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1. Загальнi положення

к!еякi питаFII]я пiдвище1-lгIяr квалiфiкацii педагогiчних i HayrioBo - педагогiчних

працiвникiв вiд 21.08,2019 Л9 800, Указу Президен,га УrtраТни uПро Нацiона.;rьну

с,гратегiю розI]иткv освi,ги в YKpaTHi на перiод до 2021 року> вiд 25 червня 201З р.

лъ 344120'13, Щерrкавгlоi наtliональноТ програми <OcBi,r,a> (<УкраТна XXI стоrli.гтяl>),

на пi;дставi вгrчтрiпtнiх нормативних докумен.t,iв.

I.2, N4е'годц,111ц; кабir,rеТ € центроN{ навLIальнО - методичноТ роботи
педагогiчгtих (HavKoBo пелагогiчгrих) працiвникiв ,га оIIорною ланкоIо

ttерiвниltтва в органiзаuiТ освiтrrього проl{есу i] коледiкi.

1 .3. БезпосередIIс ксрiвttицтво роботоtо методичного кабiнету здiйснlос

N{етодист. lцо с заrзiлlrвачем методичного кабiне.rу. N4етодисти ко-педжу

пiдпоряrдковусться застvпttику директора з ltавчальнот роботи,

2.Ос rlo BHi за вла н IIrI ]\.I е.годи ч но го кабiнету

2.1 lIропаганДа сереД вик,uадачiв, KypaTopiB I-IавчальFIих груп, досягIIень

педагогiчноТ t-tаvки. психоJIогiТ, методики навчанFIя та виховання студентiв.

2,2 ,Допоп,tога предNlетFtи]\,I (чикловим) комiсiям, виItлалачам, KypaTopaN1

навчальIJих I,руп, з lIитань органiзаrtii, планування та N.{е],одики навчально-

виховноТ робо,r,и.

2.з ПiДвишенняI ква:riфiкацiТ та I]ивчення i поширеннrI лосвiду роботи
кращих викJIадаЧiв, KypaT,opiB rлавчаrlьiлих груп.

2.4 Налагодження та пiдтримання зв'язкiв з кафедрами ЩВНЗ <КНЕУ iM.

Вадипlа Гетьшlаtlа>> та iнtпих IlавчальItих закладiв з питагIь впрOвадження IIових

форшл i меr,одiв IIавчання.

2.5 IlакопиченFIяI та систе]\1атизацiя методичtIих матерiалiв, якi надсилаIоться

з N4iHicTepCTBa освiти i t-лау,ttи УкраТI-rи. Щепартап,rенТу освiти i начки (КиТвськоi

дер)Itавнот адпliгriстраuii. друкуIоться В перiодичгriй пресi та розробляються в

навчальноN{у закладi з пlетою органiзацii освiтнього процесу в коледlкi.



2.6 Ст,воренняt бази матерiа"пiв з атестацiТ, _ltiцензування та акредитацiТ

спецiальностеЙ i навчального закладу, виN{ог до вiлкриття нових спецiальностей.

2.7 Розробка положень шодо вдосконалегlня органiзацii освiтнього процесу

коледrкi; рtlзробка пoJlo)teнb i орiснтовних заtsлань для провелення KoHKypciB

ltоледхti з дисцип-цiни та спецiальностей.

2.В Органiзацiя висl,авок \1етодичFIих розробок викладачiв (чзаr,альненнrI

педагогiчноl,о лосвiду),
n

\IетоJичнl оо слнання Nl.

участь у конкурсах, якi шроводять профiльнi MicbKi

в

у

Кисва.

2.9 ЗабезпечеFIня публirtаrlil:i з досвiду гlелагогiчгtоТ роботи в газетi <Фаховаl

ПереДвиша ocBiTa>>, <освi,гня траскт,орiя>, пiдтримуванFIя зв'яtзкiв iз засобапци

п,tасовоТi гIформr аuiТ.

