1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Дане Положення складене на основі законів «Про освіту», «Про фахову
передвищу освіту», нормативно-правових документів
про організацію
освітнього процесу закладах фахової передвищої освіти, рекомендацій
Міністерства освіти та науки України, Статуту Новокаховського
приладобудівного фахового коледжу (далі – НКПФК) та Положення про
організацію освітнього процесу в Новокаховському приладобудівному
фаховому коледжі.
У Положенні розкриваються, структура, основні функції та зміст
діяльності методичної ради фахового коледжу.
Методична рада у фаховому коледжі створюється для розгляду
рекомендацій та пропозицій з найбільш важливих питань вдосконалення змісту
та методики навчання, впровадження передового досвіду навчання та
виховання здобувачів освіти, підвищення творчого потенціалу педагогічного
колективу, а в результаті – підвищення ефективності та якості освітнього
процесу, досягнення оптимального рівня освіти та розвиток творчих здібностей
студентів.
Методична рада є керуючим органом в системі методичної роботи
фахового коледжу при методичному кабінеті і визначає основні напрямки
методичної роботи закладу освіти та контролює їх виконання, організовує
впровадження прогресивних форм і методів навчання та виховання
студентської молоді.
2. ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
2.1 Основне завдання методичної ради вдосконалення науковометодичного супроводу діяльності педагогічного колективу фахового коледжу,
спрямованої на розроблення, апробацію та вдосконалення педагогічних засобів,
необхідних для особистісно зорієнтованого освітнього процесу у НКПФК, що
сприяє створенню методик, програм, технологій, окремих педагогічних
прийомів та інших науково-методичних напрацювань, необхідних для
досягнення освітніх цілей.
2.2 У коло діяльності методичної ради входить розгляд і розробка
пропозицій щодо:
- вдосконалення програм (навчальних і робочих), навчальних і методичних
електронних посібників та іншої навчально-методичної документації
дисциплін;
- вдосконалення системи підвищення кваліфікації викладачів
коледжу;

фахового

- розробка науково обґрунтованих рекомендацій по вдосконаленню
методики викладання дисциплін у фаховому коледжі;
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- створення та використання під час вивчення дисциплін дидактичних
матеріалів, презентацій дисциплін;
- підготовки рекомендацій, навчальних і методичних матеріалів;
- вивчення і поширення досвіду кращих викладачів, роботи кабінетів,
лабораторій, класних керівників навчальних груп фахового коледжу,
проведення майстер-класів;
- вивчення й узагальнення досвіду роботи циклових комісій та відділень;
- організації та проведення педагогічних семінарів з питань методики
викладання дисциплін;
- організації та проведення конкурсів творчих робіт студентів;
- розробка нормативної навчально-методичної документації;
- координації діяльності відділень та циклових комісій щодо
вдосконалення навчально-методичної роботи і підвищення ефективності
освітнього процесу;
- створення системи активного контролю на всіх етапах підготовки
фахових молодших бакалаврів за відповідними спеціальностями.
2.3 Перелік напрямків діяльності методичної ради не є вичерпним, може
змінюватися та доповнюватися відповідно до напрямків роботи та завдань
фахового коледжу.
3. СТРУКТУРА ТА ПОРЯДОК РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
Склад членів методичної ради затверджується наказом директора фахового
коледжу до початку навчального року, за рекомендацією заступника директора з
навчальної роботи.
До складу методичної ради входять заступники директора, завідувачі
відділень, методист, голови циклових комісій, зав. бібліотекою, зав. методичним
кабінетом, юрисконсульт, керівник фізичного виховання, зав. практичним
навчанням. В окремих випадках до складу методичної ради можуть включатися
досвідчені викладачі-методисти, класні керівники навчальних груп, майстри
виробничого навчання та інші педагогічні працівники.
Керує роботою методичної ради заступник директора з навчальної роботи.
Робота методичної ради організовується відповідно плану, затвердженого
директором фахового коледжу і розглянутого на педагогічний раді.
План проведення засідань методичної ради затверджуватися на першому
засіданні методичної ради.
Засідання методичної ради проводяться не рідше одного разу на два місяці.
Рішення методичної ради приймаються більшістю голосів відкритим
голосуванням за участю на засіданні не менше 50% членів методичної ради.

