноi
органiзацiiдноТ та методичноi роботи цедагогiв коледжу i впровалженнrI в
освiтнiй процес сучасних технологiй навчання.
1.5. Головнi завдал*ш методичноI ради:
- визначенl{я основних напрямiв навччLльно-методшIного забезпеченнrI
освiтtлього процесу в коледжi з )?ахуванюIь{ вiтчrдзняного досвiду,
нацiоналъних традrадiй i тенденцiй розвlтгку свiтових ocBiTHix систем;
- УЗаГаJIЬнеНнII Та ВПровадження прогресивнIlD( ocBiTHix технологiЙ;
- органiзацiйно-методиLIне супроводженнll освiтнього rrроцесу.
1 б. IVIетодична рада визнача€] та затверджу€ програмl{ розвитку закпаду,
координус дiяльнiсть ycix структурних одиниць методичноi роботи, плану€,

УЗгоджу€ Й аналiзус проведення педагогiчних заходiв, здiйсшо€ контролъ
Щодо виконаннr{ прийнятих рiшень, керу€ роботоrо цикпових та предметних
I\{етодLIчних коьцiсiй та ьлетодичного об' сднаtтrrя KypaTopiB.

1,7. Члени методичноi ради беруть участь у пiдготовцi та проведеннi
пеДагогiчних рад, заг€шъноколеджних та регiональних ceMiHapiB, iнших
методичних заходiв.
1.8. ЗасiдаI+ня N{етодIтчноi ради проводиться один раз на два ь,цiсяцi згiдно з
ПJIанOм роботи, затвердженим директором коледжу. Вирiшешrя пOточних
IIитань мlж засiданнями методична рада викону€, використовуючи форми
роботи, передбаченi цим положенюIм.
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1.9. МетодиtIна рада у своiй дiялъностi спираеться на cylacHi навчilJIьно-
методичнi досягненrrя нацiонаrtъноi та зарубiжноi вищоТ школи.

2. Змiст роботк
2. 1. Функцii методичноI ради:
- розгляд заходiв lцодо виконання директив, наказiв, положень, iнструкцiй та
вказiвок вищих органiзацiй з методичноl та ocBiTHboi роботи,
- поданнrI гtропозицiй щодо обговорення ца цедагогiчнiй радi цитань з
методичноi та ocBiTHboi роботи;
- РОЗГJIяД нормативнI/D( матерiалiв коледжу (положень, рекомендацiЙ,
iнструкцiй тоrцо) та заходiв з методlтчноi та ocBiTHboi роботи, подан}uI ix на
затвердження директоровi коледжу,
- визначення основних напрямiв методиtlноi роботи коледжу на навчaLльний
piK;

- визначення основних шляхЬ удосконitленнrl методиtlноi та освiтrrъоi роботи
в коледжi;
- сприяння впровадженню iнновацiйних технологiй i прогресивних фор,
органiзацii освiтттъого процесу;
- розробка заходiв по пiдвлпценл*о професiйноi майстерностi викладачiв i
оволодiнrпо ледагогiчними знанн;{I\{Iа виIс-дадачам I,I-початкiвrцми,
- коlrгролъ i координуваЕня роботи цикJIових комiсiй та спiвпраця з ними;
- забезпечення умов щодо пiдвищення професiйноi майстерностi i оволодir*rя
пеДагогiчним MiHiMyMoM новопризначеними викладачами та викладачами-
шочаткiвцями;

- сприllннr{ вивченню, узагzLцьненню i поширенню краrтIого педаI,огiчного
досвiду;
- звiт голiв цикловlж комiсiй про стан виконаннrI планiв роботи;
- обговорення IIитань органrзацii оглчдiв-конкурсiв дослi,днttх робiт
викладачiв i здобувачiв освiти коледжу, резулътатiв iх проведення;
- РоЗглJIд та cxBiLлeHIuI методиtIних матерiалiв викладачiв для iх практичного
застосування i погryляризачii;
- анаriзус резупътатlтвнiсть N{етодиtIнаi роботи;
- допомагас викJIадачам щодо самоосвiти,
2.2. acHoBHi напрямки дiяльностi методиrlноi ради:
- УДосконttJIеш{я органiзачiйшого та методиtIного забезпечен}uI навччlJIьно_
виховного процесу, iнтенсифiкацiя освiтrъого процесу на ocнoBi
ВгIРOВаДження сучасних методiв навчаннr{, передOврж ocBiTHix та HoBiTHix
iнформацiйних технологiй;
- ЗабезпеченнrI прiоритетного значення навч€LIIьно-методичноI роботи в
СИСтемi комплексноi роботи гliдготовки сцецiацiстiв медичноi галузi;
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- здiЙснення коорлиначii дiяльностi t]икловоi KoMicii та надання
органiзаuiЙноi та методичноi допомоги головi цикловоТ методиllноi кошriсii;
- розробка рекол,яещацiЙ стосовно вдосконалення навчrLчьнIlх гIданiв

