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ПОЛОЖЕННЯ

про методичну раду Новгород-Сіверського медичного училища

Методична  рада –  це  постійно  діючий  орган  училища.  Методична  рада
визначає  основні  напрями  методичної  роботи  училища,  сприяє
впровадженню прогресивних форм і методів навчання та виховання, виконує
заходи,  спрямовані  на  удосконалення  навчально-виховного  процесу  і
підвищення  якості  підготовки  спеціалістів,  надає  допомогу  щодо
ефективності  організації  методичної  та  навчальної  роботи,  здійснює
контроль прийнятих рішень і заходів.

1. Завдання та напрями діяльності Методичної ради:

Методичну раду створено для вирішення таких завдань:

• Координація діяльності циклових комісій;

• Розробка основних напрямів методичної роботи училища;

• Формування мети та завдань методичної роботи училища.

• Забезпечення методичного супроводу навчальних програм, навчально-
методичного комплексу для викладача.

•  Організація  пошукової,  дослідницької  експериментальної  роботи
вучилищі, спрямованої на розвиток кожного учасника навчального процесу.

•  Організація  консультування  викладачів  з  проблем  удосконалення
фахової майстерності, застосування технологій навчання;

• Розробка заходів щодо узагальнення та поширення ППД викладачів;

•   Організація  взаємодії  з  іншими  навчальними  закладами  з  метою
обміну досвідом та передовими технологіями навчання.

• Запровадження в навчальний процес сучасних навчально-методичних,
дидактичних матеріалів (зокрема інформаційних технологій).

• Розробка  програмового  забезпечення  занять  та  впровадження  їх  у
навчальний процес.

2. Методична  рада  організовує  свою  діяльність  за  такими
напрямами:

 заходи  щодо  виконання  директив,  наказів,  положень,  інструкцій  і
вказівок вищих організацій з методичної та навчально-виховної роботи;

 подання пропозицій щодо обговорення на педагогічній раді питань з
методичної та навчально-виховної роботи;
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 розгляд  нормативних  матеріалів  училища  (положення,  рекомендації,
інструкції  тощо)  та  заходів  з  методичної,  навчальної  та  виховної
роботи;

 визначення  основних  напрямів  методичної  роботи  училища  на
навчальний рік;

 визначення основних шляхів удосконалення навчальної та методичної
роботи в училищі;

 сприяння впровадженню інноваційних технологій і прогресивних форм
організації навчання в навчальний процес;

 розробка  заходів  щодо  підвищення  професійної  компетентності
викладачів;

 сприяння  вивченню,  узагальненню  і  поширенню  передового
педагогічного досвіду;

 звіт голів циклових комісій про стан виконання планів роботи.

3. Організація роботи Методичної ради:

1. Склад методичної ради затверджується наказом по училищу.  До складу
методичної ради входять завідуючі відділеннями, голови циклових комісій,
методист.

2. Очолює методичну раду заступник директора з навчальної роботи.

3. Для забезпечення своєї роботи методична рада обирає секретаря.

4.  Засідання  методичної  ради  проводяться  відповідно  до  плану,  який
затверджується на початок кожного навчального року.  План складає голова
методичної  ради,  його  розглядають  на  засіданні  МР,  узгоджують  з
директором, затверджують на засіданні педради.

 5.Якщо на засіданні обговорюють питання, які стосуються інших напрямів
навчальної діяльності, на засідання запрошують відповідних посадових осіб.

  6.  3 кожного  питання  приймають  рекомендації,  які  фіксують  у  журналі
протоколів.

4.Права НМР  має право:

• Рекомендувати  на  підставі  аналізу  ситуації  основні  завдання  для
організації життєдіяльності училища.
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• Пропонувати  викладачам  різні  форми  підвищення  фахової
майстерності.

• Рекомендувати викладачам брати  участь в обласних конкурсах.

• Готувати  пропозиції  та  рекомендувати  викладачів  на  підвищення
кваліфікаційної категорії та присвоєння педагогічного звання.

• Піднімати питання про публікацію матеріалів про ППД, накопичений
окремими викладачами, ЦК.

• Піднімати  питання  про  заохочення  викладачів  за  активну  участь  у
пошуковій, дослідній, експериментальній роботі.

5.Документація Методичної ради:

5.1. Положення про МР.

5.2. Аналіз роботи МР за рік, що минув.

5.3. План роботи на наступний рік.

5.4. Протоколи засідань.
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