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МЕТОДИЧНА РАДА 

 

Методична рада Новоушицького коледжу ПДАТУ є колегіальним 

дорадчим органом щодо координації діяльності усіх підрозділів, які 

забезпечують організацію навчального процесу з проблем вищої школи, 

наукових основ організації та керівництва навчально-виховним процесом, 

сучасних технологій, форм і методів навчання, удосконалення педагогічної 

майстерності викладачів коледжу. 

Провідною метою діяльності методичної ради є забезпечення організації 

ефективної методичної роботи підрозділів коледжу, впровадження в навчальний 

процес сучасних технологій навчання. 

Основні питання, що розглядаються на методичній раді: 

- розглядає відповідність змісту освіти держстандарту, 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;  

- 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 самостійної роботи 

студентів 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. 

 



СКЛАД МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

 

1. Грохольський Микола Олександрович – заступник директора з 

навчальної роботи, голова методичної ради; 

2. Хрустінський Віталій Борисович – заступник директора з 

адміністративно-господарської роботи та практичного навчання, заступник  

голови методичної ради; 

3. Шклярук Юлія Євгенівна – завідувач навчально-методичною 

лабораторією, секретар методичної ради; 

Члени методичної ради: 

4. Шинкаренко Валентина Віталіївна – завідувач навчально-методичним 

кабінетом; 

5. Гавловський Олександр Казимірович – завідувач відділення; 

6. Костюченко Інна Іванівна – голова циклової комісії соціально-

гуманітарних дисциплін; 

7. Банар Лариса Василівна – голова циклової комісії природничо-

математичних дисциплін та іноземної мови; 

8. Мельник Юлія Василівна – голова циклової комісії фундаментальних 

та загальнотехнічних дисциплін; 

9. Дюг Олександр Євгенович – голова циклової комісії спеціальних 

технічних дисциплін; 

10. Шарпацька Наталія Володимирівна – голова циклової комісії 

спеціальних агрономічних та лісотехнічних дисциплін; 

11. Скрипник Євгена Іванівна – голова циклової комісії практичного 

навчання. 



ПЛАН 

ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

№ 

п/п 
Зміст роботи Відповідальні 

Серпень 

1. Основні напрями роботи методичної ради та 

завдання на 2021-2022 н.р. 

Заступник директора з 

навчальної роботи 

2. Затвердження плану роботи методичної ради на 

2021-2022 н.р. 

Заступник директора з 

навчальної роботи 

3. Затвердження плану роботи циклових комісій на 

2021-2022 н.р. 

Голови циклових комі 

4. Про організацію методичного забезпечення 

освітньої діяльності в умовах змішаного навчання 

Заступник директора з 

навчальної роботи 

5. Про індивідуальні плани роботи викладачів Голови циклових комі 

6. Розгляд та затвердження планів проведення 

предметних тижнів на 2021-2022 н.р. 

Завідувач навчально-

методичним кабінетом, 

голови циклових комісій 

7. Розгляд та затвердження графіків проведення 

відкритих занять у 2021-2022 н.р. 

 

8. Обговорення участі педагогічних працівників 

коледжу у конкурсі «Педагогічний ОСКАР – 

2022», науково-практичні конференції, семінари, 

тощо. 

Завідувач навчально-

методичним кабінетом, 

голови циклових комісій 

9. Про освітні програми фахової передвищої освіти Заступник директора з 

навчальної роботи 

10. Різне.  

Вересень 

1. Про стан підготовки робочих програм навчальних 

дисциплін 

Голови циклових комісій 

2. Стан організації профорієнтаційної роботи в 

коледжі. Затвердження планів профорієнтаційної 

роботи циклових комісій. 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

голови циклових комісій 

3. Про заходи щодо забезпечення дотримання 

академічної доброчесності. 

Завідувач навчально-

методичною 

лабораторією 

4. Про стажування та підвищення кваліфікації 

викладачами коледжу 

Завідувач навчально-

методичним кабінетом 

5. Про вимоги до атестації педагогічних працівників Завідувач навчально-

методичним кабінетом 

6. Про подання до нагородження педагогічних 

працівників грамотами та подяками до Дня 

працівника освіти, Дня бібліотек. 

Завідувач навчально-

методичним кабінетом, 

голови циклових комісій 

7. Різне.  

Жовтень 

1. Про стан навчально-методичного забезпечення та Голови циклових комісій 



рівень викладання дисциплін професійної 

підготовки умовах змішаного навчання. 

2. Про основні вектори співпраці методичної та 

студентської рад коледжу, наукового товариства 

«Перші наукові кроки». 

Завідувач навчально-

методичною 

лабораторією  

3. Обговорення стану підготовки студентів до участі 

у ЗНО та незалежному замірі знань. 

Завідувач відділення, 

голови циклових комісій 

4. Різне.  

Листопад 

1. Соціально-психологічні особливості сучасних 

студентських груп. 

Практичний психолог 

2. Відкрите заняття як засіб визначення рівня 

компетентності та педагогічної майстерності 

викладача 

Завідувач навчально-

методичним кабінетом, 

голови циклових комісій 

3. Про якість навчально-методичного забезпечення 

проведення олімпіад 

Голови циклових комісій 

4. Різне.  

