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1 Загальні положення

1.1 Це положення розроблено на підставі Закону України „Пр° 
вищу освіту”, Положення про організацію освітнього процесу в 
Харківському державному політехнічному коледжі, Статуту коледжу.

1.2 Методичний кабінет є організуючим і координуючим центром 
наукової, навчально-методичної роботи з викладачами виидих 
навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації.

1.3 Головною метою методичного кабінету є навчально- 
методичне забезпечення освітнього процесу, організація 
вдосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації викладачів 
згідно з рівнями, визначеними чинним законодавством.

2 Завдання методичного кабінету

2.1 Пропаганда серед викладачів, класних керівників навчальних 
груп, майстрів виробничого навчання досягнень педагогічної науки, 
психології, методики навчання та виховання студентів.

2.2 Надання навчально-методичних консультацій викладачам та 
студентам коледжу.

2.3 Надання методичної допомоги, координація роботи циклових 
комісій коледжу.

2.4 Сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, 
створення організаційних умов для безперервного фахового 
вдосконалення, кваліфікації педагогів.

2.5 Вивчення та узагальнення перспективного педагогічного 
досвіду викладачів коледжу, педагогічних працівників інших закладів 
освіти, ознайомлення з ним педагогів та його впровадження.

2.6 Розробка та впровадження у практику роботи циклових 
комісій, методичних рекомендацій, положень щодо удосконалення 
науково-методичної роботи, професійної підготовки майбутніх 
фахівців.

2.7 Розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, 
інноваційних методик у навчально-виховний процес.

2.8 Налагодження та підтримка зв’язків з методичними 
кабінетами інших навчальних закладів з питань впровадження нових 
форм і методів навчання.



2.9 Створення комплексу методичного забезпечення дисциплін із 
навчального плану.

2.10 Залучення викладачів до навчально-методичної, науково- 
дослідної роботи.

2.11 Робота з молодими викладачами.
2.12 Організація та науково-методичне забезпечення атестації 

педагогічних працівників, ліцензування та акредитації 
спеціальностей.

2.13 Організація виставок новинок психолого-педагогічної, 
методичної літератури, педагогічної преси, методичних розробок 
викладачів, технічної творчості студентів.

2.14 Стимулювання та забезпечення організаційно-методичних 
умов публіцистичної і видавничої діяльності педагогічних 
працівників.

2.15 Підготовка матеріалів до засідання методичної ради.

З Зміст і напрями роботи кабінету

3.1 Створює умови для самостійної індивідуальної роботи 
педагогічних працівників шляхом забезпечення їх необхідною 
науково-методичною літературою, періодичними виданнями, 
методичними наробками.

3.2 Проводить навчальні, науково-методичні консультації для 
педагогічних працівників, спрямовує роботу циклових комісій, 
навчальних кабінетів і лабораторій.

3.3 Організовує вдосконалення фахової освіти, кваліфікації, 
перепідготовку викладачів.

3.4 Бере участь в оцінці якості та результативності навчально- 
виховної роботи викладачів відповідно до державних освітніх та 
освітньо-кваліфікаційних стандартів.

3.5 Створює організаційно-педагогічні умови для проведення 
представницьких педагогічних заходів: педагогічних читань, 
науково-практичних конференцій, навчально-методичних семінарів, 
виставок, творчих звітів тощо.

3.6 Спрямовує науково-дослідну роботу в галузі розробки та 
впровадження методик, технологій навчання і виховання, 
вдосконалення змісту та форми роботи творчих груп викладачів та 
студентів.



3.7 Виявляє, ознайомлює та рекомендує до впровадження в 
практику узагальнений педагогічний досвід, досягнення сучасної 
науки, навчально-методичну літературу.

3.8 Надає методичну та організаційну допомогу цикловим 
комісіям у проведенні позааудиторної роботи (предметних тижнів, 
олімпіад, конкурсів педагогічної майстерності, КВК, студентських 
конференцій тощо).

3.9 Надає методичну допомогу цикловим комісіям щодо 
підготовки документації для акредитації.

3.10 Щорічно проводить конкурси-огляди роботи циклових 
комісій, навчальних кабінетів, лабораторій.

3.11 Визначає кращі наробки викладачів (методичні рекомендації, 
поради, розробки навчальних занять, позааудиторних заходів), 
вивчає, узагальнює і видає їх як педагогічні вісники, методичні 
витоки тощо.

3.12 Проводить виставки та огляди новинок наукової, навчально- 
методичної літератури, методичних розробок викладачів, кращих 
дипломних, курсових робіт студентів, узагальненого перспективного 
досвіду роботи.

3.13 Надає допомогу викладачам у підготовці до атестації та до 
участі у різних конкурсах, виставках.

3.14 Надає допомогу викладачам при підготовці до проведення 
відкритих занять.

3.15 Встановлення творчих зв’язків з іншими навчальними 
закладами з метою обміну досвідом.



4 Форми методичної роботи на базі методичного кабінету



5 Оснащення методичного кабінету

5.1 У методичному кабінеті зосереджуються такі матеріали:
- законодавчі документи з питань освіти (Конституція України, 

Національна доктрина розвитку освіти, Закони України про освіту, 
рішення колегій, накази та інші інструктивно-нормативні документи 
Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти 
Харківської обласної держадміністрації).

5.2 Навчально-методичний комплекс, який включає:
- навчальні плани;

- навчальні програми;
- робочі навчальні програми;
- плани, конспекти або тези лекцій;

інструкційно-методичні матеріли для лабораторних, 
практичних, семінарських занять студентів;

- пакети комплексних контрольних завдань;
- перелік питань до екзаменаційних білетів;
- методичні вказівки курсового та дипломного проектування;
- методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи 

студентів.
5.3 Документація циклових комісій коледжу.
5.4 Плани, графіки роботи коледжу.
5.5 Науково-методична література, періодичні педагогічні 

видання, інструктивні збірники Міністерства освіти і науки України.
5.6 Матеріали позааудиторної роботи.
5.7 Друковані матеріали викладачів, кращі методичні доробки 

викладачів.



6 Планування роботи методичного кабінету

6.1 План роботи методичного кабінету складається на початок 
кожного навчального року на основі річного плану коледжу. При 
складанні його враховуються плани роботи відділень, циклових 
комісій.

6.2 План роботи кабінету погоджується заступником директора з 
навчальної роботи і затверджується директором коледжу.

6.3 У плані роботи кабінету визначаються завдання на поточний 
рік, зміст плану формується за розділами:

I Організаційна робота;
II Навчально-методична робота.
III Підвищення кваліфікації викладачів та стажування

Методист Н.М.Мартинова


