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ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ 

ДПТНЗ «Роменське ВПУ» 

 

Загальні положення 

 

Методичний кабінет навчального закладу – є організаційний центр 

методичної допомоги педагогічним працівникам. Діяльність методичного 

кабінета визначається змістом внутріучилищної методичної роботи і 

методичними комісіями, які працюють в училищі. Очолює методичний 

кабінет заступник директора з НМР. 

 

Основними завданнями методичного кабінету є: 

 

•  надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам; 

• координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти з 

підвищенням педагогічної майстерності та удосконалення фахової 

підготовки педагогів. 

• організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу 

педагогів, впровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та 

освітніх технологій. 

 

Методичний кабінет проводить таку роботу: 

• створює умови для самостійної, індивідуальної роботи педпрацівників 

шляхом забезпечення їЇ необхідною науково-методичною літературою; 

• організовує консультації з питань педагогіки, фахової педагогічної 

методики викладання предметів; 

• організовує та проводить педагогічні заходи: виставки, творчі звіти, 

практичні семінари, конференції тощо; 

• сприяє участі педагогічних працівників у методичній та інноваційній 

роботі; 

•  сприяє впровадженню в практичну роботу педагогічних працівників 

перспектив педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх 

технологій 

 

У методичному кабінеті зосереджені такі матеріали: 

• документація методичних комісій (плани роботи,  протоколи  засідань, 

розробки уроків, освітні програми, зразки КМЗ, ККЗ, ККР); 



• графік проведення методичних заходів з педагогічними працівниками; 

• науково-методична література; 

• матеріали з позаурочної роботи; 

• нові періодичні видання: журнали, газети. 

 

Принципи на яких ґрунтується діяльність методичного кабінету: 

•   демократизм і гуманізм; 

•   відкритості; 

•   системного підходу до методичного та інформаційно-аналітичного 

супроводу діяльності навчального закладу; 

•  рівності умов для кожного педагогічного  працівника  щодо повної 

реалізації його духовного та інтелектуального потенціалу; 

• безперервності професійного вдосконалення; 

•науковності, гнучкості і прогностичності методичної роботи з 

педагогічними кадрами. 

 

Контроль за діяльністю методичного кабінету 

Колегіальним органом керівництва методкабінетом є методична рада 

училища. Загальне керівництво діяльністю методичного кабінета здійснює 

директор закладу. 

 


