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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1.1. Методична рада Відокремленого структурного підрозділу «Тернопільський 

фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана 

Пулюя» (далі – Фаховий коледж) діє на підставі п. 5.41 Положення про 

Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя».  

1.2. Методична рада у своїй діяльності керується законами України «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про фахову передвищу освіту», 

«Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про 

Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя», 

постановами та нормативними документами Міністерства освіти і науки України і 

цим Положенням.  

1.3. Метою діяльності методичної ради як робочого органу Фахового коледжу є 

розгляд питань організації, визначення основних напрямків та оцінки результатів 

методичної роботи. 

 

2. ЗМІСТ РОБОТИ 

 2.1. Функції методичної ради: 

2.1.1. Розгляд заходів щодо виконання директив, наказів, положень, інструкцій 

та вказівок вищих організацій з методичної та освітньої роботи. 

2.1.2. Подання пропозицій щодо обговорення на педагогічній раді питань з 

методичної та освітньої роботи. 

2.1.3. Розгляд нормативних матеріалів Фахового коледжу (положень, 

рекомендацій, інструкцій тощо) та заходів з методичної та освітньої роботи, подання 

їх на затвердження директорові Фахового коледжу.  

2.1.4. Визначення основних напрямів методичної роботи Фахового коледжу на 

навчальний рік. 

2.1.5. Визначення основних шляхів удосконалення методичної та освітньої 

роботи у Фаховому коледжі.  



2.1.6. Сприяння впровадженню інноваційних технологій і прогресивних форм 

організації освітнього процесу, в тому числі з використанням технологій 

дистанційного навчання. 

2.1.7. Розробка заходів щодо підвищення професійної майстерності викладачів, 

майстрів виробничого навчання, вихователів та педагогічних працівників інших 

категорій. 

2.1.8. Контроль і координування роботи циклових та методичних комісій та 

співпраця з ними. 

2.1.9. Забезпечення умов щодо підвищення професійної майстерності і 

оволодіння педагогічним мінімумом новопризначеними педагогічними 

працівниками та викладачами-початківцями.  

2.1.10. Сприяння вивченню, узагальненню і поширенню передового 

педагогічного досвіду.  

2.1.11. Обговорення питань організації конкурсів науково-дослідницьких робіт 

студентів та учнів Фахового коледжу, результатів їх проведення. 

2.1.12. Розгляд та схвалення методичних матеріалів викладачів, майстрів 

виробничого навчання, вихователів та педагогічних працівників інших категорій для 

їх практичного застосування і популяризації.  

2.1.13. Аналіз результативності методичної роботи циклових і методичних 

комісій Фахового коледжу.  

2.1.14. Допомога викладачам, майстрам виробничого навчання, вихователям та 

педагогічним працівникам інших категорій в питаннях самоосвіти. 

2.2. Здійснення експертної оцінки освітніх, освітньо-професійних програм, 

навчальних планів, навчальних програм, методик, методичних рекомендацій. 

2.3. Здійснення експертної оцінки проектів підручників, навчальних посібників 

науково-педагогічних та педагогічних працівників, їх методичних розробок і 

рекомендацій їх до видання. 

2.4. Заслуховування на своїх засіданнях звітів окремих педагогічних 

працівників усіх категорій, голів циклових і методичних комісій з питань освітньої 

та виховної діяльності. 



2.5. Вирішення інших питань, що належать до її компетенції, і регламентовані 

Положенням про методичну раду Фахового коледжу. 

 

3. СТРУКТУРА І СКЛАД МЕТОДИЧНОЇ РАДИ  

ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ 

3.1. Персональний склад методичної ради затверджується наказом директора 

Фахового коледжу терміном на один навчальний рік.  

3.2. До складу методичної ради Фахового коледжу входять за посадами 

заступники директора з навчальної, навчально-виховної, навчально-виробничої 

роботи, завідувачі відділень, методисти. До її складу також можуть входити голови 

циклових і методичних комісій, голови обласних методичних об’єднань з числа 

педагогічних працівників Фахового коледжу та викладачі-методисти.  

3.3. Головою методичної ради призначається, як правило, заступник директора з 

навчальної роботи.  

3.4. Секретар методичної ради обирається зі складу членів ради відкритим 

голосуванням більшістю голосів. 

