м|н|стшРство осв|ту|1нАуки, у|0лод| тА сшоРту укРА[ни
ки[вський

колшдж тРАнспоРтно|
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положшння
пРо
ки|вського

ш|штодичнуРАду
колшджу

тРАнспоРтнот

1нФРАстРуктуРи

1.

зАгАльн1 поло)кшння

*[епоо0шнна ра0ш _ колее|альншй ор2ан' якшй об'с0нус пращ1вншк!в,
безпосере0ньо зшйняупшх у навч(ш.ьно-вшховно!у'у процес1, сп'ворю€!пься 3

л|е[пою у0осконш'оення якосуп| навчання

|

вг;хов('ння' п!0вшщення

профес1йно[ ква;ц!ф!кшц11, пе0аеое]чно[ лошйсуперносгп! вшготаёач|в. [оловоуо
псеупо0шчно1 ра0ш с ёшрекгпор колеёнсу.

1.1йетодичъта рада координуе роботу п|дструктур методинно| слухсби'
спрямовану на розвиток науково-методичного забезпечення осв|тнього
процесу' 1нновац|й, досл|дно-експериментапьно| та науково-досл|дницько|
д|яльност| педагог|чного колективу.
1.2 |1роводить первинну експертизу науково-методичних на навч€!-пьнодидактичних доробк|в, розроблених членами педагог|нного колективу' а
тако)к студентами.

[.3 Рекомендус до затверд}|(енн'{ на методичн1й рад| розробки, проекти'
навч€[г|ьно-методичн|
пос|б ътики, стратег|нн| документи коледжу та |н.
1.4 Фрган|зовус та проводить експертизу р|вня профес|йно-педагог|чно|
квал|ф|кац|| при атестац|| педагог|в.

1.5 [отус рекомендац|| щодо вт|лення
ефективних форм

|

в

навчальний процес нових

метод|в навчанн'т.

1.6 |{ост|йно вивчас 1 |пироко ро: повс}одку€ позитивний ледагог1чний
досв!д викладач1в колед>ку та |нтпих вищих навч€!_[[ьних заклад1в.

п. мштА

1

зАвдАння д1яльност|

оперативн|сть методинно| роботи викладан1в коледх{у' п|двищення

квал1ф|кац|| педагог|нних прац|вник|в, формування профес|йно значущих
якостеи викладача' класного кер1вника академ1чно1 щупи' вихователя
гурто)китку' зрост ання |х про фес|йно| майстерност|.
2.2 3сувёання /|'е[поёшнно[ ра0ш:

-

створити зцртований колектив однодумц|в, як| д6айливо збер|гатоть
традиц|| колед)!(у' прагнуть до пост|й гого профес|йного саш1овдосконы1ення'
п1двищення продуктивност1 викладацько1 д1яльност1;

!

- слрияти по1пуку та використанн}о у навч[ш1ьно-виховн|й робот| сунасних
методик' ф'р', засоб|в та метод|в викладання' нових педагог1чних 1
навч€!^[1ьних

технолог|й;

- вивчити

профес|йн| здобутки викладан|в, кпасних кер|вник!в

академ|чних щуп' узагсш1ьнити ц|нний досв|д кох{ного | впровад)кувати його
в г1рактику роботи педагог|чного колективу;

- [пироко |нформувати про досв|д закладу у засобах масово| |нформац||,
засобах 1нтернету' теле- | рад|омовлення з метото використання досв|ду в
|нтших навчаг1ьних зак'1адах

;

в робот| викладан|в, класних
кер|вник|в академ1нних груп д|агностичних методик | мон|торингових
прощам з прогнозування' узага-т1ьнення та оц|нки результат|в педагог|чно|
- створ}овати умови

д[тя використання

д|яльност|;

-

стимупк)вати 1н|ц|ативу | актив|зувати твори|сть член|в педагог|нного
копективу в науково - досл|дн|й, досл|дницько - експеримент€|_|{ьнтйта |нтп|й
творн|й д|яльност|,спрямован|й на вдоскон€!лення' оновлення | розвиток
навч€ш1ьно - виховного процесу в коледтс|;

-

конщолк)вати х|д

|

результати комплексних досл|джень, проект1в,

експеримент!в, як| зд|йсн}о}оться в навчаг[ьному процес1;

- анал|зувати результати педагог|чно] д|яльностт, виявляти | попередх{ати
помипки, труднощ|, переванта)кення викладан|в | студент|в, вносити
пропозиц|| щодо вдоскон€|лення д|яльност| методичних т|дструктур 1 брати
участь в реал|зац|| цих пропозиц|й;

- с||рияти розвитку особист|сно ор|ентовано| педагог|нно| д|яльност|,
забезпечувати умови для саштоосв|ти, вдосконш1енн'{ та саморе€ш!1зац||
особистост| педагога.

|п. зш1|ст

д|яльност|

3.1 3м|ст д|яльност| методично] Ради визначасться ц|лями | завданнями
роботи коледэг{у.

