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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Методичне об’єднання викладачів-консультантів навчально-

виробничої практики – структурний навчально-методичний підрозділ (далі 

методичне об’єднання) Сєвєродонецького фахового коледжу культури і 

мистецтв імені Сергія Прокоф’єва (далі – коледж),що проводить виховну, 

навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних 

дисциплін  навчально- виробничої практики (Законодавство України про фахову 

передвищу освіту, Конституція України, Закон України "Про освіту" від 

05.09.2017 та інші нормативно-правові акти України).  

1.2. Керівництво роботою методичного об’єднання здійснює методист, 

який призначається наказом директора. 

1.3. Методичне об’єднання веде необхідну ділову документацію. 

Наприкінці навчального року матеріали роботи методичного об'єднання 

узагальнюються у вигляді звітів. 

1.4. Засідання методичного об’єднання проводяться щомісячно упродовж 

навчального року. 

1.5. Уся діяльність методичного об’єднання здійснюється на основі 

педагогічного аналізу, планування роботи як на поточний період, так і на 

перспективу згідно з цим Положенням і передбачає багатопланову та 

різноманітну за змістом і формами роботу з метою забезпечення безперервного 

зростання професійного рівня студентів-практикантів – майбутніх викладачів. 

1.6. Зміст роботи методичного об’єднання має переважно організаційне, 

інформаційно-консультативне, психолого-педагогічне, методичне, фахове 

спрямування. 

1.7. У своїй роботі методичне об'єднання підзвітне педагогічній раді 

Коледжу.  

1.8. Персональний склад методичного об’єднання затверджується наказом 

директора закладу терміном на один навчальний рік. 

1.9. Безпосереднє керівництво методичним об’єднанням здійснює 

методист. 

1.10. Робота методичного об’єднання проводиться за планом, який складається 

до 5 вересня поточного навчального року та затверджується директором. 

1.11. Засідання методичного об’єднання проводяться щомісячно згідно з 

затвердженим планом роботи методичного об’єднання. 

ІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ 

2.1. Методичне об’єднання спрямовується на виконання таких завдань: 

1) вдосконалення практичної, науково-теоретичної, психолого-

педагогічної, загальнодидактичної, методичної і фахової підготовки студентів-

практикантів з метою надання якісної фахової передвищої освіти; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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2) здійснення методичного, інформаційно-нормативного забезпечення 

викладачів навчально-виробничої практики та студентів-практикантів; 

3) вивчення, впровадження перспективного педагогічного досвіду. 

Узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності; 

4) забезпечення засвоєння і впровадження найбільш ефективних методик 

і технік навчання та виховання здобувачів освіти. 

ІІІ. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ           

МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ 

3.1. Проведення проблемного аналізу результатів практичного навчання в 

освітньому процесі. 

3.2. Розробка методичних рекомендації для учасників освітнього процесу 

щодо найкращого засвоєння відповідних предметів практичного навчання, 

підвищення культури навчальної праці, дотримання режиму праці та відпочинку. 

3.3. Інтеграція нових навчальних програм у освітню програму коледжу. 

3.4. Обговорення, рецензування, опанування нових методичних матеріалів. 

3.5. Аналіз ходу та результатів інноваційної діяльності;  

3.6. Розробка новітніх методик викладання навчальних дисциплін з 

практичного навчання, проведення практичних, семінарських занять, навчальної 

та виробничої практики. 

3.7. Прогнозування необхідного науково-методичного забезпечення 

навчальної роботи за профілем. 

3.8. Керівництво дослідницькою роботою студентів. 

3.9. Подання пропозицій з поліпшення науково-методичної роботи в коледжі. 

3.10. Організація та впровадження в навчальний процес студентських 

науково-практичних конференцій, творчих конкурсів, інтелектуальних мара-

фонів, олімпіад, вікторин, спрямованих на забезпечення якісної практичної 

підготовки фахівців. 

3.11. Встановлення і розвиток творчих зв'язків і контактів з аналогічними 

підрозділами інших мистецьких закладів фахової передвищої освіти  та закладів 

вищої освіти. 

3.12. Розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення 

практичної підготовки студентів, вивчення та поширення досвіду роботи 

провідних викладачів. 

3.13. Розробка методик, застосування комп’ютерних та інших сучасних  

інноваційних технологій у навчальному процесі. 

