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ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ 

ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ЗАПОРІЗЬКИЙ 

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

 

1 Загальні положення 

1.1 Положення про методичний кабінет ВСП «Запорізький фаховий 

коледж комп’ютерних технологій  національного університету «Запорізька 

політехніка» розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту». 

 1.2 Методичний кабінет коледжу є центром навчально-методичної 

роботи педагогічних працівників та опорною ланкою керівництва в організації 

методичної роботи в коледжі. Положення визначає основні завдання 

методичного кабінету, зміст роботи, вимоги до його обладнання та оснащення. 

2 Завдання методичного кабінету 

Навчально-методичний кабінет коледжу є методичним центром 

організації навчально-виховної роботи зі здобувачами освіти й опорною 

ланкою адміністрації коледжу з педагогічними кадрами. Налаштований на 

систематичне вивчення стану освітнього процесу, професійної компетентності 

педагогічних працівників, моделювання змісту, форм і методів підвищення 

фахової кваліфікації, майстерності педагогів коледжу. 

Основними завданнями навчально-методичного кабінету є: 

2.1 Створення інноваційного середовища, організація системи роботи, 

спрямованої на удосконалення професійної майстерності, психолого- 

педагогічної культури педагогічних працівників, підвищення їхньої 

кваліфікації, активізацію творчого потенціалу та збагачення досвіду.  

2.2 Виявлення перспективного педагогічного досвіду в педагогічному 

колективі коледжу, сприяння вивченню, узагальненню, впровадженню, 

розповсюдженню кращих досягнень в галузі сучасної психолого-педагогічної 
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науки та новітніх освітніх технологій у практику роботи педагогічних 

працівників коледжу. 

2.3 Організація та проведення навчально-педагогічних заходів, науково-

практичних конференцій, засідань методичних об’єднань. 

2.4 Сприяння участі викладачів в науково-методичній та творчо-

пошуковій діяльності, залучення до конкурсів фахової майстерності. 

2.5 Організація участі навчального закладу в міських, обласних, 

всеукраїнських та міжнародних виставках, конкурсах. 

2.6 Методичне забезпечення атестації та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. 

2.7 Інформування викладачів про нормативні документи в галузі вищої 

освіти, науково-методичні, навчальні та періодичні фахові видання, надання 

практичної допомоги в їх використанні. 

2.8 Розширення професійного світогляду педагогічних працівників, 

систематичне інформування педагогів щодо інновацій в галузі освіти.  

2.9 Корекція та оновлення інформації, яка постійно змінюється у 

результаті розвитку науки та впровадження інформаційнокомунікаційних 

технологій.  

2.10 Організація взаємодії з іншими навчальними закладами з метою 

обміну досвідом. 

3 Зміст і форми роботи 

3.1 Планування, організація та проведення теоретичних конференцій, 

педагогічних читань, методичних семінарів і занять з актуальних проблем 

методики навчання і виховання, організації освітнього процесу у коледжі. 

3.2 Вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи циклових 

комісій, окремих викладачів, ефективності використання різних форм і методів 

активного навчання, організації проведення виховної роботи. 

3.3 Надання методичної допомоги цикловим комісіям щодо підготовки 

документації для ліцензування, акредитації. 
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3.4 Надання методичної допомоги цикловим комісіям з питань організації 

роботи з молодими викладачами та класними керівниками груп щодо 

організації процесу навчання, виховання, ведення навчально-методичної 

документації (школа молодого викладача, психолого-педагогічні семінари, 

семінари класних керівників груп тощо). 

3.5 Систематизація та пропаганда новинок педагогічної і методичної 

літератури з питань навчання, виховання, нових технологій навчання, проблем 

передвищої освіти, досвіду педагогів з інших навчальних закладів системи. 

3.6 Організація щорічних виставок навчально-методичної літератури, 

документації, оглядів-конкурсів, курсового і дипломного проектування, 

технічної та художньої творчості здобувачів освіти, видання методичних 

бюлетенів про роботу кращих викладачів, висвітлення досвіду в засобах 

масової інформації. 

3.7  Проведення відкритих занять, їх обговорення. 

3.8 Розробка методичних рекомендацій щодо створення робочих програм 

дисциплін, їх структур та змісту, опорних конспектів лекцій, організації 

самостійної роботи та контролю знань здобувачів освіти, вимог до складу, 

змісту та порядку розробки пакетів комплексних контрольних робіт із 

фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін. 

3.9 Підготовка питань для розгляду на засіданнях методичної ради щодо 

організації освітнього процесу. 

3.10 Організація рецензування методичних розробок і різних технічних 

засобів та навчально-методичних матеріалів, розроблених викладачами і 

схвалених цикловими комісіями. Встановлення творчих зв’язків з іншими 

навчальними закладами з метою обміну досвідом. 

3.11 Організація підвищення кваліфікації та стажування педагогічних 

працівників. 

