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ПОЛОЖЕННЯ
про методичну раду
Харківської державної академії дизайну і мистецтв
1. Загальні положення
Методична рада (МР) є колективним дорадчим (експертноконсультативним) органом, що покликаний сприяти реалізації державної
освітньої політики в академії, зокрема з питань методичного забезпечення
навчального процесу відповідно до вимог світових стандартів і сучасного
ринку праці.
Методична рада у своїй діяльності керується нормативними
документами Міністерства освіти і науки України, Статутом академії, даним
Положенням,
рішеннями
Вченої
ради
академії,
наказами
та
розпорядженнями ректорату.
2. Мета та завдання методичної ради
2.1. Метою діяльності методичної ради є: підвищення якості
навчального процесу в академії шляхом упровадження нових методів
викладання, підвищення ефективності науково-методичної роботи,
удосконалення організації самостійної роботи студентів.
2.2. На методичну раду покладаються такі завдання:
2.2.1. Вивчення відповідного досвіду роботи інших ВНЗ України та
зарубіжних країн, визначення методичних завдань і проблем, які
потребують вирішення в межах академії.
2.2.2. Аналіз стану методичної роботи в академії, визначення основних
напрямків методичної роботи в академії та її планування на навчальний рік і
перспективу.
2.2.3. Координація методичної роботи в академії та надання допомоги
факультетам і кафедрам у її організації.

2.2.4. Аналіз ефективності методичної роботи кафедр, визначення
шляхів удосконалення (оптимізації) їхньої роботи.
2.2.5. Координація взаємодії між кафедрами та Центром заочної
(дистанційної) форми навчання з метою підвищення ефективності
використання
кафедрами
сучасних
інформаційно-комунікаційних
технологій.
2.2.6. Експертиза запропонованих нових концепцій освітньої діяльності,
навчальних планів і програм, програм практик, рукописів навчальнометодичної літератури, впровадження новітніх технологій навчання, оцінка
результатів їх апробації.
2.2.7. Узагальнення і поширення передового досвіду кафедр академії та
інших ВНЗ з питань методичної роботи і технологій викладання в академії.
2.2.8. Аналіз соціологічних досліджень (анкетування), оцінка стану та
ефективності всіх видів методичної роботи в академії та розробка
рекомендацій щодо їх удосконалення.
2.2.9. Підготовка пропозицій Вченій раді академії щодо покращення
якості навчально-методичної роботи в академії.
2.2.10. Надання організаційно-консультативної допомоги викладачам
щодо навчально-методичної роботи.
3. Структура методичної ради
3. 1. Методичну раду очолює перший проректор з науково-педагогічної
роботи.
3.2. До складу методичної ради входять: голова ради, секретар,
завідувачі кафедр, декани факультетів, завідувач навчально-методичного
відділу, керівник Центру заочної (дистанційної) форми навчання та особи
професорсько-викладацького складу, які мають необхідний досвід ведення
навчально-методичної роботи.
3.3. Персональний склад методичної ради формується і затверджується
наказом ректора терміном на один рік.

3.4. До участі в роботі методичної ради можуть бути запрошені наукові
працівники, викладачі чи співробітники академії, фахівці інших вищих
навчальних закладів, роботодавці.
3.5. Зміни до складу методичної ради вносяться за пропозицією голови
ради і затверджуються відповідним наказом.
3.6. Організаційне забезпечення діяльності методичної ради та
координацію роботи секцій здійснює секретар МР.
4. Організація діяльності та регламент роботи методичної ради
4.1. Робота методичної ради організується у формі засідань, на яких
розглядаються питання, що належать до її компетенції, а також шляхом
організації тимчасових робочих груп (комісій) для аналізу та вироблення
рекомендацій щодо вирішення конкретних питань. До складу названих
робочих груп (комісій), крім членів методичної ради, можуть бути включені
й інші співробітники академії.
4.2. Засідання методичної ради проводяться за необхідністю, але не
рідше двох разів на семестр, і оформлюються протоколами. Порядок денний
чергового засідання повідомляється членам ради і запрошеним
співробітникам академії не пізніше, ніж за 3 дні до призначеного терміну
засідання. У засіданнях беруть участь усі члени МР.
4.3. Веде засідання голова методичної ради.
4.4. Рішення МР приймаються відкритим голосуванням. Для прийняття
рішення необхідно, щоб на засіданні ради були присутні не менше ніж 2/3
від загального складу членів методичної ради і за рішення проголосувало не
менше ніж 50% від кількості присутніх членів ради. Рішення ради
фіксуються в протоколі, який веде секретар ради.
4.5. Члени ради мають право брати участь в обговоренні питань,
сприяти виконанню рішень ради, вносити пропозиції голові ради з питань
удосконалення методичної роботи в академії, виконувати доручення голови
ради щодо підготовки засідань і рішень ради.
4.6. Рішення МР оформлюються у вигляді рекомендацій для підрозділів
академії та вводяться в дію наказом ректора. Контроль за виконанням
рішень методичної ради здійснюють декани, завідувач навчальнометодичного відділу.

4.7. Методична рада має право:
запрошувати на засідання для розгляду окремих питань (звітів,
обговорень підсумків перевірок) завідувачів кафедр та науковопедагогічних працівників академії;

вимагати й отримувати від керівників підрозділів академії,
викладачів необхідні матеріали щодо методичної роботи;

залучати до виконання окремих видів методичної роботи
викладачів і співробітників академії, компетентних з відповідних питань;

направляти членів МР на засідання методичних рад факультетів,
на засідання і семінари кафедр для участі в розгляді питань з методичної
роботи;

відвідувати заняття викладачів академії за дорученням голови
МР;

клопотати перед керівництвом академії щодо заохочення
співробітників за роботу в МР академії.


