
  

 
Міністерство освіти і науки України 

Департамент освіти і науки Сумської облдержадміністрації 

Державний навчальний заклад 

«Охтирський центр професійно–технічної освіти» 

 

                                                                     Н А К А З 

30.08.2019                                                                                                                                   № 237 

                                                                    м. Охтирка 

Про затвердження  Положення 
про педагогічну раду 
Державного навчального 
закладу «Охтирський центр  
професійно-технічної освіти» 
 
  Відповідно до Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки 
України від 12.12.2000 № 582 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-
технічної освіти» та з метою організації роботи педагогічної ради  
 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Положення про педагогічну раду Державного навчального закладу 

«Охтирський центр професійно-технічної освіти». 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Директор ДНЗ 

«Охтирський центр ПТО»                                                                                     А.В.Горобець 

 

 

Юрисконсульт:   

_________С.В.Безпалько 

                                

                                

                                   

                                                                                                                                 

 

 
   
 

 

 



  

 

Міністерство освіти і науки України 

Департамент освіти і науки Сумської облдержадміністрації 

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти 

у Сумській області 

Державний навчальний заклад 

«Охтирський центр професійно–технічної освіти» 

 

 
                                                                                                 Затверджено 
                                                                                                Наказ ДНЗ «Охтирський центр ПТО» 
                                                                                                30.08.2019 № 239 

 

 
Положення 

про методичну раду 
Держаного навчального закладу  

«Охтирський центр професійно-технічної освіти» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Методична рада є постійно діючим органом координації всіх структурних підрозділів 
методичної служби закладу, який сприяє творчому підходу до організації педагогічної 
діяльності. 
1. Мета роботи методичної ради:  
- удосконалення освітнього процесу; 
- підвищення професійної майстерності та розвиток творчої особистості педагогічних 
працівників та учнів; 
- методичне забезпечення освітнього процесу, впровадження в освітній процес інноваційних 
технологій, досвіду роботи. 
2. Напрями діяльності методичної ради: 
- аналіз результатів діяльності педагогічного колективу за підсумками семестрів, року; 
- організація роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною темою; 
- обговорення навчально-методичних посібників, статей для друку, дидактичних матеріалів, 
авторських програм, підручників, методичних рекомендацій; 
- розробка й удосконалення засобів наочності, навчально-лабораторних посібників тощо; 
- розробка положень про конкурси; 
- вивчення досвіду роботи інших навчальних закладів; 
- організація наставництва; 
- організація науково-дослідницької діяльності учнів; 
- організація і проведення педагогічних експериментів із пошуку і впровадження нових 
інформаційних технологій. 
3. Основні питання, що розглядаються на методичній раді: 
- 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; 
- розгляд нормативних матеріалів закладу (положення, рекомендації, інструкції тощо) та 
заходів з методичної, навчальної та виховної роботи; 
- визначення основних напрямків методичної роботи закладу на навчальний рік; 
- визначення основних шляхів удосконалення навчальної та методичної роботи в закладі; 
- сприяння впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання 
в освітній процес; 
- розробка заходів щодо підвищення професійної компетентності викладачів; 
- сприяння вивченню, узагальненню і поширенню передового педагогічного досвіду; 
- звіт голів методичних (циклових) комісій про стан виконання планів роботи. 
4. Склад методичної ради: 
- склад методичної ради визначається директором закладу;  
-  очолює методичну раду: м. Охтирка – заступник директора з НМР; відокремленого 
навчального підрозділу м. Тростянець – завідувач відділення; філії смт Велика Писарівка – 
завідувач філії; 
- до складу ради входять: заступник директора з НМР, завідувач відділення, завідувач філії, 
методисти, голови методичних комісій, педагогічні працівники, які мають педагогічні звання 
«викладач-методист», «старший викладач». 
Методична рада скликається не рідше одного разу на два місяці. 
 


