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1. Заr,альнi полояtеЕня

1.1. У своiй дiяльностi методичний кабiнgг Кам'янеtФ-Подiльсъкого медичного

фахового коледжу (далi - Коледж) керустъся законами Украiни <Про ocBiry> та

uПро фахову передвиIцу ocBiTy>, }казами i розгlоряджеш#Iми Президента Украirrи,

Еормативно-правовими актами, lцо регпамент}iють освiтю дйльнiсть, шостановtми

Кабiнет5, MiHicTpiB УкраТни, нормативно-правовими документами MiHicTepcTBa

освiти i науки Украiни, Типовrпчr положенням шро атестацiю педагогiчних

пр ацiвrrr,lкiв, iншrдли нормативно -шр ав овими д ок}м ентами.

1.2. Методичний кабiнет е центром нilвчilJlьноi, науковоi та методичноi роботи:

- з викJlадачами, та здобувачами освiти Колелжу;

- З гrрацiвr*rками закладiв охорони здоров'я MicTa, району, областi та

ОРганiзацiями, на базi яких здобувачi освiти проходять навчальну, переддиплOмну

практику.

l,З. Метою дiяльностi методиrIЕого кабiнету € на),.ково-методиtIне забезпечення

ОСвiшrього tIроцесу Колелжу, органiзацiя науково-методичноi роботи, пiдвиrцешrя

кваuiфiкалii, професiйного рiвня педагогiчних гrраrriвникiв i розвиток ixнboТ

творчоi iнiцiативи, пiдвищеЕIIrI престижу й авторитету.

1,4, Методичний кабiнет у процесi реа"тiзацii покладених на нъого завданъ

взасмодiс з yciMa цiдроздiлами Коледжу, науково-педагогiчним центром вищот та

фаховоi передвищот освiти, iншими закладами освiти рiзних piBHiB акредитацii, що

здiйсr*оють пiдготовку фахiвцiв зi спорiднених опецiалъностей.

1,5. Методичний кабiнет очоJIюс методист, IIрава та обов'язки якого

регламентуються посадовою iнструкчi сю, яку затверджус директор Колелжу.

2. OcHoBHi завдацня методичного кабiнету

Основнrшrи завданшIми дiяльностi методичЕого кабiнеry с:

2.1. ЗабезпеченшI методиtIних умов для органiзацii освiтнього процесу та реалiзацiт

ЗаВДанЬ якiсноi пiдготовки фахiвцiв, методичноi пiдтримки шодо реалiзачiТ
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педагогiчнiц iнiцiатив та апробачii навчалъноТ лiтератури, методшших розробок

тоIцс.

2.2. НаданнrI методичноi допомоги цикловим KoMicйM, викладачам, кураторам

аКаДеМiЧн}lх гр)лп, завiдуто"rим навLIальними кабiнета.ми у пiдвищеrrнi iх фахового

рiвня, дiловоi кваrriфiкачii, вдосконаленнi педагогiчноi майстерностi та

професiйноi комцетентностi, написанпi робоч}тх програм, навчilпъних посiбникiв,

складаннi пrraHiB роботи цикловL{х комiсiй, навчальЕих кабiнетiв.

2.З, ПiдвищеЕIuI рiвня мотивацiТ викладачiв i здобувачiв оовiти до самоосвiти,

с амо ана.,]Iiзу, сам ок онтр олю та сам овдоскон€L,lI ення.

2.4. Вшчення, узагаlrьнення та популяризацiя краIцого педагогiчцого досвiду з

освiтrrъоi роботи педагогiчних працiвникiв Коледжу. Поновлення та

систематизацiя методиIIних MaTepia,iliB.

2.5. Органiзацiя виставOк метсдичних розрOбок викладачiв i творчо-потrтуковоi,

творчостi здобувачiв освiти,

2,6. Проведелrня цредставЕицьких педагогiчних заходiв: педагогiчних читанъ,

вист€lвок, творчих звiтiв, науково-IIракти.Iних конференцiй, ceMiHapiB.

2.7. Надання консультативноi та црактичноi допомоги i органiзацiя роботи з

викладачами- початкiвцями.

2.8. Участь у пiдготовцi матерiалiв та проведеннi олiмпiад, KoHKypciB, декад

педагогiчноi майстерностi тощо.

2.9. Розробка на базi затверджених освiтлъо-квалiфiкачiйшж характеристик,

оовiтнъо-професiйних програм i робочих навч€lльних гшанiв пiдготовки фахових

п.{олодших бакалаврiв, iх вцровадженш{ в освiтнiй rrроцес.