3.5. Засідання методичної ради проводиться чотири рази на рік при наявності 

більше 2/3 її складу. Позачергові засідання методичної ради скликаються на вимогу 

директора Фахового коледжу або третини її членів.  

3.6. Рішення, які приймаються на її засіданнях, фіксуються протоколом, які веде 

секретар методичної ради.  

3.7. Поточною роботою між засіданнями керує голова методичної ради та її 

секретар.  

3.8. Рішення методичної ради приймається відкритим голосуванням. Для 

прийняття рішення необхідно, щоб на засіданні ради були присутні не менше ніж 

2/3 від загального складу членів ради і за рішення проголосувало не менше 

половини присутніх. 

3.9. Рішення методичної ради фіксуються в протоколі, який веде секретар ради. 

3.10. Подані методичні матеріали, які потребують доопрацювання, у разі 

прийняття рішення методичною радою, із письмовими зауваженнями і 



пропозиціями повертаються розробнику. 

3.11. Особливі думки членів методичної ради стосовно прийняття того чи 

іншого рішення вносяться до протоколу засідання. 

3.12. Про засідання методичної ради та порядок денний секретар повідомляє 

членів ради не пізніше ніж за 2 дні до його проведення.  

3.11. Рішення методичної ради є обов’язковим для виконання усіма 

підрозділами Фахового коледжу, посадовими особами та педагогічними 

працівниками. 

3.12. Організаційну, матеріальну та технічну допомогу методичній раді надають 

навчальний, навчально-виховний, навчально-виробничий відділи, бібліотеки, відділ 

кадрів, бухгалтерія, адміністративно-господарська частини та інші підрозділи 

Фахового коледжу.  

3.13. Вирішення поточних питань між засіданнями методична рада виконує, 

використовуючи різноманітні форми методичної роботи, передбачені цим 

положенням, або інші методи, які ефективно забезпечують досягнення освітньої 

мети. 

3.14. Документація методичної ради передбачає складання плану роботи на рік, 

ведення протоколів засідань і облік проведених заходів. 

3.15. При методичній раді Фахового коледжу за необхідності можуть 

створюватися комісії, групи консультантів, рецензентів.  

 

4. ПОВНОВАЖЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ  

4.1. До компетенції методичної ради належать:  

4.1.1. Навчально-методичний супровід освітнього та навчально-виховного 

процесу.  

4.1.2. Координація діяльності циклових і методичних комісій щодо 

організаційної та методичної роботи у Фаховому коледжі.  

4.1.3. Здійснення моніторингу діяльності циклових і методичних комісій з 

питань методичного забезпечення освітнього процесу і впровадження новітніх 

технологій навчання, в тому числі у дистанційній формі.  



4.1.4. Експертиза методичної та навчально-методичної літератури, посібників та 

їх електронних версій, які розробляють педагогічні працівники і впроваджують їх в 

освітній процес. 

4.1.5. Координація плану підготовки та проведення навчально-методичних 

конференцій, педагогічних семінарів та інших організаційно-методичних заходів у 

Фаховому коледжі.  

4.2. Методична рада має право:  

4.2.1. Отримувати від підрозділів Фахового коледжу інформацію з питань 

організації та проведення навчально-методичної роботи, діяльності педагогічних 

працівників.  

4.2.2. Вносити пропозиції до педагогічної ради щодо удосконалення навчально-

методичної роботи у Фаховому коледжі. 

4.2.3. Формувати творчі (робочі) групи для організації та проведення 

навчально-методичних заходів у Фаховому коледжі із залученням до роботи в них 

педагогічних працівників.  

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

5.1. Зміст роботи методичної ради:  

5.1.1. Розгляд заходів щодо виконання директив, наказів, положень, інструкцій і 

вказівок вищих організацій з методичної, освітньої та навчально-виховної роботи; 

5.1.2. Подання пропозицій щодо обговорення на педагогічній раді питань з 

методичної та навчально-виховної роботи.  

5.1.3. Розгляд нормативних матеріалів (положення, рекомендації, інструкції 

тощо) та заходів з методичної, освітньої та навчально-виховної роботи, подання їх 

на затвердження директору Фахового коледжу.  

5.1.4. Визначення основних напрямів методичної роботи Фахового коледжу на 

навчальний рік.  

