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ПОЛОЖЕННЯ 

про методичний кабінет 

Олександрійського політехнічного коледжу  

 

1. Загальні положення 
1.1. Методичний кабінет коледжу є науково-методичним центром, який відповідно 

до чинного законодавства здійснює науково методичне забезпечення освітнього 

процесу коледжу, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що 

проводиться не рідше одного разу на п’ять років, у період між курсами 

підвищення кваліфікації відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» (між 

курсовий період). 

1.2. У своїй діяльності методичний кабінет керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу 

освіту», іншими актами законодавства в галузі вищої освіти, цим Положенням і 

статутом коледжу. 

 

2. Мета, основні принципи та функції діяльності методичного кабінету 
2.1. Метою діяльності методичного кабінету є науково-методичне забезпечення 

освітнього процесу коледжу, організація науково-методичної роботи, підвищення 

кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників і розвиток їхньої 

творчої ініціативи у міжкурсовий період. 

2.2. Організація діяльності методичного кабінету ґрунтується на принципах, 

визначених статтею 6 Закону України «Про освіту», зокрема: 

- демократизму і гуманізму; 

- рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації 

його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу; 

- безперервності фахового вдосконалення; 



- науковості, гнучкості і прогностичності науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами; 

- незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій. 

2.3. Функції методичного кабінету: 

2.3.1. Цільові: 

- прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована 

на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-

педагогічних досягнень та інноваційних технологій; 

- компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації, 

яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти; 

- інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення 

інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

2.3.2. Організаційні: 

- трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових 

досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в 

педагогічну практику навчальних закладів; 

- діагностична – систематичний моніторинг освітнього процесу, рівня знань, 

умінь і навичок студентів, їхніх навчальних досягнень і вихованості, а також 

професійного рівня педагогічних працівників; 

- моделююча – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової 

кваліфікації педагогічних працівників; 

- інформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення перспективного 

педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та 

удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів; 

- організаційно-координувальна – координація діяльності циклових комісій 

(об'єднань) району (міста), навчальних закладів; 

- соціальна – створення належного психологічного клімату, вивчення і 

розв'язання конфліктних ситуацій у педагогічному колективі. 

 

3. Основні напрями і завдання діяльності методичного кабінету 
3.1. Діяльність методичного кабінету здійснюється за такими основними 

напрямами: 

- науково-методичне забезпечення системи освітнього процесу 

Олександрійського політехнічного коледжу; 

- трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична 

підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та 

експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчального 

закладу; 

- інформаційно-методичний супровід педагогічних працівників; 

- консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку 

освіти, організації освітнього процесу, досягнень психолого-педагогічних наук. 

3.2. Основними завданнями діяльності методичного кабінету є: 

3.2.1 створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи 

педагогічних працівників; 

3.2.2 координація діяльності циклових комісій і коледжу; 



3.2.3 вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та 

іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; 

участь у роботі атестаційних комісій, надання оцінки якості освітньої роботи 

педагогічних працівників, що атестуються; 

3.2.4 впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів 

організації навчання і виховання; 

3.2.5 організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та діяльності 

навчального закладу; 

3.2.6 вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду 

використання інноваційних технологій і сучасних форм організації освітнього 

процесу; 

3.2.7 формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного 

досвіду та інноваційної діяльності викладачів колледжу; 

3.2.8 проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо 

дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної 

діяльності викладачів коледжу; 

3.2.9 висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності 

педагогічних працівників і проблем розвитку Олександрійського політехнічного 

коледжу. 

3.3. Методичного кабінет у процесі реалізації покладених на нього завдань 

взаємодіє з усіма підрозділами коледжу, інститутом післядипломної педагогічної 

освіти, вищими навчальними закладами, творчими спілками, громадськими 

установами та організаціями тощо. 