Грудень 

1. Про рейтингове оцінювання діяльності викладачів 

коледжу 

Заступник директора з 

навчальної роботи, 

голови циклових комісій 

2. Про якість підготовки методичного забезпечення 

до зимової заліково-екзаменаційної сесії 2021-2022 

н. р 

Голови циклових комісій 

3. Про звіти голів ЦК щодо виконання плану 

методичної роботи викладачів впродовж І семестру 

2021-2022 н.р. 

Голови циклових комісій 

4. Розгляд інформації щодо успішності студентів за 

підсумками поточного оцінювання в І семестрі 

2021-2022 н.р. 

Завідувач відділення 

5. Різне.  

Січень 

1. Аналіз роботи методичної ради за І семестр 2021- 

2022 н.р 

Заступник директора з 

навчальної роботи 

2. Про стан навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін. Аналіз рубрики навчально-

методичне забезпечення на веб-сторінці коледжу. 

Заступник директора з 

навчальної роботи, 

голови циклових комісій 

3. Удосконалення структури та змісту навчально-

методичних матеріалів 

Заступник директора з 

навчальної роботи,  

голови циклових комісій 

4. Самостійна робота як складова професійної 

підготовки здобувачів вищої освіти: організація, 

методичне забезпечення, форми контролю 

Голови циклових комісій 

5. Різне.  

Лютий 



1. Організація практики та забезпечення її 

ефективності у процесі формування фахових 

компетентностей (за результатами I семестру) 

Заступник директора  з 

практичного навчання, 

голова циклової комісії 
практичного навчання 

2. Про використання інформаційних інноваційних 

технологій у викладанні навчальних дисциплін в 

умовах змішаного та дистанційного форматів 

навчання. 

Голови циклових комісій 

3. Аналіз педагогічно-професійної компетентності 

викладачів, що атестуються у 2022 р. 

Завідувач навчально-

методичним кабінетом, 

голови циклових комісій 

4. Різне.  

Березень 

1. Про структуру і форми проведення комплексних 

кваліфікаційних екзаменів (літня екзаменаційна 

сесія) 

Завідувач відділення 

2. Звіт голів циклових комісій про участь в конкурсі 

ДУ «НМЦ ВФПО «Педагогічний ОСКАР -2022» 

Голови циклових комісій 

3. Про підготовку завдань для проведення 

державного комплексного кваліфікаційного іспиту 

з спеціальностей 142, 201,205, 208, 275 

Завідувач відділення, 

голови циклових комісій 

4. Про підготовку завдань для проведення вступних 

випробувань для вступу на навчання до коледжу у 

2022р. 

Голови циклових комісій 

5. Про організацію та ефективність участі студентів в 

олімпіадах, конкурсах, науково-методичних 

форумах в коледжі 

Завідувач навчально-

методичним кабінетом, 

голови циклових комісій 

6. Різне.  

Квітень 

1. Стан підготовки студентів другого курсу до 

складання ЗНО у 2022 р. 

Завідувач відділення, 

голови циклових комісій 

2. Аналіз взаємовідвідувань навчальних занять 

викладачами коледжу. 

Голови циклових комісій 

3. Підведення підсумків роботи викладачів над 

методичними розробками, методичними 

вказівками та іншими методичними матеріалами. 

Голови циклових комісій 

4. Про підготовку до літньої заліково-екзаменаційної 

сесії та роботу атестаційних комісій 

Завідувач відділення 

5. Розгляд попереднього педагогічного навантаження 

викладачів 

Голови циклових комісій 

6. Різне.  

Травень 

1. Про підготовку навчально-методичної 

документації до літньої заліково-екзаменаційної 

сесії 

Голови циклових комісій 



2. Про наукову роботу викладачів коледжу,  

аспірантів та підсумки участі здобувачів вищої 

освіти в олімпіадах, конкурсах, , конференціях,  

тощо. 

Голови циклових 

комісій,  завідувач 

навчально-методичним 

кабінетом 

3. Про результати атестації педагогічних працівників 

у 2021-2022 н.р. 

Завідувач навчально-

методичним кабінетом 

4. Різне.  

Червень 

1. Аналіз стану виконання графіку підвищення 

кваліфікації (стажування) педагогічних 

працівників коледжу 

Завідувач навчально-

методичним кабінетом 

2. Про виконання рішень методичної ради у 2021-

2022 н.р. 

Завідувач навчально-

методичною 

лабораторією 

3. Звіт голів циклових комісій про проведену 

профорієнтаційну роботу. 

Голови циклових комісій 

4. Про виконання індивідуальних планів роботи 

педагогічних працівників та планів роботи голів 

циклових комісій на 2021-2022 н.р. 

Голови циклових комісій 

5. Про підсумки роботи за 2021-2022 н.р. та 

перспективний план роботи методичної ради на 

наступний рік. 

Заступник директора з 

навчальної роботи 

6. Різне.  

 