2.10. Органiзацiя розробки та редагранюI робочих црограм з навчаJIьних

дисrцдплiн.

2.11"Створення бази матерiалiв з атестацii, лiцензуванIuI та акредитацii ocBiTHix

програм за нчuIвIIими спецiальностями, вимог до вiдкрlаlгтя нових сttецiацъностей

(ocBiTHix програм).
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2.12. Розробка рекомендацiй щодо вдоскоЕаленнrI органiзацii освiтrъого процесу.

3. Змiст i форми роботи

З,1. Реаriзацiя основних завдаI{ь дiяпьностi методичного кабiнсту rр}тIтуетъся на

такшх принципах:

- демократизму i гуманiзму;

- вiлкритостi.

* системного пiдходу д0 метOдичногс, та iнформацiрlно-аналiтиqного супроводу

лiяльностi Коледжу;

- piBHocTi умов для кожного rrедагогiчного працiвника шодо повноi реатiзацii його

духовного} творчого та iнтелектуалъного потенцiалч;

- безперервностi про ф есiйного вдосконаJIеншI :

* HayкoBocTi. гнулкостi i прогностичностi методичцоi роботи з педагогiчними

кадрами.

З.2. Щля решiзацii основних завданъ пiд час cBoci дiяльностi методр.гчний кабiнет

здiйснюс:

ПЛаНУВанIu{, органiзацiя та цроведення конферелщiЙ, гrедагогiчниN читанъ,

Науково-методичних ceMiHapiB i занять Iш<iл пiдвищення педагогiчноi

МаЙСтерностi з актуtlJIъних проблем методики навчаннlI i вrтховання, наlковоТ

органiзацii освiтrъого процесу в Коледжi;

ЕаданшI доrrомоги викJIадачам, гоповам цикловI,D( KoMiciil, завiд}ючим

НаВчzI]1ЬНими кабiнетами у в еденнi цав чально -м етодиЕIноi докlм ентацii,

- ВИВЧенlrя Роботи цикпових комiсiй, стану викладанIui та методики викладаншI

НаВЧаЛЬНИХ ДИСЦигr.,тiн, педагогiчноi дiялъностi окремюс викладачiв щодо

ефективностi використанIuI рiзних форм i методiв навчаннlI;

- узагаJIьнення та rrропаг}ъання кратцого педагогiчного лосвiду

роботи педагогiчних працiвникiв Коледжу;
,- НаДаННJI МеТОДиЧноi догrомоги цикловим rсомiсiям у пiдготовцi та проведелшi

заходiв, пов'язаншх з лiцензуваннr{м, атестапi сю. акредитацi€ю;
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* iнформ}tsання про регiональнi, BceyKpaiHcbKi, мiжнаролнi конкурси здобувачiв

освiти i викладачiв та органiзацiя ix участi в цих коЕкурсах;

- iнформування викладачiв про нормативнi документи в галузi освiти, науково-

метоД}т.Iнi. навча,тьнi та перiодичнi фаховi видання, наданIIJI практ}{чноТ допомоги

у Тх використаннi,

СиСТеМаТизацiя та пропагаЕда новинок педагогiчноi i науково-методичноi

лiтератури, рефератiв, довiдей i статей з питань навчаннl{, виховання, нових

ТехнологiЙ навчанrrя, проблем освiти, досвiду педагогiв з irrших закладiв освiти.

- НаДання МетодшIноi допомоги цикJlовим комiсiям з питанъ органiзацii роботи з

мОЛоДими викладачами щOдо органiзацii гrроцесу цавчаIl}ut, ведецшt Еавчально-

методичноi документацii (школа молодого викладача),

- проведенIuI вiдкритих заIIять, iх вiдвiдуваннlц та обговорення;

- РОЗРОбка методичних рекомендаuiй щодо створення робочих програм лисциплiн,

Тх стрУктур та змiсту, опорних KoHcпeKTiB лекцiй, органiзацii самостiйноi роботи та

КОЕГРОлЮ Знань здобувачiв освiти, вимог до складу, змiсту та rторядку розробки
пакеriв комIIJIексних контроJIьЕих робiт з дисштллiни;

- ПiДгОтоВка питаЕь для розгJIяду на засiданнях педагогiчноi (методlтчноТ) ради

шодо органiзацii освiтнього цроцессу,

- ОРганiзацiя пiдвиlценшI кватiфiкацii та стажування педагогiчних працiвникiв,

3,З. OcHoBHi форми роботи методиtlноr,о кабiнету:

У метОДиЧному кабiнетi Ко"цеджу кулътивуються iндивiдуальнi. груповi та MacoBi

форми роботи.

