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1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок створення, організацію та роботу 
методичної ради Автотранспортного коледжу Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка» (надалі -  Коледж).

1.2. В коло діяльності методичної ради входить розгляд питань:
1.2.1. Підвищення якості освіти фахівців денної та заочної форм 

навчання.
1.2.2. Подальшого підвищення рівня теоретичної та практичної 

підготовки молодших спеціалістів.
1.2.3. Змісту, форм та методів навчально-виховної роботи в коледжі.
1.2.4. Організації та змісту методичної роботи в коледжі.
1.2.5. Узагальнення та розповсюдження передового змісту роботи 

викладачів закладу.
1.2.6. Заходів щодо виконання директив, наказів, положень, інструкцій і 

вказівок вищих організацій з методичної та навчально-виховної роботи;
1.2.7. Подання пропозицій щодо обговорення на педагогічній раді 

питань з методичної та навчально-виховної роботи.
1.2.8. Розгляд нормативних матеріалів Коледжу (положення, 

рекомендації, інструкції тощо) та заходів з методичної і навчально-виховної 
роботи і подання їх на затвердження директору навчального закладу.

1.2.9. Сприяння впровадженню інноваційних технологій і прогресивних 
форм організації навчання в навчальний процес.

1.2.10. Розробка заходів з підвищення професійної майстерності 
викладачів.

1.2.11. Контроль і координація роботи циклових комісій.
1.2.12. Звітування голів циклових комісій про стан виконання планів 

роботи.
1.2.13. Обговорення питань організації оглядів-конкурсів творчих робіт 

викладачів і студентів коледжу та результатів їх проведення.
1.2.14. Обговорення результатів участі навчального закладу в міських, 

обласних, регіональних творчих конкурсах, олімпіадах, семінарах, 
конференціях.

1.2.15. Розгляд та схвалення науково-методичних матеріалів викладачів 
для їх практичного застосування і поширення.

2. Члени методичної ради

2.1.До складу методичної ради входять: директор коледжу, заступник 
директора з навчально-виробничої роботи, заступник директора з виховної 
роботи, завідувач навчально-виробничої практики , завідувачі відділень, 
завідувач навчально-методичним кабінетом, методист, голови циклових 
комісій, голова комісії стандартизації.



3. Організація роботи методичної ради

3.1. Розробляє заходи щодо реалізації рішень Міністерства освіти і науки 
України.

3.2 Визначає основні напрями навчально-методичної роботи коледжу.
3.3. Розглядає та затверджує навчально-методичну документацію у 

відповідності з навчальними планами.
3.4. Розробляє пропозиції щодо удосконалення системи підвищення 

кваліфікації викладацького складу коледжу.
3.5. Розглядає на основі вивчення досвіду роботи закладів вищої освіти 

І—II рівнів акредитації та здійснює заходи щодо удосконалення навчально- 
виховного процесу, науково-методичної роботи з метою підвищення якості 
підготовки молодших спеціалістів.

3.6. Розглядає та затверджує рекомендації щодо оформлення методичної 
документації.

3.7. Розглядає та затверджує стандарти ведення навчальної документації.
3.8. Вивчає та розповсюджує в циклових комісіях новітні педагогічні 

технології.
3.9. Методична рада розглядає й обговорює:
3.9.1. Результати менеджменту якості вищої освіти, питання 

удосконалення методів навчання по денній і заочній формах навчання, 
посилення зв’язку теоретичного і практичного навчання.

3.9.2. Питання виховання студентів.
3.9.3. Перспективний план роботи коледжу.
3.9.4. Досвід роботи циклових комісій і досвід кращих викладачів, 

доповіді викладачів з найбільш актуальних питань навчання і виховання 
студентів.

3.9.5. Заходи щодо підготовки, проведення, а також підсумки 
семестрових, перевідних, державних іспитів і захисту дипломних проектів, 
причини відрахування студентів за семестр або навчальний рік.

3.9.6. Результати моніторингу навчальних досягнень студентів.
3.3. Робота методичної ради проводиться за планом, що розробляється 

на кожний навчальний рік. План роботи після розгляду його на засіданні 
методичної ради затверджується директором коледжу.

3.4. Методична рада збирається в терміни, установлені директором 
коледжу, але не рідше одного разу в два місяці.

3.5. Засідання методичної ради ретельно підготовлюються. Члени ради 
заздалегідь знайомляться з порядком денним засідання, матеріалами до цього 
засідання і з проектами рішень.

3.6. З питань, що обговорюються на засіданнях методичної ради, 
виносяться рішення з зазначенням термінів виконання й осіб, відповідальних 
за виконання.

3.7 Рішення методичної ради приймаються простою більшістю голосів, 
підписуються заступником директора з навчальної роботи, затверджуються 
директором і є обов’язковими для всіх працівників і студентів коледжу.



3.8. Кожен член методичної ради зобов’язаний відвідувати всі засідання 
ради, брати активну участь у її роботі; вчасно і точно виконувати покладені 
на нього доручення.

3.9. Засідання методичної ради оформляються протоколом.
Протоколи методичної ради є документами постійного зберігання, 
зберігаються в справах коледжу і здаються по акту прийому-передачі справ 
коледжу.

3.10. Голова методичної ради повинен організувати систематичну 
перевірку виконання прийнятих рішень і підсумки перевірки ставити на 
обговорення методичної ради.

В.о. заступника директора 
з навчально-виробничої роботи А.С. Семеніхіна

Юрисконсульт О.Б. Якобчук