3.Змiст i форми роботи

3.1 Планування, органiзаrtiя та провеi{еннrI теоретичних конференшiй,

педагогiчних читань, науково-l\,Iетоj{ичних ceMiHapiB i заня,гь LLIколи пелагогiчноТ

шлайсr,ернос,гi з ак,t,уа-пьних IIробj-IеNI \1е,I,оilики навLiання i вихованняt. начковоТ

органiзаrriт освiтнього IIроцесу у навчальноп.лу заклалi.

З.2 Вивчеttttя, ),загальненLlя та поширення досвiду роботи предN{етних

(uиклових)комiсiй, окремих викладачiв, ефективностi використання рiзних форм i

п,tетодiв активl{ого Ilавчання, органiзацiТ проведення виховноТ роботи.

З.З Наitання N,lетоличноТ догlомоги гlреl(N,Iетним (rlиrtловим) комiсiям шодо

пiдготовки документ,ацiТ д:rя лiцензуваI{ня, акредитаuiТ.

3.4 I-{аданI]я N4етодичноТ допоNlогI{ предN{етним (чикловим) комiсiям з питань

органiзацiТ робоr,и з молоl(и\{и викJlа,lu"uппu ,Ia куратораN,Iи гр},rr шоло органiзацiТ

ГIроцесу вихованнrI, навLIання, велення наtsLIально-методичноТ докуN{еllтацiТ

( школа педаt,огi.tн оТ п,t айстер нос,гi, пс ихолого-I Iедагогiч Hi сем i нари.

3.5 Срrстепlа'гизацiя та IIропаганла новинок педаl,оt,iчноТ i науково-\{етоltичноТ

лiтератури, рефератiв i статей з питань навчання, виховання, нових технологiй

навчання, проб.llешл освiт,и, досвiду гtедагогiв з iнших LIавча;Iьних закладiв системи.

З.6 Органiзаrrriя шорi.лних вис1,.lвоIi IIавчальlIо-r,tетоли.тлtоТ .ltiтератури,

оглядiв-

KoHKypciB (узагальнення педагогiчного досвiду), видання методичних бюлетенiв



про роботу краших викладачiв, висвiтлегIня досвiду в газетi <Фахова передвиша

ocBiTa>>, <Освiтrrя траскторiя> та iH.

З.7 Розробка науково-N,IетодиLIFIих завдань, яl<i реалiзуIоться в навчально\I\,

закладi пiд час плаIIування та проведення вiдкритих занять (лекцiй, практичних,

семiнарських, :lабора,торних). Учас,гь у складаннi перспективних i поточних

(семестрових) планiв конr,ролю. яl<i з;riйснюю,гься керiвниuтвом навчального

закладу. аналlз резуjlь,га,I,1в I(oHTpoJl[o; lIllil,o,гoBкa пропозицlи шIодо подальшоI,о

вдосконалеIIIIя рiзних напрямiв педагогiчноТ дiяльностi навчального закладу.

З.В ДопоN,Iога викJIа/]ачам у rrроведеннi вiдl<ри,l,их занять. з подальшим Тх

обговореннr{N,l.

З.9 Розробка N.lетодичних рекомендацiй щодо створення робочих програх.l

дисциплilt, ix структур та змiсту. опорних коttсlIек,гiв .ltекцiй, органiзацii

саплостiйноТ роботи т,а KoI{тpoJIIo знаIIь стулентiв, вимог до зь,tiс,гу Tlt поряi{ку

розробки паке,гiв комtIлексIIих контрольних робiт iз фундаментальних та

професiйно-орiснтовних дисциплiн.

3.10 IгIформlrваLlня про гrрофесiйгri коtIкурси викладачiв. органiзацiя ],а

учас,гь педагогiв у конкурсах: <Викладач року), <Педагогiчний оскар> тошо.

3.11 Пiдготовка Ilи,I,ань дjlя розгляду IIа засiданнях педагогiчгrоТ (методичноТ.1

ради шодо оргагriзацiТ осrзiтrIього процесу.

З.12 Органiзацiя реltеl]зуt]ання IIавLIальних посiбникiв. методичних розробок
,га навчальI{о-N,{етодичItих платерiалiв, розроблегrих викладачами i схвалених

ПреДN,{етниN,Iи (uикловими) t<омiсiями.'Встановлення творчих зв'язкiв з iншими

FIавча:rьниN{и закладами з N,IeToIo обп,riну досвiдом

3.13 ОРГаГriзацiя пiдвищеt+ня квалi(lir<ашiТ та стажуваI-{ня педаtгогi.lгtих

працlвникlв.