пiдготовки фахових молодших бакалаврiв за спецiальностями та ix практиtIне
застосуваннJI;
- косрдинацiя органiзацiйно-методичноi роботи вiддiлень i цикловпх комiсiй
з проблем закладу фаховоТ передвиrrlоi освiти;
- сприяшбl пiдвtлценrтю ледагогiчноi майстерностi викладацького складу
коледжу, органiзаuiя психолого-педагогiчного та методичного навчанIuI

молодих вrпсладачiв;

- розробка iнструктивно-методичноi док}/ментацii з lrцануванн_я i оргаuiзачii
методичноi роботи в Кам' янецъ-Подiдъсъкому медиtIному фаховоплу коледжi,
- наданнrI консультативноi доilOмоги вiддiленням i цикловим комiсiям з
IIитанъ плаI{ув ання i органiзацii навчilJlьно-методичноi роботи:
- розробка рекомендацiЙ цодо cTBopeHшI засобiв дiагностики якостi
пiдготовки фахiвчiв: комгtltексних контрольнпх робiт, TecTiB як поточного.
так i пiдсумкового контролю якостi навчання з вiдповiдних спецiальноотей;
- розробка рекомелцацiй щодо органiзацii самостiйшrоТ та iндивiдуальноi

роботи студентiв, критерiiв оцir*ованьs навчЕLтъноi дiяльностi здобувачiв
освiти;
- координацiя роботи циклових комiсiЙ з органiзацii та проведення I етаlrу
Всеукраiнських студентських олiмпiад з фаховпх дисциплiн i сгtецiальностей
в коледжi та забезгrечення 5.частi студентiв у II етапi одiмцiад, KoHKypci
<Кращий за професiсю>;
- вивчеЕю{ та розповсюдження досвiлу професiйноi' пiдготовки фахiвuiв у
вiтчизняrrих та зарубiжних вищих навч€lJIьних з акJIадах :

- анацiз ефективностi органiзацiltноi та методичноi роботи цикдOвих KoMicir1;
- надашuI дошомоги у методиrlному забезпеченнi навчЕlJIьних дисциплiн, що
викладilються в коледжi, формlчлювання висновкiв про доцiльнiстъ i
ЗначУЩiсть напраtцованъ викладачiв за BciMa напрямками навч€lJIьЕо-
L,IетодиЕIноI роботи;
- УЧасть у плануваннi, органiзацii i проведеrшi навчiLтъно-методичнах
конференцiЙ, ceMiHapiB i нарад з обговорення лосвiду навч€Lльно-методичноi

роботи, ефективних технологiй навчання, методiв коIrтролю знанъ здобрачiв
ocBiTtt,

ПеРСПекТиВних форм освiтtъоi дiяльностi з впровадження передових ocBiTHix
дOсягнень в освiтнiй процес;
- органiзацiя та lrроведен}Iя загzLльЕоколеджних заходiв вiдповiдно до плану

роботи коледжу,
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3. Структура i склад методичноТ радн
3.1. Членами методlтчноi ради € заступники директора, методист, завiдувачi
вiддi-цень, голови циклових комiсiй, tтедагоги-новаторл1. Скдад методичноТ

ради затверджу€ д}lректор коледжу,
3.2" Головою методtтчноi ради € застуIIник директора з навчztJтьноi роботи
коледжу,

З.З. Перiодичнiсть засiданъ методI.IчноТ ради визнача€ться його членамLI, але

не менш нiж чотири рази на piK. Вирiшення поточних питань мiж
засiданнями метсдиtIна рада виконуе, використовуюч[1 форми методtтчноi

роботи, передбаченi цим положенням, або iншi форми, якi ефективно
забезпечують дOсягнення L{ети.

З.4. Щокументацiя методичноТ рали передбача€ складання плану роботи на
piK, ведення протоколiв засiданъ i облiк проведених заходiв.

4.Форми роботн
4.|. Засiдання, Е& яких розгJýIдають питаЕня, передбаченi планом,
обговорюють заходи з методи.rноi та ocBiTrTboi роботи, заслуховують i
протоколюють рiшення.
4.2. I\{етодlтчнi семiнари та конференцii з питанъ практичIIого BLIKopиcTaHI#I в

ocBiTHboMy процесi сучасних досягнень педагогiчноi науки i практики,
пiдготовка та прOведеннrI яких здiйснюеться як через методIrчний кабiнет,
так i через цикловi KoMicii.
4.З, CTBopeHHJ{ творчих гр},ц дJIя вивчеЕня ва}кливIж i складнlтх проблем та

розробки lrропозицiй щодо ix вирiшення.
4.4. Органiзацiя монiторr*тгу для вlulвлення фактичного стану окремих
аспектiв дiяльностi коледжу та надаш{rI методичноi допомоги. Результати
монiторингу i висновки щодо Br,rx обговорюють rlа засiданЕqх з ухва-цення}.д
вiдповiдних рiшень.

