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МЕТОДИЧНА РАДА КОЛЕДЖУ 

Методична рада – це постійно діючий орган коледжу при методичному кабінеті, 

який об’єднує творчу групу висококваліфікованих фахівців. Методична рада визначає 

основні напрями методичної роботи, сприяє впровадженню прогресивних форм і методів 

навчання та виховання, виконує заходи, спрямовані на вдосконалення освітнього процесу і 

підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників та фахових молодших бакалаврів, 

надає допомогу щодо ефективності організації навчальної, методичної, інноваційної, 

організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, здійснює контроль прийнятих рішень 

і заходів. 

Головною метою діяльності методичної ради є організація, координація і контроль 

науково- та навчально-методичної роботи у коледжі, спрямованої на підвищення якості 

освітнього процесу, формування високо досвідчених фахівців згідно з європейськими 

освітніми стандартами. Основними напрямами діяльності методичної ради є:  

 вибір стратегії методичної діяльності Коледжу у контексті входження закладів 

фахової освіти України до Європейського освітнього простору;  

 керівництво поточною навчально-методичною роботою у Коледжі і контроль за 

відповідністю її показників стандартам фахової освіти і «Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності» надання послуг в освітній діяльності;  

 керівництво роботи з удосконалення організації та методики викладання 

навчальних дисциплін (предметів) і здійснення виховного процесу серед студентської 

молоді;  

 координація поширення й обміну передовим досвідом методичної роботи у 

коледжі, розвиток зовнішніх зв’язків з іншими закладами освіти, установами, сприяння 

підвищенню професійного рівня викладачів та майстрів виробничого навчання. 

Зміст роботи методичної ради:  

 розгляд заходів щодо виконання директив, наказів, положень, інструкцій і вказівок 

профільних органів управління з методичної та навчально-виховної роботи; - подання 

пропозицій щодо обговорення на педагогічній раді питань з методичної та навчально-

виховної роботи;  

 розгляд нормативних матеріалів (положення, рекомендації, інструкції тощо) та 

заходів з методичної, навчальної та виховної роботи, подання їх на затвердження директору 

коледжу;  

 визначення основних напрямів методичної роботи Коледжу на навчальний рік;  

 визначення основних шляхів удосконалення методичної, навчальної та виховної 

роботи у Коледжі;  

 сприяння впровадженню інноваційних технологій і прогресивних форм організації 

навчання в освітній процес;  

 контроль і координація роботи циклових комісій;  

 підтримка зв’язків з закладами вищої освіти та науковими установами України;  

 розробка заходів щодо підвищення професійної майстерності і організація 

методичного супроводу педагогічних працівників, призначених на посаду вперше та 

малодосвідчених педагогів у провадженні ними педагогічної діяльності та набутті 

(вдосконаленні) фахової майстерності;  

 сприяння вивченню, узагальненню і поширенню передового педагогічного досвіду;  

 заслуховування звіту голів циклових комісій про стан виконання планів роботи;  

 обговорення питань щодо організації конкурсів творчих робіт викладачів і 

здобувачів освіти, результатів їх проведення;  

 розгляд та схвалення методичних матеріалів викладачів для їх практичного 

застосування і популяризації; розгляд та схвалення пропозицій, рекомендацій, поданих 

характеристик щодо присвоєння педагогічних звань, нагороджень тощо.   



СКЛАД МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ СЕРВІСУ ТА ДИЗАЙНУ 

2022 – 2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

1. Степура А.О. – директор коледжу; 

2. Тимченко С.В. – голова методичної ради, заступник директора з навчальної 

роботи; 

3. Лемешко Л.Ю. – заступник директора  коледжу з виховної роботи; 

4. Денисова А.В. – секретар методичної ради, завідувач методичного кабінету; 

5. Рисаченко Г.О. – завідувач відділеннями; 

6. Бойченко С.М. – старший майстер; 

7. Поліщук О.В. – голова циклової комісії напряму «Легка промисловість»; 

8. Шмегельська Ю.В. – голова циклової комісії напряму «Перукарське 

мистецтво»; 

9. Володько М.Ю. – голова циклової комісії напряму «Документознавство та 

комп’ютерні технології»; 

10.  Дубченко Л.Г. – голова циклової комісії дисциплін курсу загальноосвітньої 

підготовки; 

11. Метельська Н.М. – завідувач лабораторії  ІКТ. 

 

 
  



ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

У 2022-2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

№ 

з/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

Виконавець Відповідал. 

особа 

Перше засідання 

1.1. Обговорення та затвердження планової 

та нормативно-методичної документації: 

- персонального складу методичної ради; 

- планів роботи на 2022-2023 н. р: 

 методичної ради; 

 навчально-практичного центру 

технологій та дизайну з підготовки 

фахівців швейного виробництва;  

 лабораторії інформаційної 

діяльності;  

вересень  

 

Зав. метод. каб. 
 

Голова ц/к  

«Легка 
промисловість» 

Зав.ІРЦ 

Зав.лаб. ІКТ  

 

1.2. Про визначення змісту, форм і методів 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників у 2022-2023 н. р. 

Зав. метод. каб. 

 

1.3. Про інституційно-правове, науково-

методичне та організаційне підґрунтя для 

забезпечення належної якості освіти в 

умовах воєнного стану. 

Зав. метод. 

