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ПОЛОЖЕННЯ
про Методичну раду
Коледжу
Київського національного університету технологій та дизайну

1. Загальні положення
1.1. Методична рада є колегіальним органом, який об’єднує працівників,
безпосередньо зайнятих в освітньому процесі, створюється з метою
удосконалення якості навчання і виховання, підвищення професійної
кваліфікації, педагогічної майстерності викладачів.
1.2. Метою діяльності Методичної ради є забезпечення гнучкості,
оперативності науково-методичної роботи викладачів коледжу, підвищення
кваліфікації педагогічних працівників, формування професійно значущих
якостей викладача, куратора академічної групи, зростання їхньої професійної
майстерності.
На Методичну раду відповідно до її мети покладаються такі завдання:
- визначення основних напрямів удосконалення змісту вищої освіти та
організації навчально-виховного процесу з урахуванням тенденцій
розвитку національної системи вищої освіти;
- науково-методичне супроводження виконання інструктивних та
нормативних документів Міністерства освіти і науки України стосовно
якості вищої освіти і науково-методичного забезпечення освітнього
процесу;
- розробка пропозицій щодо впровадження та ефективного використання
передових освітніх та інформаційних технологій;
- розробка рекомендацій щодо впровадження педагогічних технологій,
методів навчання і виховання молоді, подальшого підвищення рівня
педагогічної майстерності педагогічних працівників;
- аналіз передового педагогічного досвіду та вироблення пропозицій
щодо запровадження його у практику та форм поширення;

розгляд та схвалення навчальних видань (навчальних планів, програм,
методичних, навчально-методичних посібників, підручників,
довідників тощо) викладачів і надання рекомендацій для їх
практичного застосування й популяризації.
1.3. У своїй діяльності Методична рада керується Законом України «Про
вищу освіту», нормативними документами та інструкціями Міністерства
освіти і науки України, що стосуються сфери її діяльності, Положенням
про коледж та цим Положенням.
2. Структура Методичної ради
2.1. Методичну раду очолює директор коледжу.
2.2. До складу методичної ради, крім Голови ради, входять заступники з
навчальної, виховної роботи, завідувач виробничої практики, голови
циклових комісій, завідувач методичним кабінетом, завідувачі відділень.
2.3. Наказом директора із складу членів ради призначаються голова, секретар
Методичної ради.
2.4. Зміни до складу методичної ради вносяться за пропозицією Голови ради і
регламентуються відповідним наказом.

3. Організація діяльності Методичної ради
3.1. Робота Методичної ради здійснюється згідно з щорічним планом, який
складається відповідно до мети діяльності коледжу, Методичної ради, її
завдань та із врахуванням пропозицій членів ради, і затверджується
директором закладу.
3.2. Засідання методичної ради проводяться не рідше одного разу в два місяці
і оформлюються протоколами. Засідання вважається правомірним, якщо на
ньому присутні не менше 2/3 членів Методичної ради. Протоколи засідань
підписуються головою та секретарем ради.
3.3. Рішення методичної ради приймаються простою більшістю голосів.
3.4. Управління діяльністю Методичної ради здійснює голова ради.