Найбiльш поширенi форми роботи методичного кабiнету - MacoBi, груповi

та iндивiлуальнi. MacoBi форми роботи - конференцiТ, семiнари, наради, зустрiчi

за круглим столом, анкетування, опитування тоrцо. Груповi форми - вiдкритi

заняття, виховнi години, виТзл в iншi навчальнi заклалд, HayKoBi iнс,гитути тощо.

Iгrдивiдуальнi сРорпли робо,гlл - KypaTopc,t,l]o молодих вик,ltадачiв, сrriвбесiди

тощо.



I-1етрадиuiйнi ( iHI,roBarriйlli ) форлlи роботи \1el одичного кабiнету:

* Ilроведення з NleToIo колективгtоТ творчоТ справи ярмарки педагогiчного

досвiду, фестивалIо педагогi,лгtих iдей;

- залучення педагогiв до участi в дiлових iграх, педагогiчних консилiуп,tах.

методичних риrIгах тошо;

- посиjtенLiя науковоТ спря\,Iованосr,i проб:tемних ceп,riHapiB. творЧИх

наукових лискусiй. навLIаJlьних ceMiHapiB з N,lетодики педагогiчного дослiд;ltення;
}

- посиленFIrI практи.tноТ спрrIN,lованос,гi консулы,ацiй-практикумiв,

школ tt педаt,о t,i ч t tоТ ш,t ай с,герrI ос,гi, trед;tt,о l,i ч н о I,о нас'гавI l и ц'Гi]а;

- посднання r,радицiйних форrr метолiв наtsчання з довiльними

(педагогiчнi вечорницi, 1,IрезентацiТ педагогiчних новинок).

4. НаповIIеIIIIrI NIетодlI tlного кабiнету

4.1. НаповнеFII-IrI мето/lиLIноt,о кабiнеl,у повинно вiдповiдати такиN,I вИNIогаN,I:

- ir+формаr,ивнlсr,ь,га :зплiс,говнiсr,ь;

- достугrнiсть;

- сучаснiс,rь;

- задоволення потреб педагогiв у саморозвитку i професiйному самовдосконаленНi.

з науково-методичного та органiзацiйного забезпечення

"Фахову IIередвип{у ocBiTy", накази МОН УкраТни та

питань освiтtIього процесу;

Ц2. flокуь,tсtt,гацiя

освiтнього процесу:

- Закон УкраТгrи про

положення по коJlед}Itу з

- галузевi стандарти фаховоi передвищоТ освiти;
a- навчальнi плани;

- зразки навчальноТ доку,п,tеrrтацiТ;

- книги ресстрацiТ вхiдних та вихiдrlих N,{атерiалiв,

- плани робо,ги i ttротоко.ци засiдань педаг,огiчноТ ,1,а методичноТ рад коледжу ],а

школи педагогiчноТ п,tайстерностi.

- iндивiлуальнi п-IIани робо,ги педагогi,tних працiвникiв;

- графiки пiдвищення квалiфiкацiТ педагогiчних працiвникiв;

a



4.3. навчально-метоличнi liоNltlJlекси дисциплiн. якi сфорп,rованi з :

- I-{авчальнi програпли:

- робочi навчальнi програми дисциплiн;

- методичнi п,rатерiали шодо виItонання курсових робiт;

- екзаN,Iенацiйнi бiлети;

- варiанти \{одульних та диреIrторських контрольних робiт,

- i нсr,руril,и в но-м етодичн i п,tатерiали до саN,Iос,гi й ноТ роботи ,
}

- iнструктлlвно-il4етодичнi ма,l,ерiа;tи щодо проведення практичних робiL,

- методичнi ш,rатерiали до поточного та rriлсlrмкового контролю;

- паItети I<оN{плексFIих контрольних робiт з критерiями оцiнIовання, рецензiяп,tи

зразIiаN,lи в iдгrоrзiдi ;