каб., 
голови ц/к 

 

1.4. Про роботу студії педагогічної 

фасилітації «Дороговказ майстерності».  

Зав. метод. каб. 

1.5. Про зміст індивідуальних планів роботи 

педагогічних працівників.  

Голови ц/к 

1.6. Про роботу атестаційної комісії у 2022-

2023 н.р. та погодження списку педагогів 

для проходження атестації у 2023 році 

Методист 

1.7. Різне  

Друге засідання 

2.1. Про порядок визнання у фаховій 

передвищій освіті результатів навчання, 

здобутих шляхом неформальної та/або 

інформальної освіти. 

листопад Зав. метод. каб. Голова 

методради 

2.2. Про оптимізацію структури сайту 

коледжу та інформаційне забезпечення 

сайту коледжу як запорука створення 

позитивного іміджу закладу освіти. 

Зав. метод. каб. 

Зав.ІРЦ 
Зав.лаб. 

інформац. 

діяльн. 

2.3. Про підготовку навчально-методичної 

документації до зимової екзаменаційної 

сесії. 

Зав.відділення 
Методист 

Голови ц/к 

 

2.4. Про стан підготовки методичного 

забезпечення кабінетів і лабораторій та їх 

відповідність навчальному плану. 

Зав.відділення 
Голови ц/к 

 

2.5. Про рівень та корекцію знань студентів 

нового набору із загальноосвітніх 

дисциплін, дисциплін професійного 

спрямування. 

Зав.відділення 

Голови ц/к 

 

2.6. Про організацію, методичне Старший 



забезпечення та проведення навчальних 

та виробничих практик, аналіз їх 

ефективності. 

майстер 
Методист 

Голови ц/к 

2.7. Про ефективність гурткової роботи в 

циклових комісіях та роль керівника для 

формування творчо-працездатного 

колективу 

Голови ц/к 

 

2.8. Затвердження методичних розробок 

педагогічних працівників 

Зав. метод. каб. 

2.9. Різне  

Третє засідання 

3.1. Про підготовку до атестації педагогічних 

працівників. 

лютий Методист Голова 

методради 

3.2. Про якість розробки навчально-

методичних комплексів та електронних 

навчально-методичних комплексів (з 

урахуванням акредитаційних вимог). 

Зав. метод. каб. 

Методист 

Голови ц/к 

3.3. Про підготовку в рамках проведення в 

коледжі Днів науки і творчості, 

фестивалю думок: «Шлях до педагогічної 

майстерності», освітнього марафону 

«Сучасний освітній простір: досягнення, 

інновації та перспективи розвитку», 

презентації авторських та групових 

розробок і проєктів з актуальних питань 

сучасної освіти. 

Зав. метод. каб. 
Зав.відділення 

Методист 

Голови ц/к 

3.4. Підведення підсумків та аналіз 

ефективності: 

- роботи навчально-практичного центру 

технологій та дизайну з підготовки 

фахівців швейного виробництва за І 

семестр навчального року; 

- лабораторії інформаційної діяльності 

Голова ц/к  

«Легка 
промисловість» 

Зав.лаб. 

інформац. 

діяльн. 

3.5. Про підготовку студентів до складання 

ЗНО (ДПА). 

Зав.відділення 

 

3.6. Затвердження методичних розробок 

викладачів. 

Зав. метод. каб. 

Четверте засідання 

4.1. Про підсумки участі студентів в 

олімпіадах, конкурсах, конференціях, 

наукових заходах, спортивних змаганнях 

квітень Голови ц/к Голова 

методради 

4.2. Аналіз проведення відкритих занять. Методист 

4.3. Аналіз виконання плану написання 

методичних розробок у поточному 

навчальному році.  

Методист 

4.4. Аналіз якості підготовки та проведення 

уроків виробничого навчання, 

навчальної практики майстрами 

виробничого навчання коледжу, їх 

роботи щодо формування ключових та 

професійних компетентностей. 

 

Старший 

майстер 



4.5. Про навчально-методичне забезпечення 

самостійної роботи здобувачів освіти 

Зав. метод. каб. 

Голови ц/к 

Старший 

майстер 

4.6. Затвердження методичних розробок 

педагогічних працівників 

Зав. метод. каб. 

 

4.7. Різне   
П’яте засідання 

5.1. Обговорення: 

- результатів проведення заходів в 

рамках Днів науки і творчості; 

- результатів проходження атестації й 

підвищення кваліфікації викладачами та 

майстрами виробничого навчання 

коледжу; 

- звітів голів циклових комісій про 

роботу в 2022-2023 н.р.; 

- підведення підсумків науково-

методичної роботи впродовж року та 

перспективного плану роботи методичної 

ради на наступний рік. 

травень Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зав. метод. каб. 

 
 

Голова 

методради 

5.2. Про роботу бібліотеки щодо 

забезпечення структурних підрозділів 

інформацією щодо нових надходжень 

педагогічної літератури та періодики 

 

5.3. Про виконання рішень методичної ради 

коледжу у 2022/2023 н.р 

Зав. метод. каб. 

5.4. Затвердження методичних розробок 

педагогічних працівників. 

Зав. метод. каб. 

5.5. Різне.  

 

 

Секретар методичної ради,     Анастасія ДЕНИСОВА 

завідувач методичного кабінету 

 


