
Зацверджана рашэннем 

педагагічнага савета, 

пратакол № 1 ад 30.08.2013  

 

ПАЛАЖЭННЕ 

аб метадычным савеце  

ўстановы адукацыі  “Дзяржаўная сярэдняя школа № 3 г. п. Зэльва” 

I. Агульныя палажэнні: 

Метадычны савет ствараецца ў мэтах каардынацыі дзейнасці ўсіх 

структурных падраздзяленняў метадычнай службы ўстановы адукацыі. 

Метадычны савет з'яўляецца калектыўным грамадскім органам, 

аб'ядноўвае на добраахвотнай аснове супрацоўнікаў установы адукацыі. 

Метадычны савет з'яўляецца кансультатыўным органам па пытаннях 

арганізацыі метадычнай работы ва ўстанове адукацыі. 

Метадычны савет ажыццяўляе сваю дзейнасць у адпаведнасці з Кодэксам  

Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, дадзеным палажэннем аб метадычным савеце 

ўстановы, іншымі актамі заканадаўства, статутам ўстановы адукацыі. 

ІІ. Мэты і задачы дзейнасці метадычнага савета: 

Метадычны савет ствараецца для рашэння наступных мэт і задач, 

ускладзеных на ўстанову адукацыі: 

 - каардынацыя дзейнасці метадычных фарміраванняў і іншых 

структурных падраздзяленняў метадычнай службы ўстановы адукацыі, 

накіраванай на рашэнне метадычнага забеспячэння адукацыйнага працэсу; 

-      распрацоўка і забеспячэнне рэалізацыі асноўных кірункаў метадычнай 

работы ва ўстанове; 

-     фарміраванне мэт і задач метадычнай работы; 

- забеспячэнне метадычнага суправаджэння вучэбных праграм, 

распрацоўка вучэбных, навукова-метадычных і дыдактычных матэрыялаў; 



-          арганізацыя даследча-пошукавай, інавацыйнай і праектна-даследчай 

дзейнасці ва ўстанове адукацыі, накіраванай на засваенне новых педагагічных 

тэхналогій, распрацоўку аўтарскіх праграм, апрабацыю вучэбна-метадычных 

комплексаў і г. д.; 

-     арганізацыя кансультавання педагагічных работнікаў установы 

адукацыі па праблемах удасканалення прафесійнага майстэрства, методыкі 

правядзення розных відаў заняткаў і іх вучэбна-метадычнага, матэрыяльна-

тэхнічнага забеспячэння; 

-   распрацоўка мерапрыемстваў па вывучэнню, абагульненню і 

распаўсюджванню перадавога педагагічнага вопыту педагогаў установы 

адукацыі; 

-   правядзенне эксперыментальнай работы па пошуку і апрабацыі 

новых тэхналогій, формаў і метадаў навучання; 

-   забеспячэнне прафесійнага станаўлення маладых (пачынаючых) 

педагогаў; 

-   арганізацыя ўзаемадзеяння з іншымі ўстановамі адукацыі, навукова-

даследчымі ўстановамі з мэтай абмену вопытам і перадавымі тэхналогіямі ў 

вобласці адукацыі і выхавання; 

-   укараненне ў навучальны працэс сучасных вучэбна-метадычных і 

дыдактычных матэрыялаў і праграмнага забеспячэння аўтаматызаваных сістэм 

навучання, сістэм інфармацыйнага забеспячэння заняткаў, інфармацыйна-

бібліятэчных сістэм; 

-   распрацоўка праграмнага забеспячэння для правядзення вучэбных 

заняткаў і ўкараненне іх у адукацыйны працэс. 

III. Асноўныя накірункі дзейнасці метадычнага савета: 

- аналіз вынікаў адукацыйнай дзейнасці па вучэбных прадметах; 

- прыцягванне педагогаў у розныя віды дадатковай адукацыі ; 



- удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці, прафесійна-педагагічнай 

культуры  педагогаў; 

-навучанне педагогаў метадам навукова-метадычнага апісання эфектыўнага 

педагагічнага вопыту і працэсу пераносу тэарэтычных ведаў на мову практыка-

педагагічнага вопыту; 

- арганізацыя калектыўнай пошукавай дзейнасці па распрацоўцы найбольш 

складаных тэм вучэбных прадметаў; 

- засваенне педагогамі новых (актыўных, інтэрактыўных) метадаў, методык 

і тэхналогій адукацыйнага працэсу; 

- абмеркаванне рукапісаў вучэбна-метадычных дапаможнікаў і 

дыдактычных матэрыялаў па прадметах; 

-напісанне для педагогаў, навучэнцаў, бацькоў рэкамендацый, якія 

адносяцца да пытанняў адукацыйнага працэсу; 

