
І. Загальні положення 



1. 1. Методична рада є керуючим органом в системі методичної 

роботи Економіко–правничого коледжу Запорізького національного 

університету (далі -  коледж). 

1.2. Завданням методичної ради є узагальнення напрямків 

методичної роботи коледжу, розробка пропозицій і рекомендацій щодо 

поліпшення викладання дисциплін, вдосконалення методичної роботи.  

1.3. У коло діяльності методичної ради входить розгляд і розробка 

пропозицій щодо: 

• вдосконалення програм, підручників, навчальних і методичних 

посібників та іншої навчально-методичної документації навчальних 

дисциплін; 

• вдосконалення системи підвищення кваліфікації викладачів 

коледжу; 

• науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення 

методики викладання навчальних дисциплін у коледжі;  

• розгляду питань щодо впровадження інноваційних та 

комп’ютерних технологій в навчально-виховний процес 

• підготовки рекомендацій, навчальних і методичних посібників;  

• вивчення і поширення досвіду викладачів, кураторів навчальних 

груп коледжу; 

• вивчення й узагальнення досвіду роботи циклових  комісій; 

• організації та проведення методичних семінарів з питань методики 

викладання дисциплін; 

• організації та проведення тижнів популяризації дисциплін, 

предметних олімпіад, конкурсів творчих робіт студентів;  

• розгляд нормативної навчально-методичної документації. 

1.4. У своїй роботі методична рада керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про засади 

державної мовної політики», нормативними актами Міністерства освіти і 

науки України, Статутом ЗНУ, Положення про Економіко-правничий 

коледж, цим Положенням та іншими нормативно- правовими актами 

 

ІІ. Структура та порядок роботи методичної ради  

2.1. Склад методичної ради затверджується щорічно наказом ректора 

університету до початку навчального року.  

2.2. До складу методичної ради входять директор, заступники 

директора, завідувачі відділень, методист, голови циклових  комісій. В 



окремих випадках до складу методичної ради можуть включатися 

досвідчені викладачі, куратори, керівники практики.  

2.3. Керує роботою методичної ради,  директор коледжу або 

заступник директора з навчально – методичної роботи. 

2.4.Робота методичної ради організовується згідно плану, 

затвердженого директором коледжу. План проведення засідань 

методичної ради затверджується на першому засіданні методичної ради. 

2.5.Засідання методичної ради проводяться не рідше одного разу на 

два місяці. Засідання методичної ради є правомочним за умови 

присутності двох третин від її складу. 

2.6. Рішення методичної ради з обговорених питань приймаються 

більшістю голосів присутніх членів ради. 

2.7.Рішення методичної ради заносяться до протоколів, 

підписуються головою та секретарем методичної ради.  

 

ІІІ. Права й обов'язки членів методичної ради  

3.1. Члени методичної ради мають право: 

3.1.1. Вносити на розгляд методичної ради пропозиції щодо 

вдосконалення викладання дисциплін та  підвищення рівня методичної 

роботи. 

3.1.2. Вносити на розгляд методичної ради пропозиції щодо 

заохочення викладачів коледжу, які зробили вагомий внесок у 

вдосконалення методичної роботи коледжу.  

3.2. Члени методичні ради зобов'язані: 

3.2.1. Своєчасно відвідувати засідання методичної ради . 

3.2.2. Активно брати участь у роботі методичної ради. 

3.2.3. Своєчасно виконувати всі доручення керівництва методичної  

ради. 

3.2.4. За дорученням керівництва відвідувати заняття, семестрові і 

державні екзамени з дисциплін та інші заходи у коледжі . 

3.2.5. Вивчати питання планування й організації навчального 

процесу у коледжі; 

3.2.6. Якісно і на високому методичному рівні готувати доповіді,  

виступи, навчально-методичну та іншу документацію. 

 

 

ІV. Виконання рішень методичної ради 



4.1.1.Рішення методичної ради набирають сили після затвердження їх 

директором і є обов'язковим для всіх працівників і студентів коледжу. 

4.1.2. Голова методичної  ради повинен проводити систематичну перевірку 

виконання прийнятих рішень і підсумки перевірки ставити на обговорення 

педагогічної ради. 

 