4 Оснащення навчально-методичного кабінету 

Навчально-методичний кабінет розміщується в окремій кімнаті. 

Розташування й оформлення всіх матеріалів кабінету повинно бути зручним і  
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доступним для користування. 

Його оснащення: 

-    картотека навчально-методичного матеріалу; 

- банк даних педагогічного досвіду освітніх технологій, атестації 

педагогічних працівників; 

- збірки методичних рекомендацій, розробок, доповідей, підготовлених 

педагогічним колективом; 

-   зразки навчальної документації (навчальні плани, освітні програми, 

робочі навчальні програми, індивідуальні плани роботи викладачів); 

-  річний план роботи коледжу; 

-  матеріали про досвід викладачів, класних керівників груп, вихователя 

гуртожитку; 

-  вимоги до навчальних занять, їх типи та види; 

-  структура, форми і методи навчання та виховання. 

У навчально-методичному кабінеті всі матеріали доцільно 

систематизувати за орієнтовними розділами. 

1. Організація освітнього процесу. 

2. Форми і методи проведення навчальних занять. 

3. Прогресивні форми і методи навчання. 

4. Практичне навчання та зв’язок з виробництвом. 

5. Позааудиторна навчально-виховна робота. 

6. Методична робота. 

7. Робота класних керівників навчальних груп. 

8. Робота навчальних кабінетів і лабораторій. 

9. Історія навчального закладу. 

5 Керівництво навчально-методичного кабінету 

5.1 Навчально-методичний кабінет створюється наказом директора 

коледжу. У своїй діяльності навчально-методичний кабінет керується 

Законами, Постановами, Указами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, рішеннями педагогічної ради коледжу. Безпосереднє керівництво 
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роботою кабінету в коледжі здійснюється заступником директора з навчальної-

виховної роботи. Організатором всієї роботи з вивчення, пропаганди та 

запровадження в освітній процес педагогічного досвіду є завідувач навчально-

методичного кабінету та методисти. 

5.2 При методичному кабінеті організовується методична рада, яка 

визначає основні напрями методичної роботи вищого закладу освіти, сприяє 

впровадженню прогресивних форм і методів навчання та виховання, виконує 

заходи, спрямовані на удосконалення освітнього процесу і підвищення якості 

підготовки фахівців, надає допомогу щодо ефективності організації методичної 

і навчально-виховної роботи, здійснює контроль прийнятих рішень і заходів. 

5.3 Навчально-методичний кабінет працює за планом, затвердженим 

заступником директора коледжу з навчально-виховної роботи. 

5.4 Навчально-методичний кабінет щорічно звітує за проведену роботу на 

педраді коледжу. 

5.5 Директор Коледжу та заступник з навчально-виховної роботи 

вивчають, аналізують роботу методичного кабінету, вносять корективи до 

плану його роботи, беруть участь у заходах щодо навчально-методичного 

забезпечення Коледжу. 

6 Орієнтовний перелік документації 

У кабінеті необхідно мати основні документи: 

1) Закони України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», 

Нормативні документи Верховної  Ради України.  

2) Галузеві стандарти фахової передвищої освіти з кожної спеціальності. 

3) Навчальні програми дисциплін кожної спеціальності. 

2)  Плани роботи методичної, адміністративної і педагогічної ради та 

протоколи засідань. 

3) План-графік проходження планової атестації педагогічними 

працівниками коледжу. Типове положення про атестацію, протоколи атестації, 

матеріали атестації викладачів. 



4) fb:re;nu po6oru ra rrporoKonr4 :aciAaul qrrKrroBLrx rorr,ricift 3a HaBqlilIrnuit

pix.

5) Knrary peecrparlii sxi.qHrax ra sraxiAHux laarepiania, ulo HaAXoAtrb Ao

xa6inery.

6 ) KaproreKy HaBrranbH o-MeroAr4rrHoro l,rarepi any.

8) llacnopr ra6iHery.

3acryuHzK Ar4peKTopa 3

HaBqaJrbHo-Br4xoBHol poooTr4

3acrynHraK Ar4peKTopa 3

HaBqaJrbHo-nupo6nzqoi po6oru

Mero.uHcr

IHNeHep nponi4uufi s oxopoHra npaqi

IOpucroHcynbr nponi4Hrafi

--r/reo.B.BeruroAHa
@zr[ I.B. BranoKypoBa

frf-, I.E. BepryH

e6'K'A' lY6uHa

nvC,O \ B.I. Tixix
lflr,YWt""""
kt vt


	0241251239a6cbb0804b3610dbde5aeb4875afc684c42624d8a45020da715989.pdf
	93c25cb19d31b9df1fc81f96130812423fd7fb5b69ac86461388a60cf6e88c15.pdf
	0241251239a6cbb0804b3610dbde5aeb4875afc684c42624d8a45020da715989.pdf

