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науково-методична рада е постiйним дiючим i керуючим органом
.l

у коледжi. НавчалЬно-метоДична Рада - колегl€LльниЙ орган , якии

об'еднус працiвникiв безпосереднъо зайнятих в освiтнъому процесi,

створюсться для вдоскон€tлення якостi навчання та виховання , пiдвищення

професiйноi квалiфiкацii й педагогiчноI майстерностi викладачiв, Головою

навч€tлъно-методичноi ради е директор, до складу навч€шьно-методичноi

Ради входять методист базового коледжу, голови цикJIових комiсiЙ,

заступники директора, досвiдченi викJIадачi коледжу, Загальна кiлькiсть 9-

|2oct6, що дозвоJIяе оIIтим€шьно виконувати завдання гIiдвищення рiвня

навчаJIьно-методичноi роботи в коледжi,

навчально-методична рада визначае ocHoBHi напрямки методичноi

роботи коледжу, сприяс впровадженню суIасних форм i методiв навчання

та виховання, iнновацiйних технологiй, 11ередового досвiду роботи

наЙкращих викладачiв, виконус заходи, спрямованi на вдосконаленн,I

освiтнъого процесу та пiдвищення якостi пiдготовки сшецiалiстiв, надас

доIIомоry щодо ефективностi органiзацiт методичноi, навчально-виховноi

роботи, здiйснюс контроль прийнятих рiшень i заходiв. Навчалъно-

методичн арадастворюеться наказом директора коледжу TepMiHoM на один

piK у скJIадi : директора, заступникiв директора, завiдувачiв вiддiлень,

методиста коледж},голiв циклових комiсiй,

навчалъно-методична рада проводить засiдання |,2 рази на

квартал згiдно з планом роботи, затвердженого директором коледжу,

Вирiшеннrl гIоточних IIитань мiж засiданнями методичн а рада виконус ,

використовуючи форми роботи, передбаченi цим попожеЕirям, або iншi

форми , якi ефективно забезпечують досягнення мети. Щокументацiя

методичноi ради цередбачас складаншI пJIану роботи на piK, веденн,I

протоколiв засiданъ та журналу проведених заходiв, Навчалъно-методична

рада звiтуе перед педагогiчною радою про стан та резулътати своеТ роботи,
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Робота }IетодIIчноI ради поляга€ у вирiшеннi наступних

питань:

- розгляд заходiв iз виконаннrI директив, наказiв, положеflь, iнструкцiй та

вказiвок вищих органiзацiй з методичноi та навчаJIъно-виховноi роботи;

- цоданIUI пропозицiй на засiданнi педагогiчноТ ради щодо обговорення

питань з навчitlrъно-виховноi та методичнот роботи , подання iх на затвердженнrI

офпrору коледжу;

- визначення основних напрямкiв методичноi роботи коледжу на

навчаJIьний piK;

- визначення основних шляхiв удосконrLлення навчzLпьно-виховноТ та

методиtlноi роботи в коледжi;

- сприяння впровадЖенню iнновацiйних техЕологiй та прогресивних форtи

органiзацiI навчання в освiтнiй процес;

- роЗробка та впровадження в практику роботи заходiв iз пiдвищення

професiйноi майстерностi викладачiв, оволодiння молодими викладачами

педагогiчним MiHiMyMoM;

- сtIрияння вивченню, узагальненню та гIоширенню передового

педагогiчного досвiду;

- контроль та коорДинацiя роботи предметних (циклових) комiсiй;

- звiтування голiв предметних (циклових) комiсiй про стан виконаншI планiв

роботи;

- обговорення та розгляд питань органiзацii оглядiв-конкурсiв творчих робiт

викJIадачiв i стулентiв коледжу, результатiв Тх проведення;

- розробка та затвердх{ення тематики науково-пошуковоТ та дослiдницькоi

роботи студентiв -ryрткiвцiв;

- розгляд та схваJIення навч€UIьно- методичних матерiалiв викладачiв (за

поданням методичного кабiнету) для Тх практичного застосування та поширення-
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OcHoBHi функцii навчально-методичноi роботи :

| Орzанiзацi йно-пеdаzоziчна :