з.2 3м|ст

д|яльност| Ради передбанае п1двищення

педагог|нних прац|вник|в, вдоскон€ш1ення
полягае в наступному:

навч€ш1ьно

квал!ф|кац||

_ виховного процесу

|

з.2.1Бироблення 1 узгодх{ення п|д од|в до орган|зац||, реал|зац|| та оц|нц|
|нновац|йно| д1яльност|, орган|зац|я науково - досл|дно|, досл|дницько
експеримент€ш1ьно1

-

д1яльност1.

з.2.2 3д|йснення контролто | надання п|дтримки в апробац|| |нновац|йних
навч€ш1ьних прощам | реал|зац1| нових педагог|нних методик | технолог|й.

з.2.з Фбговорення

навча.]1ьних' робоних

навча]1ьних прощам'

рекомендац|й педагог|чно| ради для затверд)кення.

з.2.4 Фц|нка д|яльност| член|в педагог|нного колективу' рекомендац||
щодо атестац|| викладан|в, присвосння категор|й, подання до нагород та
1нтпих заохочень.

з.2.5

Фрган|зац|я
загс|_пьного кер|вництва методинно|, науково|,
|нновац|йно| д1яльност|, г[роведення заг€ш1ьноколед}кних науково-практичних
конференц|й' педагог|чних читань' се |нар|в, ((круглих стол|в>>, методичних

конкурс|в' виставок' огляд!в, тижн|в спец|альност|

| 1н.

з.2.6 Анал|з та рекомендац|| до друку та впровад)кення методичних

пос|бник|в, прощам та |нтпо| продукц|| методинно| д|яльност| закладу.
з.2.7 |[ланування та орган|зац|я роботи тимчасових творчих щуп.

з.2.8 Бизначення напрямк1в роботи 1пколи молодого викладача та

наставництва.

1у.

стРуктуРА
4.|

|

оРгАн|зАц|я д1яльност| мштодичнот РАди

!о

складу методично] Ради входять дирек ор колед}ку' заступник
директора з навчально] роботи, викладач| - методисти. €клад методинно|

Ради затверджусться нак€вом

4.2

9

директора.

склад| методинно| ради мо)куть формуватися групи за р|зними

напрямками д|яльност| ( проектно-досл|дна, 1нновац|йна, д1агностична

4.з

1(еруе радото заступник директора

забезпечення роботи рада о6ирае секретаря.

з

|

т.п.).

навчально| роботи. Аля

4.4 Робота методично| ради зд|йснтоеться на основ| р|нного плану. |{лан
складасться кер|вником методично| ради, розгляда€ться на зас|данн| ради,
узгодх{усться з директором

|

затвердх{у€тьоя

на зас|данн| педагог|нно| ради.

4.5. |{ер|одинн|сть зас|дань методично] ради визначаеться його членами
(рекоменду€ться проводити не р|дтше одного
разу в два м|сяц|). 3ас|дання
протокол}ок)ться. |[ро м|сце 1 час проведення зас|дання кер!вник методинно|
ради (секретар) зобов'язаний довести до в!дома член|в Ради. [{ри розгляд1
питань' як| зач|патоть 1нтп1 напрями осв1тньо| дйльност|, на зас|дання
необх1дно запро1шувати в|дпов|дних посадових ос|б. [{о коя{ному з
обговортованих на зас1данн1 питань прийматоться рекомендац||' як|
ф|ксутоться в протоколах.

4.6 |{о

завер1пенн}о навч€ш1ьного року кер|вник методинно| ради
представляе анал|з роботи методично| слухсби.
у. пРАвА

мв,тоди1{но[

гади

Р7еупо 0шнн о р а0о .шас право :

-

готувати пропозиц1|

|

квал|ф|кац|йно| категор||;

рекомендац|| викладан|в для п|двищення

- висовувати пропозиц!| про пол|птшення навч€ш1ьного процесу
коледтс|;

- ставити

-

пита}1ня

про

публ|кац|то матер1ал|в

про

в

передовий

педагог|нний досв|д, накопичений в цик-т1ових ком1с|ях;
ставити литання перед адм|н|страц1сто колед)ку про заохочення

сп|вроб|тник|в за

активну

участь

у досл|дно-потпуков|й,
експериментальн|й, науково-методичн|й та проектно-досл|дницьк|й
д|яльност|;

рекомендувати викладачам р|зн| форми п|двищення квал|ф1кац||;
висовувати викладан|в для утаст1 в р|зних конкурсах.

у1.

6.1

у

колед)ку.

контРоль зА д[яльн|стпо мштодит{но[ РАди

сво]й д|яльност| методична рада п|дзв|тна педагог|нн|й

Рад1

6.2 1{онтроль 3а д|яльн1стто мето ично] Ради зд|йснгоетьоя директором

в|дпов|дно до плану методично| роботи та внутр11пнього

к

нтролто.

3атвердх<ено на зас|данн| педагог|нно| ради.

[{ротокол

]\:р
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