-абмеркаванне методык правядзення асобных відаў вучэбных заняткаў і 

выкарыстанні дыдактычных матэрыялаў да іх; 

-разгляд пытанняў арганізацыі, кіраўніцтвы і кантролю даследчай работы 

навучэнцаў; 

- арганізацыя і правядзенне педагагічных эксперыментаў па пошуку і 

ўкараненню сучасных адукацыйных і новых інфармацыйных тэхналогій 

навучання; 

-удасканаленне навучальна-лабараторнай базы (лабараторных і профільных 

класаў, кабінетаў, лакальных вылічальных сетак і іх праграмнага забеспячэння); 

- арганізацыя ўзаемнага наведвання заняткаў як унутры метадычнага 

фарміравання, так і паміж настаўнікамі розных метадычных структур з мэтай 

абмену вопытам і ўдасканаленню методыкі выкладання вучэбных прадметаў; 

 -вывучэнне эфектыўнасці педагагічнага вопыту і магчымасцей яго 

выкарыстання ў практычнай дзейнасці іншымі педагогамі;  

-арганізацыя настаўніцтва; 



- распрацоўка палажэнняў аб правядзенне конкурсаў, алімпіяд, 

спаборніцтваў па вучэбных прадметах; 

- абмеркаванне і дапрацоўка (па меры неабходнасці) лакальных 

нарматыўных дакументаў у адукацыйнай вобласці. 

IV. Арганізацыя работы метадычнага савета 

Састаў метадычнага савета фарміруецца з кіраўнікоў структурных 

падраздзяленняў метадычнай службы (кіраўнікоў школьных метадычных 

аб’яднанняў), вопытных настаўнікаў, дырэктара і (ці) намесніка дырэктара 

ўстановы адукацыі.Склад савета зацвярджаецца загадам дырэктара ўстановы. 

Для забеспячэння работы савет выбірае сакратара. 

У складзе савета могуць фарміравацца секцыі па розных накірунках 

дзейнасці (праектна-даследчая, інавацыйная, дыягнастычная, экспертная і г. д.). 

Кіруе саветам, як правіла, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце. План 

метадычнага савета складаецца членамі метадычнага савета на чале са 

старшынёй і ўключаецца ў гадавы план  ўстановы. Работа метадычнага савета 

ажыццяўляецца на аснове гадавога плану ўстановы адукацыі. Перыядычнасць 

пасяджэнняў  - не радзей аднаго разу ў чвэрць. Пры разглядзе пытанняў, якія 

закранаюць іншыя накірункі адукацыйнай дзейнасці, на паседжанне 

запрашаюцца адпаведныя службовыя асобы. Па кожным з абмяркоўваемых на 

паседжанні пытаннях распрацоўваюцца рэкамендацыі, якія фіксуюцца ў 

журнале пратаколаў. 

V. Правы і абавязкі метадычнага савета: 

Метадычны савет мае наступныя права: 

- рыхтаваць прапановы і рэкамендаваць настаўнікаў для павышэння 

кваліфікацыйнай катэгорыі; 

- рэкамендаваць прапановы па ўдасканаленню адукацыйнага працэсу; 

-  ставіць пытанне аб публікацыі матэрыялаў з вопыту работы педагогаў 

установы адукацыі; 



- ставіць пытанне перад адміністрацыяй аб заахвочванні педагогаў за 

актыўны ўдзел у даследча-эксперыментальнай, навукова-метадычнай і 

праектна-даследчай дзейнасці; 

- рэкамендаваць настаўнікам розныя формы павышэння кваліфікацыі; 

-прапаноўваць настаўнікаў для ўдзелу ў конкурсах прафесійнага 

майстэрства; 

- выконваць экспертныя  функцыі. 

 Метадычны савет абавязаны: 

- ведаць заканадаўчыя акты Рэспублікі Беларусь і нарматыўныя прававыя 

дакументы па пытаннях адукацыі, арганізацыі адукацыйнага працэсу, 

метадычнай работы, асновы працоўнага заканадаўства; 

- у сваёй рабоце кіравацца дадзеным палажэннем; 

- ажыццяўляць работу ў адпаведнасці з зацверджаным планам; 

- уносіць прапановы па ўдасканаленню дзейнасці школьнай метадычнай 

службы; 

- несці адказнасць за стан (узровень) работы метадычных фарміраванняў 

установы адукацыі.  

VI. Кантроль за дзейнасцю метадычнага савета 

У сваёй дзейнасці метадычны савет падпарадкоўваецца педагагічнаму 

савету школы. Кантроль за дзейнасцю метадычнага савета ажыццяўляецца 

дырэктарам установы адукацыі. 


