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ïðî  ìåòîäè÷íó  ð à ä ^ - ^ ^ 
Ëóáåíñüêîãî  ë³ñîòåõí³÷íîãî  êîëåäæó 

Çàãàëüí³  ïîëîæåííÿ 
Ìåòîäè÷íà  ðàäà º  ïîñò³éíî  ä³þ÷èì  ðîáî÷èì  îðãàíîì  ïðè  íàâ÷àëüíî-

ìåòîäè÷íîìó  êàá³íåò³. 
Ìåòîäè÷íà  ðàäà âèçíà÷àº  îñíîâí³  íàïðÿìè  ìåòîäè÷íî¿  ðîáîòè  êîëåäæó, 

ñïðèÿº  âïðîâàäæåííþ  ïðîãðåñèâíèõ  ôîðì  ³ ìåòîä³â  íàâ÷àííÿ  òà âèõîâàííÿ, 
âèêîíóº  çàõîäè,  ñïðÿìîâàí³  íà  óäîñêîíàëåííÿ  íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî  ïðîöåñó  ³ 
ï³äâèùåííÿ  ÿêîñò³ ï³äãîòîâêè  ñïåö³àë³ñò³â,  íàäàº  äîïîìîãó  ùîäî  åôåêòèâíîñò³ 
îðãàí³çàö³¿  ìåòîäè÷íî¿  ³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿  ðîáîòè,  çä³éñíþº  êîíòðîëü 
ïðèéíÿòèõ  ð³øåíü  ³ çàõîä³â. 

Ìåòîäè÷íà  ðàäà ñòâîðþºòüñÿ  íàêàçîì  äèðåêòîðà  êîëåäæó  òåðì³íîì  íà  îäèí 
íàâ÷àëüíèé  ð³ê ó ñêëàä³: çàñòóïíèê³â  äèðåêòîðà,  çàâ³äóâà÷à äåííîãî  â³ää³ëåííÿ, 
çàâ³äóâà÷à íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèì  êàá³íåòîì,  ãîë³â  öèêëîâèõ  êîì³ñ³é. 

Ãîëîâîþ  ìåòîäè÷íî¿  ðàäè  º  çàñòóïíèê  äèðåêòîðà  ç íàâ÷àëüíî¿  ðîáîòè. 
Ìåòîäè÷íà  ðàäà ïðîâîäèòü  çàñ³äàííÿ  1-2 ðàçè íà  êâàðòàë çã³äíî  ç ïëàíîì 

ðîáîòè,  çàòâåðäæåíèì  äèðåêòîðîì  êîëåäæó.  Âèð³øåííÿ  ïîòî÷íèõ  ïèòàíü  ì³æ 
çàñ³äàííÿìè  ìåòîäè÷íà  ðàäà âèêîíóº,  âèêîðèñòîâóþ÷è  ôîðìè  ðîáîòè, 
ïåðåäáà÷åí³  öèì  ïîëîæåííÿì,  àáî  ³íø³  ôîðìè,  ÿê³ åôåêòèâíî  çàáåçïå÷óþòü 
äîñÿãíåííÿ  ìåòè. 

Äîêóìåíòàö³ÿ  ìåòîäè÷íî¿  ðàäè  ïåðåäáà÷àº  ñêëàäàííÿ  ïëàíó  ðîáîòè  íà  ð³ê, 
âåäåííÿ  ïðîòîêîë³â  çàñ³äàíü  òà æóðíàëó  îáë³êó  ïðîâåäåíèõ  çàõîä³â. 

Ìåòîäè÷íà  ðàäà çâ³òóº ïåðåä  ïåäàãîã³÷íîþ  ðàäîþ  ïðî  ñòàí  ³ ðåçóëüòàòè 
ñâîº¿  ðîáîòè. 

Çì³ñò ðîáîòè 
Ðîáîòà  ìåòîäè÷íî¿  ðàäè  ïîëÿãàº  ó âèð³øåíí³  òàêèõ ïèòàíü: 

- ðîçãëÿä  çàõîä³â  ïî  âèêîíàííþ  äèðåêòèâ,  íàêàç³â,  ïîëîæåíü,  ³íñòðóêö³é  ³ 
âêàç³âîê  âèùèõ  îðãàí³çàö³é  ç ìåòîäè÷íî¿  òà íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿  ðîáîòè; 

- ïîäàííÿ  ïðîïîçèö³é  ùîäî  îáãîâîðåííÿ  íà  ïåäàãîã³÷í³é  ðàä³ ïèòàíü  ç 
ìåòîäè÷íî¿  òà íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿  ðîáîòè; 

- ðîçãëÿä  íîðìàòèâíèõ  ìàòåð³àë³â  êîëåäæó  (ïîëîæåííÿ,  ðåêîìåíäàö³¿, 
³íñòðóêö³¿) òà çàõîä³â  ç ìåòîäè÷íî¿  òà íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿  ðîáîòè  ³ ïîäàííÿ 
¿õ íà  çàòâåðäæåííÿ  äèðåêòîðó  êîëåäæó; 

- âèçíà÷åííÿ  îñíîâíèõ  íàïðÿìê³â  ìåòîäè÷íî¿  ðîáîòè  êîëåäæó  íà  íàâ÷àëüíèé 
ð³ê; 

- âèçíà÷åííÿ  îñíîâíèõ  øëÿõ³â  óäîñêîíàëåííÿ  ç ìåòîäè÷íî¿  òà íàâ÷àëüíî-
âèõîâíî¿  ðîáîòè  â êîëåäæ³; 

- ñïðèÿííÿ  âïðîâàäæåííþ  ³ííîâàö³éíèõ  òåõíîëîã³é  ³ .ïðîãðåñèâíèõ  ôîðì 
îðãàí³çàö³¿  íàâ÷àííÿ  â íàâ÷àëüíèé  ïðîöåñ; 



- розробка заходів по підвищенню професійної майстерності викладачів і 

оволодінню педагогічним мінімумом викладачами-початківцями; 
- сприяння вивченню, узагальненню і поширенню  передового педагогічного 

досвіду; 
-  контроль і координація роботи циклових комісій; 
- звітування голів циклових комісій про стан виконання планів роботи; 
- обговорення питань організації оглядів-конкурсів творчих робіт викладачів 

і студентів коледжу і результатів їх проведення; 
- обговорення результатів участі навчального закладу в оглядах-конкурсах та 

виставках методичної роботи; 
- розгляд та схвалення науково-методичних матеріалів викладачів для їх 

практичного застосування і поширення.  
 

Форми роботи 
Робота методичної ради проводиться з використанням таких організаційних 

форм:  
- засідання, на яких розглядаються питання, передбачені планом, 

обговорюються заходи з методичної та навчально-виховної роботи, 

заслуховуються звіти, приймаються та протоколюються рішення; 
- методичні семінари і конференції з питань практичного застосування в 

навчально-виховному процесі сучасних досягнень педагогічної науки і 

практики. Підготовка і проведення семінарів і конференцій здійснюється як 

через навчально-методичний кабінет так і через циклові комісії; 
- створення творчих груп для вивчення важливих і складних проблем та 

розробки пропозицій щодо їх вирішення;  
- організація перевірок з метою виявлення фактичного стану методичної 

роботи, а також порушень і відхилень від поставлених вимог. Результати 

перевірок і висновки що до них обговорюються на засіданнях з прийняттям 

відповідних рішень. 
 
Нетрадиційними формами, які забезпечують досягнення мети, є методичні 

консиліуми, круглі столи, діалоги, тренінги тощо.  


