
МЕТОДИЧНА  РАДА КОЛЕДЖУ 

 

ІВАСИК                                    САКОВСЬКА 

 МИРОСЛАВА  ВОЛОДИМИРІВНА, ЛЮДМИЛА  АНАТОЛІЇВНА,     

голова методичної ради,    заступник голови ради, 

заступник директора з           методист вищої категорії 

навчальної роботи  

 

 

ЧЛЕНИ  МЕТОДИЧНОЇ  РАДИ 

1. Шинкаренко В.В.     – заступник директора з виховної роботи;   
2. Ломачинський Д.М. – завідувач навчально-методичного кабінету;         
3.  Гоцуляк Т.А.            – завідувач  транспортно-енергетичного  відділення;        
4.  Ковальчук В.О.       -  завідувач  механічного  відділення; 
5.  Гавловський О.К.   – завідувач  навчально-виробничою практикою; 

      6. Яворська Н.Т.          – голова ЦК соціально-гуманітарних дисциплін; 
      7. Мельник Ю.В.          – голова ЦК природничо-математичних та фундаментальних  дисциплін; 
      8. Дюг О.Є.                    - голова ЦК спеціальних дисциплін та практичного навчання  механічного  відділення; 
      9. Козак В.П.                 - голова ЦК спеціальних дисциплін та практичного навчання транспортно-енергетичного  
                                                                                                                                                               відділення; 
     10.  Олександрівський А.І. - голова ЦК агроекономічних дисциплін; 
     11.  Костюченко І.І.      – методист заочної форми навчання; 
     14.  Ліпінська Л.В.       – методист відділення;  
     15.  Василенко Л.Л.     - завідувач   бібліотекою;    
     16 . Доліба М.С.           - керівник   фізичного  виховання. 
 



         Методична рада - це колегіальний дорадчий орган коледжу, який об’єднує творчу групу 

висококваліфікованих фахівців, призваний бути науковим, аналітичним і прогнозуючим центром навчального 

закладу. Головою методичної ради є заступник директора з навчальної роботи. Рада створюється за наказом 

директора відповідно до Положення коледжу та інших нормативних документів.  

 

          Мета діяльності методичної ради: якісно забезпечувати новий рівень педагогічної роботи, викладання, 

виховання відповідно державного стандарту освіти в умовах демократизації управління навчальними закладами і 

розширення їх функцій з методичного забезпечення навчального процесу, а також концепції національного 

виховання. Веде засідання голова Методичної ради або його заступник. Рішення Методичної ради приймаються 

відкритим голосуванням. Для прийняття рішення необхідно, щоб на засіданні були присутні не менше ніж 2/3 від 

загального складу членів Методичної ради і за рішення проголосувало не менше половини від присутніх членів 

ради. Рішення ради фіксується в протоколі, який веде секретар ради. 

 

          Основні напрями діяльності методичної ради  

          Основні напрями діяльності методичної ради, зумовлені Положенням коледжу, його функціями, концепцією 

діяльності коледжу, національною програмою виховання.  

          Методична рада:  

- розглядає відповідність змісту освіти державного стандарту, що реалізуються через робочі навчальні плани, 

робочі програми, тести, методичні розробки;  

- вносить пропозиції на підставі аналізу спеціальностей до освітньо-кваліфікаційних характеристик, стандартів 

якості професійної підготовки випускників першого рівня акредитації; 



 - вивчає стан методичного забезпечення навчального процесу і розробляє рекомендації з втілення нових 

технологій навчання, комп’ютеризації, тестування, модульного навчання тощо;  

- здійснює педагогічний аналіз організації навчального процесу, його відповідності вимогам нормативних 

документів і науковим принципам навчання: демократизації, гуманізації, наочності тощо;  

- розробляє типові методичні матеріали за формами організації навчання (навчальні заняття, індивідуальні 

заняття, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні засоби); за видами навчальних занять 

(лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття, консультації); за змістом проведення виховних заходів 

кураторами груп; 

 - розробляє загальні методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студенів та їх самовиховання;  

- розробляє порядок та методику проведення контролюючих заходів поточного та підсумкового контролю, 

включаючи комплексні контрольні завдання для державних іспитів та державної атестації студентів;  

- здійснює педагогічний аналіз та вносить пропозиції щодо удосконалення методики державної атестації та інших 

форм контролю;  

- вивчає стан пошуково-дослідницької роботи, контролює її виконання та заслуховує звіти.  

 

          Взаємовідносини. Зв’язки. 

          Методична рада співпрацює з усіма структурними підрозділами коледжу з методичних питань. 