-, сприяти пошуку та використанню в освiтнъому процесi су{асних

органiзацiйних форr, методiв i гrрийомiв навчання, нових ocBiTHix технологiй;

- створити колектив однодумцiв, якi б постiйно працювztли над професiйним

самовдоскон€UIенням,пiдвищенням продуктивностi cBoei працi;

- здiйснювати загЕLJIьне керiвництво методичною, науковою, iнновацiйною

дiялънiстю;

- розгляд та обговорення планiв, проIрам, завдань та ik затвердження;

- КООРДИНаЦiя дiялъностi з питанъ методичноi роботи з медичними коледжами

регiону;

- оргаНiзацiя caMoocBiTHboT роботи викладачiв, самовдосконалення та

саморе€tлiзацiя iхньоi особистостi;

- органiзацiя цiлеспрямованоi роботи з молодими викJIадачами .

2. Iнсmоvкm о-меmоduчна:

1нструктаж та консультування викладачlв з питань виконання нормативних ,

директивних документiв з органiзацii освiтнього процесу;

оперативне iнформування . викладачiв про c1..racHi досягнення психолого_

педагогiчноi науки, методичних напрацювань, кращий передовий досвiд;

3. Наvкова mа по

- СТиМУЛЮвання iнiцiативи та активiзацiя творчостi викладачiв коледжу в науково-

ПОШУкоВiЙ роботi , експеримент€Lльнiй та iншiй творчiй дiяльностi ;

- вироблоння :,Й погодження пiдходiв до органiзацiТ, здiйснення та оцiнки

iнновацiйноi дiяльностi в коледжi;
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органiзацiя консультування педагогiв з проблем iнновацiйноi дiяльностi,

науковоi, дослiдницькоi роботи, про фесiйного вдоскон€Lлення.

Робота методичноi ради проводитъся з використанням насryпних

органiзацiйних форм :

засidання навчально-меmоduчноt раdu, на яких розглядаються питання ,

передбаченi планом, обговорюються заходи з методичноi , навчально-виховноТ

роботи, заслуховуються звiти, приймаютъся та протоколюються вiдповiднi

рiшення;

меmоdшчнi celmiHapa mа конференцi:i з питань практичного застосування в

ocBiTHboMy процесi сr{асних досягнень педагогiчноi науки та практики.

Пiдготовка та проведення методичних ceMiHapiB i конференцiй здiйснюеться як

через методичний кабiнет так i через предметнi(цикловi) KoMicii;

-сmворення mворчuх zруп дJuI вивчення важливих i складних проблем, розробка

пропозицiй щодо ik вирiшення;

-орzанiзацiя перевiрок з метою виявлення фактичного стану методичноi роботи,

а також порушенъ i вiдхилення вiд поставлених вимог. Результати uеревiрок i

висновки щодо них обговорюютъся на засiданнях з прийняттям вiдповiдних

рiшень;

-неmраduцiйнамш формамu, якi забезпечують досягнення мети, е методичнi

консилiуми, круглi столи, дiалоги, тренiнги, майстер-кJIаси тощо.

Irлан цавчально-методичноi ради спрямовуетъся на покращення науково-

теоретичноi, методичноi та практичноi пiдготовки викладачiв, ik загального

рiвня. Обов'язково враховуеться дiйсний стан справ у педагогiчному колективi,

aKTyzLлbHi проблеми , над влцriшенням яких працюють викJIадачi, змiст i заходи

методичноi дiяльностi Щентрального методичного кабiнету пiдготовки

моподших спецiалiстiв МОЗ УкраiЪи. У планi передбачаеться обо"'о*ова робота

з нормативними навчально-методичними документами та шляхи ik
запровадженIш в освiтнiй процес. На засiдання методичноi ради можуть

запрошуватися педагогiчнi працiвники iнших навч€шьних закладiв або

проводитися.спiльнi засiдання iз членами базовоi методичноi ради. Загалънi

пiдсумки роботи навч€}льно-методичноi радп пiдводяться на iT останньому

засiданнi . Тодi ж визначаютъся opicHToBHi напрямки if роботи на наступний piK,

якi затверджуються пiд час ii першого засiдання.


