
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ відділу освіти
Хотінської селищної ради
від 17.09.2018 № 103-ОД

ПОЛОЖЕННЯ
про методичну раду

методичного кабінету відділу освіти
Хотінської селищної ради

І. Загальні положення.  
1.1.  Методична  рада  методичного  кабінету  вiддiлу  освіти  –  є  дорадчо-
консультативним  органом,  який  покликаний  сприяти  реалізації  державної
політики  у  галузі  освіти,  зокрема  з  питань  методичного  забезпечення
освітнього процесу у закладах освіти об'єднаної територіальної громади. 
1.2.  У  своїй  дiяльностi  методична  рада  кepується  Законами  України  «Про
ocвіту»,  «Про  загальну  середню  ocвітy»,  нормативними  документами  МОН
України, Департаменту освіти і  науки Сумської ОДА,  Комунального закладу
«Сумський  обласний  інститут  післядипломної  педагогічної  освіти»,  відділу
освіти  Хотінської  селищної  ради   та  іншими  нормативно-правовими
документами.
1.3.  Положення  про  методичну  раду  вiллiлу  освіти  затверджується  наказом
відділу освіти.

 ІІ. Основні завдання методичної ради.
На методичну раду відповідно покладаються такі завдання:
2.1. Визначення перспективних напрямів розвитку змісту освіти в ОТГ.
2.2.  Упровадження  нових  педагогічних  технологій,  методів  навчання  і
виховання молоді.
2.3. Аналіз науково-методичного забезпечення освітнього процесу в усіх ланках
системи  освіти  та  підготовка  пропозицій  щодо  поліпшення  навчально-
методичного,  програмного  та  інформаційного  забезпечення   закладів  освіти
ОТГ.
2.4.  Вироблення  рекомендацій  щодо  змісту  і  форм  роботи  з  обдарованими
учнями, організації науково-дослідної роботи, участь у проведенні відповідних
практичних заходів (олімпіад, конкурсів, турнірів, конференцій тощо).
2.5. Проведення за дорученням атестаційної комісії відділу освіти незалежної
експертизи  навчальної,  наукової  та  методичної  роботи  педагогічних
працівників, які представлені до присвоєння педагогічних звань.

ІІІ. Функції методичної ради.
3.1. Функція планування – важливий підготовчий етап методичної роботи, яка 
полягає у визначенні системи заходів, що забезпечать розвиток освіти в ОТГ.
3.2. Організаційна функція виявляється у діяльності, пов’язаній з 
удосконаленням структури методичної роботи, змісту різних її складових.



3.3.Діагностична функція регулює вивчення ступеня розриву між реальним 
рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх 
праці, та вимогами суспільства до якості діяльності окремих працівників освіти.
3.4. Прогностична функція – виявлення потреб у набутті знань та умінь, 
необхідних педагогам у майбутньому.
3.5.Моделююча функція полягає у формуванні та впровадженні інноваційних 
технологій, передового педагогічного досвіду в освітній процес закладами 
освіти ОТГ.
3.6. Відновлююча функція передбачає  відновлення частково забутих або 
втрачених вчителями знань після закінчення педагогічного закладу освіти.
3.7. Корегуюча функція спрямована на виправлення в діяльності педагогів 
недоліків, пов’язаних з використанням застарілих методик, що не відповідають 
вимогам сучасності.
3.8. Популяризаторська функція спрямована на інформування педагогів, їхню 
агітацію щодо впровадження в практику роботи досягнень науки, передового 
педагогічного досвіду.

ІV. Зміст роботи методичної ради.
4.1.  Методична  рада   МК  відділу  освіти,   планує  i  організовує  методичну
роботу,  затверджує  її  тематику,  розглядає  плани  роботи  мiжшкільних  МО
вчителів-предметників, затверджує матеріали на обласні заходи.

4.2. Голова методичної ради:
 організовує роботу методичної ради, обирає форми проведення;
 реалізує зовнішні наукові, методичні й організаційні зв’язки з Комунальним

закладом «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»,
психологічними  службами,  кафедрами,  лабораторіями  закладів  освіти,
асоціаціями  і  творчими  спілками,  одержує  наукові,  методичні  та
інформаційні матеріали;

 запрошує  науковців,  працівників  культури,  інших фахівців  для здійснення
наукової  та  педагогічної  роботи,  готує  проекти  договори  зі  сторонніми
організаціями  з  питань  навчальної  та  методичної  роботи,  організує  обмін
методичними  розробками,  проводить  спільні  заходи  методичного  та
освітнього спрямування;

 проводить системне упровадження нових методик, тощо;
 сприяє  ефективному управлінню методичною роботою в  ОТГ та  закладах

освіти;
 організовує  моніторинг  стану  організації  методичної  роботи  в  закладах

освіти ОТГ.
4.3. Члени методичної ради:
 вивчають сучасні наукові психолого-педагогічні методики;
 беруть участь у розробці проектів документів, що забезпечують оптимальні

умови для здійснення методичної роботи;
 здійснюють  експертизу  і  діагностику  якості  управління  методичною

роботою;
 розробляють рекомендацій щодо удосконалення якості реалізації методичної

роботи в закладах освіти ОТГ;



 інформують педагогів про новітні науково-педагогічні досягнення;
 упроваджують рішення методичної ради та відповідно до своїх повноважень;
 виконують  доручення  голови  методичної  ради  в  межах  змісту  роботи

методичної ради.

V. Організація роботи методичної ради:
5.1. Засідання методичної ради проводиться за необхідності, але не рідше 1 разу
на два місяці і оформляється протоколом. Засідання вважається правомірним,
якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів методичної ради.
5.2. План роботи методичної ради складається на календарний рік.
5.3. Протоколи засідань методичної ради підписуються головою та секретарем
методичної ради.
5.4. Рішення методичної ради приймаються більшістю голосів.
 
VІ ДОКУМЕНТАЦІЯ
6.1. Положення про методичну раду
6.2. План роботи методичної ради
6.3. Протоколи засідань методичної ради

 


