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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Навчально-методичний кабінет є одним з головних структурних 

підрозділів коледжу, діяльність якого спрямована на реалізацію змісту освіти 

відповідно до освітньої програми з метою досягнення і підтримання високої 

якості освіти сучасного світового рівня. 

Навчально – методичний кабінет здійснює функції планування, організації і 

контролю освітнього процесу відповідно до затверджених планів 

спеціальностей, програм та інших навчально-методичних матеріалів, 

відповідності їх розкладу занять, веде облік руху контингенту здобувачів 

освіти і  на його  основі статистичну звітність, тощо. 

 

1.2. У своїй роботі навально – методичний кабінет керується Законом 

України «Про освіту»,  «Про фахову передвищу освіту», «Про повну 

загальну освіту», нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки 

України, Статутом Олександрійського політехнічного фахового коледжу, 

Положенням про організацію освітнього процесу в Олександрійському 

політехнічному фаховому коледжі, іншими внутрішніми нормативними 

актами Олександрійського політехнічного фахового коледжу та даним 

Положенням. 

 

1.3. Навчально-методичний кабінет працює згідно плану, що розробляється 

на кожен навчальний рік, який є частиною єдиного плану роботи фахового 

коледжу на навчальний рік. 

 

1.4. Навчально – методичний кабінет підпорядковується заступнику 

директора  з навчальної роботи. Завідуючий навчально-методичним 

кабінетом  здійснює  керівництво навчально – методичним кабінетом і несе 

відповідальність перед директором за успішне виконання покладених на  

навчально – методичний кабінет функцій.  

  1.5.  Завідуючий навчально-методичним кабінетом має право отримувати 

від  завідуючих відділень необхідні документи  та звітність по освітньому 

процесу. Завідуючий навчально-методичним кабінетом, має право подавати 

директору пропозиції щодо заохочення (стягнення) співробітників  

навчально-методичного кабінету. 

  Завідуючий навчально-методичним кабінетом  здійснює загальне 

керівництво кабінетом в розпорядження якого підпорядковані такі штатні 

одиниці: 

- секретарі навчальної частини; 

     -    секретар-друкарка  навчальної частини; 

 

 

 

 



 

2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ 

 

2.1. Сприяння організації навчального процесу на основі прогресивних форм  

і методів  викладання, широкого застосування офісної техніки, новітніх 

технічних засобів навчання та контролю. 

2.2. Складання розкладу навчальних занять згідно з графіком навчального 

процесу. 

2.3. Контроль виконання розкладу викладачами коледжу. 

2.4. Коригування розкладу навчальних занять з об’єктивних причин. 

2.5.Аналіз виконання запланованого обсягу навчального навантаження 

кожним викладачем. 

2.6. Облік руху контингенту студентів по курсах, групах та спеціальностях, 

складання статистичних звітів до Міністерства освіти і науки України, 

Департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної Державної 

адміністрації. 

2.7.  Складання статистичної звітності по формі  2-3 НК. 

2.8. Контроль за своєчасною розробкою робочих навчальних програм та їх 

систематичним поновленням. Облік робочих навчальних програм з усіх 

дисциплін відповідно до навчальних планів та їх зберігання. 

2.9. Розробка пропозицій і проектів розпоряджень по коледжу щодо  

регулювання навчального процесу та контроль за їх виконанням. 

2.10. Контроль за виконання педагогічного навантаження, подання до 

бухгалтерії коледжу даних про вичитку годин: вичитані викладачами поверх 

навантаження, викладачами сумісниками, викладачами з погодинною 

оплатою праці. 

2.11. Контроль за веденням обліку навчальної роботи(форма  2) 

2.12. Ведення обліку навчальної роботи (форма 3) 

2.13. Контроль за виконанням графіка навчального процесу. 

2.14. Своєчасне інформування членів адміністрації про хід навчального 

процесу, внесення пропозицій щодо вдосконалення. 

2.15. Підготовка необхідної документації до проведення державної 

екзаменаційної комісії. 

2.16. Підготовка необхідних матеріалів стосовно навчального процесу, які 

виносяться на обговорення засідань адміністрації коледжу. 

2.17. Оформлення замовлень на виготовлення бланків документацій, 

необхідної для роботи навчальної частини, для роботи відділень.  

2.18. Оформлення документацій для замовлення студентських квитків. 

2.19. Ведення журналу реєстрації заліково-екзаменаційних відомостей. 

2.20. Ведення книги реєстрації студентських квитків. 

2.21. Підготовка документацій до здачі в архів. 

2.22. Розробка спільно з завідуючими відділеннями  та іншими підрозділами 

коледжу річних та перспективних планів навчально-методичної роботи 

коледжу. 



2.23. Участь у контролі за виконанням наказів, розпоряджень, інструкції та 

вказівок  вищестоящих організацій, рішень педагогічної ради та методичної 

ради коледжу з питань організації і удосконалення освітнього процесу. 

2.24. Вивчення досвіду організації освітнього процесу в інших  навчальних  

закладах країни та впровадження його позитивних результатів . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