 

4. Зміст роботи методичного кабінету 

Зміст роботи методичного кабінету визначається згідно з напрямками і 

завданнями його діяльності й включає: 

- систематизацію та пропагування педагогічних і науково-методичних 

інновацій (рефератів, статей) в освітянській сфері; 

- надання допомоги молодим викладачам, цикловим комісіям у веденні 

навчально-методичної документації; 

- планування, організація та проведення науково-практичних конференцій, 

методичних семінарів і занять школи молодого викладача; 

- організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників, психолого-

педагогічної підготовки викладачів спеціальних дисциплін, які не мають 

педагогічної освіти; 

-  вивчення роботи циклових  комісій, окремих викладачів щодо ефективності 

використання різних форм і методів навчання, інноваційних технологій навчання; 

узагальнення та пропаганда передового педагогічного досвіду роботи викладачів, 

навчального закладу в цілому з найважливіших проблем освіти; 

- визначення науково-методичних проблем, які реалізуються навчальним 

закладом при плануванні і проведенні відкритих занять (лекцій, практичних 

занять, семінарів, лабораторних робіт), внесення пропозицій щодо подальшого 

удосконалення різних напрямів педагогічної діяльності навчального закладу; 

- інформування про регіональні, всеукраїнські, міжнародні конкурси 

студентів і викладачів та організація їх участі в цих конкурсах; 



- організацію рецензування навчальних посібників, методичних розробок та 

навчально-методичних матеріалів, створених викладачами і схвалених цикловими 

комісіями, педагогічною радою навчального закладу. 

 

5. Орієнтований перелік документації методичного кабінету 
Для покращення роботи з документами, більш глибокого їх аналізу, 

оперативності їх використання, раціональної затрати часу в методичному кабінеті 

документація з урахуванням таких напрямків: 

1. Нормативно-правові документи:  

- Конституція України, закони України про освіту, урядові документи з 

питань освіти;  

- Державний стандарт базової і повної середньої освіти; 

- Національна доктрина з розвитку освіти; 

- Конвенція про права дитини; 

- Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних 

навчальних закладів; 

- Документи з питань педагогіки та психології; 

- Загальні правила поведінки учнів під час навчального процесу у ЗНЗ 

України; 

- Положення про організацію освітнього процесу в Олександрійському 

політехнічному коледжі; 

- Положення та інструктивні матеріали  з питань організації методичної 

роботи; 

- Положення, що регламентують діяльність Олександрійського 

політехнічного коледжу. 

2. Методична документація: 

2.1. Завдання педагогічного колективу на навчальний рік; 

2.2. Науково-методична проблема коледжу, циклових комісій; 

2.3. Перспективний та річний план роботи коледжу: 

- план роботи педагогічної ради; 

- план роботи методичної ради; 

- план роботи адміністративних нарад; 

- план проведення семінарських занять викладачів; 

- план роботи методиста; 

- план роботи методичного кабінету 

- графік відвідування навчальних занять викладачів; 

- план-графік контролю за навчально-виховним процесом на навчальний рік; 

2.4. Документація з питань атестації: 

- перспективний план атестації; 

- план підготовки та проведення атестації на навчальний рік; 

- список педагогічних працівників, які атестуються; 

- графік відкритих навчальних занять; 

- графік перевірки навчально-методичних комплексів; 

- графік засідання рейтингової комісії; 

- наказ про наслідки атестації; 

- матеріали відкритих навчальних занять; 

- звіт про наслідки про атестації; 



2.5. Документація з підвищення кваліфікації: 

- Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників; 

- Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і 

науково-педагогічних працівників ВНЗ; 

- перспективний план підвищення кваліфікації; 

- план підвищення кваліфікації на навчальний рік; 

- заяви педагогічних працівників про направлення на підвищення кваліфікації 

(стажування); 

- індивідуальні плани підвищення кваліфікації (стажування); 

- звіти викладачів про підвищення кваліфікації; 

- копії документів, що підтверджують проходження підвищення кваліфікації 

(стажування); 

2.6. Матеріали діяльності семінарів-практикумів; 

2.7. Документація Школи молодого викладача; 

2.8. Матеріали вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного 

досвіду; 

 

7. Керівництво методичним кабінетом 

Безпосереднє керівництво роботою методичного кабінету здійснюється 

методистом. Методист призначається та звільняється директором навчального 

закладу та підпорядковується заступнику директора з навчальної роботи. План 

роботи методичного кабінету складається на навчальний рік і затверджується 

заступником директора з навчальної роботи коледжу.  

 

 

 