Iндивiдуальнi форми роботи (наставництво, консультацii, стаж}ъання,

caMoocBiTa та iH.) вiдiграють важливу роль у на},ково-методичному

СаМОВДOСКОн€lJIеннi. Наставництво слiд розглядати як важливий нашрям науково-

МеТОДИrlНОi РОбОти досвiдчених викладачiв з моподими викJIадачами, викjlадачilми

без досвiду педагогiчноi роботи (фахiвцiв з I1иклу професiйних дисцигlлiн) та тими

викIIадачами, якi в гlрочесi атестацii дiста,rи певнi рекомендацii.
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Важливо формою роботи е щоденна самостiйна робота викладача над собою, тобто

- caмocвiTa. Методист надас консулътацii, розробляе програми з самоосвiти для

викладачiв, виходячи з дiагностуваннrI псргхологопедагогiчноi пiдготовки

викладача.

В iнливiдуаrrьЕих формах роботи реалiзуютьоя iндивiдуальнi програми

пiдвишеrшя квачiфiкацii педагогiв з урахуваЕням ixHboi компетенцii, потреб i

iHTepeciB.

Груповi форми науково-методичноТ роботи ( групи педагогiчноi майстерностi,

об'сднання викладачiв за iкгересами, rrрактикут\{и та iH.) бiльш мобiльнi та

динамiчнi. воrшл об'сднуютъ педагогiв за iнтересами,

Груо" цедагогiчноi майстерностi створюються з метою прискорення впроваджеця

досягненъ педагогiчноi на5rки та передового досвiду в освiтнiй процес. Створення

таких гр}4I викJIиканo тим, що внесення змiн у досвiд роботи, який скJIався,

Сшрrпhlяття педагогiчних iдей, 1мiння практи!Iно реалiзувати цi iдеi часто споqатку

пiд сигу не всьому колективу, а лише гр5rпi найбiлъш досвiд.lgцих i TeopgTrгlнo

пiДготовдених педагогiв, якi до того ж усвiдомлrоють i необхiднiстъ вивченЕя зплiн,

LцО вносяться у традицiйний досвiдi роботи Коледжу, i бажають проводити

цiлесшРямовану роботу з удосконilпення педагогiчного процесу в потрiбному

напрямi.

Школи передового педагогiчного досвiду виправдовують себе R системi

}rауково-методичноi роботи; Тх завданшI rrоляга€ в тому, щоб допомогти

м€tjlодосвiдчеtмм шедагогам вивчити досвiд роботи майстра педагогiчноi справи.

[Iрактикум у системi роботи методиЕIного кабiнету сприrIс впровадженню кращих

ЗРаЗКiв роботи, оволодiнrшо новими засобами навчаннlI. Перед практикумом

СТавиться завдан}ш: показати на rrрактиt{i TaKi засоби навчаннrI, навчитLI влпtладачiв

рекомендованих методiв i гrрийомiв.

школа педагогiчноi майстерностi об'еднlrс викладачiв з високою творчою

аКТИвнiСтЮ, якi на заIuIттях шIколи з€tJту{ають педагогiчний колектив до
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ефективних форм роботи, органiзацii колективноi творчоi сrрави, розв'язаr*rя

педагогом ситуашiй i завдаrъ сучасноi освiти та вID(овання,

Ш{асовi форми роботи (цiльовi семiнари, flедагогiчнi читання; науково-практичллi

конференцiТ, мегодшчнi оперативнi наради) поклрIканi сприятrr влrробленлпо сдлrноi

пеДагогiчноi позицii i пiдходiв до важJIивих педагогiчних проблем. !ля них

xapaкTepнi на,sвнiсть вiдносно постiЙного складу педагогiв, вiдповiднi плановiсть i

перiодл.тчнiстъ у роботi.

Психолого-педагогiчнi семiнари, на}ково-практичнi конференцii вимагають

високоi квалiфiкачii органiзаторiв науково-методичноi роботи або прямих зв'язкiв

iз вчецими-педагогами, виIlцадачами педагогiчнIФ( навчzLJIъних закладiв, iнститутiв

удо cKoH[LIleHHlI викладачiв.

4. Оснащення методичного кабiнету

4.1. Методичний кабiнет розташовусться у примirщеннi, необхiдному для

забезпечення його функuiй.

4.2. Методичний кабiнет обпаднусться необхiдrтими меблями, оснащу€ться

персоI{альним комш'ютером з доступом до мережr IHTepHeT.