5. Повноваження методичноТ рали
5.1. Що компетенцiТ методичноi ради нzlJIежатъ:

- навчалъно-ý{етодичний супровiд навчацьно-виховЕого Ероцесу;
- координацiя лiяльностi цикловILх комiсiй rцодо органiзацiйноi та
методиLIноТ роботи в коледжi;
- проведен}uI за дорученням педагогiчноi ради коледжу незалежноi
екСПертиЗи навчrшьноТ та методI4чноi роботи flедагогiчнlж працiвникiв, якi

рекомендованi до присвосннrI званъ викладач-методист, старшиЙ викладач;
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- здiйснення монiторингу дiялъностi циклових Konriciй з питаrrь методичного
забезпечення освiтнього процесу i впровалження HoBiTHix технологiй
навчання;
- експертиза методlтчноТ та Еавчально-методрrчноТ лiтератури, посiбшrкiв та ж
епектронних версiй, якi розробляють викладачi i вшроваджуютъ в навча"Itьно-

вrо<овний процес;
- координацiя плану пiдготовки та шроведен}u{ навчiLчьЕо-ь{етодшIш{х
конференцiй, педагогiчних ceMiHapiB та iнших органiзацiйно * методиЕ{них

заходiв в Кам' янець-Подiльсъкому медичному фаховому коледжi,
5.2. МетодиtIна рада ма€ право:

- отрLlь{увати вiд цiдроздiлiв кOледжу iнформацiю з шI,ITaHb органiзацiТ та
пров еденIш навчаllьно-методичноi роботи, дiяльностi викладачiв,
- вносити пропозицii до педагогiчноi ради щодо удосконrLlIення навчilльно-
методиllноi роботи в коледжi;
- форьяувати творчi (робочi) групи щ.;]я оргзнiзацii та проведен}Lq FIавчzIJIьно-

методичних заходiв в коледжi та залу{ати до роботи в них педагогiчlrих
прачiвникiв.

б. Oргапiзацiя роботи методцчноi р*дlа
б.l. 1VIетоди.Iна рада визнача€ регламент, план i форми свосi дiяльностi на
поточrшй навчальний piK.

б.2. ПлаryъанIul, органiзацiю роботи методшIноi ради здiйсrпос ii голова та
заступцики на ocнoвi гrчанiв роботи коледжу.
6.З. План засiданъ методлтttноi ради склада€ться щороку, схвiшlюсться на
першому засiданнi i затверджу€тъся директором коледжу.
6. 4. lокументацiя методичноТ ради:
- п:rд{ засiдань ý4етодичноi рали на навчацьний piK;
- протоколи засiдаrrъ.

6.5, Засiдання методиtIноТ ради цроводяться у термiни, що визначz}ються
планом (один раз на два мiсяцi). При необхiдностi скликаються оперативнi
нарадц. Кожrд.rй вI.iконавецъ звiтус перед ldетодI-Iчною ршою пр0 свою

роботу.
6.6. Рirпення плетодичноi ради коледжу схв€lJIюютъся вiдкритлтм
голосуванням. Рiшення вважастъся ухвzlJIеним, якщо за нього проголосувало
бiльше половt{ни присуlgiх на засiданнi.
6.7. Матерiали засiдань методичноi ради оформляються протOколом за
пiдписом голOви та секретаря.
6.8. МетодиtIна рада не менше одного разу на piK звiтуе про стан i результати
свосi роботи перед педагогiчною радою коледжу.
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7 1 члеrи **,";*r,Н;Т#:ЪЖ,П'' 
МеТОДИЧНОТ РаДИ

Вноскrи на розгпяд пропOзицii щодо вдосконzlтення з виIt.цадання дисtрlплiн i
пiдвищення рiвня роботи з виховання молодi.
7.2. Члени методиttноi ради зобов'язанi:
- сво€часно вiдвiдувати засiдання методичноi ради;
- брати активну у{асть 1, роботi ради;
- свосчасно виконувати Bci доручення керiвництва методичноi ради,
- За дору{еншIм керiвництва вiдвiдувати заняття, позааудиторнi заход}{,

екзамени;
- вI,Iвчати питанЕq пленуваяня й арганiзацii освiтrього rrроцес}, в кодед;кi;
- якiсно i на в}lсокому методиtIному piBHi готувати доповiдi, виступи9
навч,tльно-методиrlЕу та iншу документацiю.
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