5.1.5. Сприяння впровадженню інноваційних технологій і прогресивних форм 

організації навчання в освітній процес, у тому числі у дистанційній формі. 

5.1.6. Контроль і координація роботи циклових і методичних комісій з питань 



комплексного методичного забезпечення навчальних предметів та дисциплін. 

5.1.7. Підтримка зв’язків з Інститутом модернізації змісту освіти Міністерства 

освіти і науки України.  

5.1.8. Розробка заходів щодо підвищення професійної майстерності і оволодіння 

педагогічним мінімумом новопризначеними викладачами.  

5.1.9. Сприяння вивченню, узагальненню і поширенню передового 

педагогічного досвіду.  

5.1.10. Заслуховування звіту голів циклових і методичних комісій про стан 

виконання планів роботи.  

5.2. Форми роботи:  

5.2.1. Засідання, на яких розглядаються питання, передбачені планом роботи 

методичної ради Фахового коледжу, обговорюються заходи з методичної, освітньої 

та навчально-виховної роботи, заслуховуються та протоколюються рішення. 

5.2.2. Методичні семінари і конференції з питань практичного застосування в 

освітньому та навчально-виховному процесах сучасних досягнень педагогічної 

науки і практики, підготовка та проведення яких здійснюється як через методичні 

кабінети, так і через циклові та методичні комісії.  

5.2.3. Створення творчих груп для вивчення важливих і складних проблем та 

розробки пропозицій щодо їх вирішення.  

5.2.4. Організація перевірок з метою виявлення фактичного стану окремих 

аспектів діяльності Фахового коледжу та надання методичної допомоги. Результати 

перевірок і висновки щодо них обговорюються на засіданнях з прийняттям 

відповідних рішень. 

5.2.5. Нетрадиційні форми роботи – методичні консиліуми, круглі столи, 

діалоги, тренінги тощо.  

5.3. Планування роботи членів методичної ради.  

Обсяг роботи у складі методичної ради зазначається її членами у розділі 

«Організаційно-методична робота» індивідуальних планів викладачів. Методична 

рада визначає регламент, план і форми своєї діяльності на поточний навчальний рік. 

Планування, організацію роботи методичної ради здійснює її голова та заступники 



директора з відповідних напрямків діяльності на основі планів роботи Фахового 

коледжу. План засідань методичної ради складається щороку, схвалюється на 

першому засіданні і затверджується директором Фахового коледжу.  

5.4. Документація методичної ради:  

5.4.1. План засідань методичної ради на навчальний рік.  

5.4.2. Протоколи засідань. Засідання методичної ради проводяться у терміни, 

що визначаються планом.  

5.4.3. При необхідності скликаються оперативні наради.  

5.4.4. Кожний виконавець звітує перед методичною радою про свою роботу. 

5.4.5. Рішення методичної ради Коледжу схвалюються відкритим голосуванням. 

Рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало більше половини 

присутніх на засіданні.  

5.4.6. Матеріали засідань методичної ради оформляються протоколом за 

підписом голови та секретаря.  

 

6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ  

6.1. Члени методичної ради зобов’язані:   

6.1.2. Своєчасно відвідувати засідання методичної ради.  

6.1.3. Брати активну участь у роботі ради.  

6.1.4. Своєчасно виконувати всі доручення керівництва методичної ради.  

6.1.5. За дорученням керівництва відвідувати навчальні заняття, позааудиторні 

заходи, екзамени, захисти курсових і дипломних проектів (робіт).  

6.1.6. Вивчати питання планування й організації освітнього та навчально-

виховного процесу у Фаховому коледжі.  

6.1.7. Якісно і на високому методичному рівні готувати доповіді, виступи, 

навчально-методичну та іншу документацію  

6.2. Члени методичної ради мають право:  

6.2.1. Перевіряти навчально-методичну роботу підрозділів Фахового коледжу. 

6.2.2. Отримувати необхідну документацію й інформацію від завідувачів 

відділень, циклових і методичних комісій, педагогічних працівників усіх категорій. 



6.2.3. Вносити на обговорення методичної ради питання, спрямовані на 

поліпшення якості навчально-методичної ради.  

6.2.4. Відвідувати заняття педагогічних працівників з метою узагальнення 

педагогічного досвіду. 

 

 

Заступник директора з  

навчальної роботи фахового коледжу                                         Ярослав ШЕВЧУК 