4.3, В методиrIному кабiнетi зооередж)дс)ться TaKi матерiа,чи: - нормативно-правовi

ДОКУМенТи В гililуЗi освiти: Конституцiя Украiни, Закони Украi'н,и кIIро ocBiTy>,

<Про фахову передвиrцу ocBiTy>, Укази Президента Украiни, урядовi рiшення з

ПИТань освiти, рiшення колегiЙ, накази та iншi iнструктrшнонормативнi документи

MiHicTepcTBa оовiти i на}ки Украiни, Щепартаменту освiти i на),ки, базового

Коледжу;

- планова документацiя по роботi методиtIного кабiнету, графiк проведення

МеТОДИtIНих заходiв у Коледжi, орiентовниЙ план вiдкритих затлятъlзаходiв/, тижнiв

цик.ilовшх комiсiй на поточний навча-ttьний piK;

- документацiя засiдаЕь методичЕих рад Коледжу (uротоколи засiдань,

доповiдi тоrцо);

- матерiали по Школi педагогiчноi майстерностi та наставшштвy;
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- документацiя з атестацii rтедагогiчних працiвлплкiв Коледжу;

- науково-методична лiтература;

- зразки робочих навчfuIIьних гшанiв i uрограм, засобiв дiагностики пiдготовки

фахiвцiв; навч&,Iьно-методиIIних компексiв, iнструкчiй до лабораторЕо-

практи}Iнлrх робiт, iнструкцiй та апгоритмiв до rrр€жтичних занятъ, вимоги до

створ em{ll пiдруlни KiB, навчальних по сiбншсiв ;

- збiрки методиtIнцх рекомендацiй , розробок, доповiлей, рефератiв, викладачiв

Коледжу;

- банк даних (картотека) передового педаrогiчного досвiду, ocBiTHix техноло,гiй,

мgтодиtlнi матерiали, що визначають дидактичцi вимоги до проведення занять, ix

структуру i вили;

- шлани роботи циклових мgtодичних комiсiй, навчil',тьнIо( кабiнетiв, лабораторiй,

гурткiв;

- методиtlнi розробки вiдкритIж занять/заходiв ;

- портфолiо педагогiчrгих працiвrшткiв Коледжу та матерiшrи циклових

комiоiй,

- матерiати узагатънених передових педагогiчних досвiдiв педагогiчних

працiвтш.rкiв Коледжу ;

- матерiали з HayкoBoi роботи викладачiв та здобувачiв освiти Коледжу,

- матерiали з пiдвищення кваrrriфiкацii та cTaxcyBaHIuI викладачiв ,

- матерiали по обласних методиаIних об'еднаннях;

- листування з МОН, .Щепартаментом освiти i на5,ки, установами та оргаЕiзатr,iями з

IIитань, якi адресованi методичному кабiнету;

4 
" 
4, Номенкдатура матерiалiв методичного кабiнету:

- ппан роботи методичного кабiнету;

- нормативIlо-прilвовi докlменти в галузi освiти;

- форми i методи проведеннJI навчiшьних зашIть;

- навч€шьнi програми з дисцrшrлiн;
8



- Еавчfutьно- }Iетодиtiна робота викладачiв;

- робота цикJIових комiсiй;

- робота ЕавчiLiIъних кабiнетiв i лабораторiй;

- позааудиторна виховна робота;

- робота KypaTopiB академiчних груп;

- атестацiя педагогiчних прашiвrшкiв;

- гliдвrцценлля квацiфiкаrrii педагогiчних працiвникiв коледжу;

- матерiали педагогiчнrтх рад;

- м атерiа"ти акредитацii;

- N{етодиLIного кабiнету;

- цлан роботи Коледжу.

5. Керiвництво методичним кабiнетом

5.1, Методичний кабiнет праrц9g згiдно плапу методичноi роботи, затвердженим

директором Коледжу, вiдповiдно до ЕавчitJIъного rrлан)i.

5.2, Безпосередн€ керiвниrцво роботою кабiнету в Коледжi здiйсшосться

застуIIником директора з навчальноi роботи. Органiзатором Bcici роботи з

вивченнlI, проtтаганди та запровадженця в освiтнiй гrрошес педагогiчного досвiду е

методист (спечiалiст вшцоТ квалiфiкачiйяоi категорii та званняN{ (виIсцадач-

методист> або кстарший викладач> ), який rrризначастъся накilзом директора.

Заступrтlшс директора з навчаьноi роботи

Методист

Тетяна N4оШАк

Ольга СТОЦЬКА
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