3.14. Розгляд та обговорення навчально-методичної літератури, навчальних 

програм дисциплін, методичних розробок, статей, складання на них відгуків, 

рецензій. 
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3.15. Підготовка, розгляд та обговорення методичної документації 

студентів-практикантів для контролю їх знань до 30 жовтня поточного 

навчального року. 

3.16. Підготовка, розгляд та обговорення екзаменаційних матеріалів для 

проведення вступних іспитів  в школу педагогічної практики при коледжі до       

20 травня поточного навчального року. 

3.17. Контроль та аналіз знань студентів з дисциплін навчально-виробничої 

практики. 

3.18. Організація самостійної та індивідуальної практичної діяльності 

студентів. 

3.19. Проведення профорієнтаційної роботи («Тиждень практики», 

відвідування занять провідних фахівців закладів початкової мистецької освіти 

Луганської області, день “відчинених дверей”, інші заходи). 

3.20. Розгляд звітів старших консультантів та висновки методичного 

об’єднання щодо виконання плану роботи методичного об’єднання до 20 червня 

поточного навчального року. 

ІV. ПРАВА ЧЛЕНІВ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ 

4.1. Члени методичного об’єднання мають право 

 подавати пропозиції щодо поліпшення освітнього процесу; 

 звертатись за консультаціями з проблем навчальної діяльності 

здобувачів освіти  до методиста та заступника директора з НВР; 

 ставити питання про заохочення членів методичного об’єднання за 

успіхи в педагогічній роботі, активну участь в інноваційній діяльності; 

 надавати свої пропозиції щодо  атестації викладачів-членів методичного 

об’єднання, ставити питання щодо публікаціі матеріалів про кращий 

педагогічний досвід; 

 рекомендувати членам методичного об’єднання різні форми підвищення 

кваліфікації за межами коледжу. 

V. ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ  

5.1. Організація роботи методичного об’єднання згідно з Положенням про 

методичне об’єднання старших консультантів навчально-виробничої практики. 

5.2. Складання плану роботи методичного об’єднання до 5 вересня 

поточного навчального року. 

5.3. Організація навчально-методичних заходів згідно з планом роботи 

методичного об’єднання у поточному навчальному році. 

5.4. Керівництво підготовкою відкритих занять та їх обговорення згідно з 

планом роботи методичного об’єднання у поточному навчальному році. 
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5.5. Розгляд навчально-методичної документації старших консультантів 

та студентів-практикантів. 

5.6. Організація контролю за якістю знань студентів. 

5.7. Організація систематичної перевірки виконання прийнятих раніше 

рішень методичного об’єднання і інформування про підсумки перевірки на 

засіданнях методичного об’єднання та методичної ради. 

5.8. Організація профорієнтаційної роботи в закладах початкової 

мистецької освіти Луганської області. 

5.9. Здійснення контролю за виконанням плану методичного об’єднання 

викладачами-консультантами. 

5.10. Розгляд питань, пов’язаних з порушенням прав та обов’язків 

учасниками навчально-виховного процесу в межах методичного об’єднання. 

5.11. Ведення обліку та складання звіту про роботу методичного 

об’єднання в поточному навчальному році до 20 червня. 

5.12. Звітування на навчально-методичній та педагогічній радах згідно з 

планом їх проведення.  

VІ . ПРАВА КЕРІВНИКА МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ  

6.1. Керівник методичного об’єднання має право 

1) вносити пропозиції щодо складу методичного об’єднання і розподілу 

педагогічного навантаження; 

2) брати участь у складі робочих груп з удосконалення навчальних 

програм дисциплін; 

3) впроваджувати новітні технології в навчальний процес; 

4) вносити до порядку денного на розгляд навчально-методичної ради 

питання з практичного навчання для заслуховування на педагогічній раді; 

5) порушувати клопотання перед адміністрацією Коледжу про заохочення 

викладачів та студентів, накладання стягнення на них за порушення дисципліни; 

 

Укладач – методист Наталія ПАСІЧНИК 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
Положення про методичне об’єднання старших консультантів навчально-виробничої практики розроблено 

відповідно до Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (Відомості Верховної Ради (ВВР), закону 

«Про фахову передвищу освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 30, ст.119), Положення «Про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства 

освіти України від 08.04.1993 № 93 (зі змінами); Проєкту Положення «Про практичну підготовку студентів 

вищих навчальних закладів» від 09.02.2011, розробленого Міністерством освіти і науки України; Рекомендацій 

про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, розроблених Державною науковою 

установою «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» у 2013 році 


