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1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про методичний кабiнет КЗВО «ПМК»ДОР» розроблено 

вiдповiдно до Закону України „Про вищу освiту” та Статуту КЗВО 

«ПМК»ДОР».  

1.2. Методичний кабiнет є центром органiзацiї навчально-методичної та виховної 

роботи, визначає її напрямки, форми i зміст. 

1.3. Положення визначає основні завдання методичного кабiнету, змiст роботи та 

вимоги до його обладнання i оснащення. 

 

2. Завдання методичного кабiнету 

 

2.1. Завданнями методичного кабінету є: 

- забезпечення оптимальних умов для органiзацiї навчального процесу та 

реалiзацiї завдань якiсної пiдготовки фахiвцiв; 

- надання методичної допомоги викладачам, кураторам студентських груп в 

пiдвищеннi їх фахового рiвня, удосконаленнi педагогiчної майстерностi; 

- поновлення та систематизацiя методичних матерiалiв, якi друкуються у 

фахових виданнях та розробляються в коледжі, пропаганда досягнень 

передової педагогiчної науки, iнновацiйних технологiй навчання; 

- вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогiчного досвiду 

навчально-виховної роботи викладачiв коледжу; 

- органiзацiя виставок методичних розробок викладачiв, пошуково-

дослідницьких та творчих робіт студентiв. 

 

3. Змiст роботи 

 

3.1. Змістом роботи методичного кабінету є: 

- систематизацiя та пропагування педагогiчних i науково-методичних iнновацiй 

(рефератiв, статей) в освiтянськiй сферi; 

- надання допомоги молодим викладачам, цикловим комiсiям у веденнi 

навчально-методичної документацiї; 

- планування, органiзацiя та проведення науково-практичних конферендiй, 

методичних семiнарiв i занять школи молодого викладача;  

- органiзація пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв, психолого-

педагогiчної пiдготовки викладачiв спецiальних дисциплiн, якi не мають 

педагогiчної освiти; 

- вивчення роботи циклових комiсiй, окремих викладачiв щодо ефективностi 

використання рiзних форм i методiв навчання, iнновацiйних технологiй 

навчання;  

- узагальнення та пропаганда передового педагогiчного досвiду роботи 

викладачiв, навчального закладу в цiлому з найважливiших проблем освiти; 

- органiзацiя щорiчних виставок навчально-методичної літератури, оглядiв-

конкурсiв: передового педагогiчного досвiду, пошуково-дослідницької та 

художньої творчостi студентiв. Видання методичних бюлетенiв про роботу 

кращих викладачiв, вихователiв. Пiдготовка карток «Про педагогiчний досвiд» 

до щорiчного інформацiйного бюлетеня передового педагогiчного досвiду 

вищих навчальних закладiв І-IІ рiвнiв акредитацiї», що випускається  

 

Інститутом iнновацiйних технологiй i змiсту освiти: 

- визначення науково-методичних проблем, якi реалiзуються коледжем при 

плануваннi i проведеннi вiдкритих занять (лекцiй, практичних занять, 



семiнарiв), внесення пропозицiй щодо подальшого удосконалення рiзних 

напрямiв педагогiчної дiяльностi навчального закладу; 

- iнформування про регіональнi, всеукраїнськi, мiжнароднi конкурси студентiв i 

викладачiв та органiзацiя їх участi в цих конкурсах; 

- органiзацiя рецензування навчальних посiбникiв, методичних розробок та 

навчально-методичних матерiалiв, створених викладачами i схвалених 

цикловими комiсiями, педагогiчною радою КЗВО «ПМК»ДОР». 

 

4. Обладнання i оснащення методичного кабiнету 

 

4.1. Обладнання методичного кабiнету повинно забезпечувати роботу викладачiв 

рiзних дисциплiн i включає: 

- комп’ютери з доступом до мережi Iнтернет, технiку для тиражування 

навчально-методичних матерiалiв; 

- вiдеомагнiтофон та iншi технiчнi засоби; 

- нормативно-правовi документи з питань вищої освiти; 

- навчальнi програми циклiв загальноосвiтньої та соцiально-економiчної 

пiдготовки; 

- методичнi матерiали, що визначають дидактичнi вимоги до проведення занять, 

їх структуру i види; 

- зразки навчальних програм з нормативних i вибiркових навчальних дисциплiн; 

- матерiали, якi вiдображають ключовi проблеми педагогiки i психологiї 

науково-методичнi питания, над якими працює колектив коледжу; 

- вимоги до занять, їх види, структура, форми i методи; 

- вимоги до створення пiдручникiв, навчальних посiбникiв; 

- Положення „Про органiзацiю навчального процесу у вищому навчальному 

закладi”; 

- накази та Положення мiжнародних (всеукраїнських) студентських конкурсiв; 

- узагальнений матерiал про досвiд роботы викладачiв, майстрiв виробничого 

навчання, кураторiв груп навчального закладу та вищих навчальних закладiв 

Украни;  

- плани роботи обласних (мiських) методичних об’єднань викладачiв, керiвних 

кадрiв, якi дiють у регiонi; 

- новинки навчальної та довiдкової лiтератури, анотованої видавництвом; 

- журнали: „Освiта, технiкуми, коледжi”, „Проблеми освiти”, „Новi технологiї 

навчання”, „Вища школа”; газети „Освiта”, „Освiта України” тощо. 

 

5. Орiєнтовний перелiк документацiї методичного кабiнету 

 

5.1. Методичний кабінет повинен мати наступну документацію: 

- нормативнi документи Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України, 

Мiнiстерства освiти i науки України стосовно вищої освiти (Закони України 

„Про освiту”, „Про вищу освiту”. Положення „Про ступеневу освiту”. „Про 

вищий навчальний заклад” тощо). 

- план роботи методичного кабiнету на навчальний рiк; 

- план роботи „Школи молодого викладача”;  

- план-графiк проведення вiдкритих занять; 

- журнал облiку методичних розробок викладачiв; 

- книга реєстрацiї матерiалiв i робiт, якi надходять до методичного кабiнету; 

- iнформацiйно-методичнi листи, що надходять з Iнституту iнновацiйних 

технологiй i змiсту освiти; 

- нормативнi документи з питань видання навчально-методичної лiтератури. 



 

6. Керiвництво методичним кабiнетом 

 

6.1. Безпосереднє керiвництво роботою методичного кабiнету здiйснюсться 

методистом, який є завiдувачем методичного кабiнету. 

6.2. Методист призначається та звiльняється директором КЗВО «ПМК»ДОР» та 

пiдпорядковується заступнику директора з навчальної роботи.  

6.3. План роботи методичного кабiнету складається на навчальний рiк i 

затверджується заступником директора з навчальної роботи. 

 

7. Заключні положення 

 

7.1. Дане Положення вступає в дію з моменту затвердження його директором 

КЗВО «ПМК»ДОР» і є чинним до моменту заміни його новим Положенням. 

7.2. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться наказом директора КЗВО 

«ПМК»ДОР», на підставі рішення педагогічної ради, згідно чинного 

законодавства. 
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