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Ï Î Ë Î Æ Å Í Í ß 
ïðî  íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé  êàá³íåò 

Ëóáåíñüêîãî  ë³ñîòåõí³÷íîãî  êîëåäæó 

Ìåòà  ³ çàâäàííÿ  íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî  êàá³íåòó 
Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé  êàá³íåò  Ëóáåíñüêîãî  ë³ñîòåõí³÷íîãî  êîëåäæó 

(íàâ÷àëüíèé  çàêëàä  ² ð³âíÿ  àêðåäèòàö³¿) º  ìåòîäè÷íèì  öåíòðîì  îðãàí³çàö³¿ 
íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿  ðîáîòè  ç³ ñòóäåíòàìè  é îïîðíîþ  ëàíêîþ  êåð³âíèöòâà 
íàâ÷àëüíîãî  çàêëàäó  ç ïåäàãîã³÷íèìè  êàäðàìè. 

Ìåòà  íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî  êàá³íåòó  - ñïðèÿòè  âïðîâàäæåííþ  íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷íèõ  çíàíü,  íîâèõ  äîñÿãíåíü  ó ãàëóç³ íàâ÷àííÿ  òà âèõîâàííÿ  ñòóäåíòñüêî¿ 
ìîëîä³. 

Îñíîâí³  çàâäàííÿ  íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî  êàá³íåòó 
Ïðîïàãàíäà  ñåðåä âèêëàäà÷³â,  êëàñíèõ  êåð³âíèê³â  íàâ÷àëüíèõ  ãðóï, 

âèõîâàòåë³â  ãóðòîæèòê³â,  ìàéñòð³â  âèðîáíè÷îãî  íàâ÷àííÿ  äîñÿãíåíü  ïåäàãîã³÷íî¿ 
íàóêè,  ïñèõîëîã³¿,  ìåòîäèêè  íàâ÷àííÿ  òà âèõîâàííÿ  ñòóäåíò³â. 

Äîïîìîãà  öèêëîâèì  êîì³ñ³ÿì,  âèêëàäà÷àì,  êëàñíèì  êåð³âíèêàì  íàâ÷àëüíèõ 
ãðóï,  ìàéñòðàì  âèðîáíè÷îãî  íàâ÷àííÿ  ç ïèòàíü  îðãàí³çàö³¿,  ïëàíóâàííÿ  òà 
ìåòîäèêè  íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿  ðîáîòè. 

Ï³äâèùåííÿ  êâàë³ô³êàö³¿  òà âèâ÷åííÿ  ³ ïîøèðåííÿ  äîñâ³äó  ðîáîòè  êðàùèõ 
âèêëàäà÷³â,  êëàñíèõ  êåð³âíèê³â  òîùî. 

Íàëàãîäæåííÿ  òà ï³äòðèìàííÿ  çâ'ÿçê³â ç íàâ÷àëüíèìè  êàá³íåòàìè, 
ëàáîðàòîð³ÿìè  ³íøèõ  íàâ÷àëüíèõ  çàêëàä³â  ç ïèòàíü  âïðîâàäæåííÿ  íîâèõ  ôîðì  ³ 
ìåòîä³â  íàâ÷àííÿ. 

Íàêîïè÷åííÿ  òà ñèñòåìàòèçàö³ÿ  ìåòîäè÷íèõ  ìàòåð³àë³â,  ÿê³ íàäñèëàþòüñÿ  ç 
íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî  öåíòðó,  äðóêóþòüñÿ  â ïåð³îäè÷í³é  ïðåñ³  òà ðîçðîáëÿþòüñÿ 
â íàâ÷àëüíîìó  çàêëàä³,  ïðîïàãàíäà  ôîðì  ³ ìåòîä³â  ³íòåíñèâíîãî  íàâ÷àííÿ  òà 
ä³ºâîãî  âèõîâàííÿ,  îö³íêà  ¿õ åôåêòèâíîñò³  çà äîñÿãíóòèìè  ðåçóëüòàòàìè. 

Ñòâîðåííÿ  áàçè  ìàòåð³àë³â  ç àòåñòàö³¿, ë³öåíçóâàííÿ  òà àêðåäèòàö³¿ 
ñïåö³àëüíîñòåé  ³ íàâ÷àëüíîãî  çàêëàäó,  âèìîã  äî  â³äêðèòòÿ íîâèõ  ñïåö³àëüíîñòåé. 

Ðîçðîáêà  ðåêîìåíäàö³é  ùîäî  âäîñêîíàëåííÿ  îðãàí³çàö³¿  íàâ÷àëüíîãî 
ïðîöåñó;  ðîçðîáêà  ïîëîæåíü  ³ îð³ºíòîâíèõ  çàâäàíü  äëÿ ïðîâåäåííÿ  îë³ìï³àä, 
êîíêóðñ³â  ó êîëåäæ³  ç äèñöèïë³í  òà ñïåö³àëüíîñòåé. 

Îðãàí³çàö³ÿ  âèñòàâîê  ìåòîäè÷íèõ  ðîçðîáîê  âèêëàäà÷³â,  òåõí³÷íî¿  òâîð÷îñò³ 
ñòóäåíò³â,  ó÷àñòü ó âèñòàâêàõ. 

Çàáåçïå÷åííÿ  ïóáë³êàö³é  ç äîñâ³äó  ïåäàãîã³÷íî¿  ðîáîòè  â ãàçåòàõ, ðîçì³ùåííÿ 
ìàòåð³àë³â  íà  ñàéò³ êîëåäæó. 



Зміст і форми роботи 
Планування, організація та проведення теоретичних конференцій, 

педагогічних читань, науково-методичних семінарів і занять шкіл підвищення 

педагогічної майстерності з актуальних проблем методики навчання  і виховання, 

наукової  організації навчального процесу у Лубенському лісотехнічному 

коледжі. Участь педагогів коледжу у конференціях, семінарах, конкурсах, 

виставках тощо.  
Вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи циклових комісій, 

окремих викладачів, ефективності використання різних форм і методів активного 

навчання, організації проведення виховної роботи. 
 Надання методичної допомоги цикловим комісіям щодо підготовки 

документації для ліцензування, акредитації. 
 Надання методичноїдопомоги цикловим комісіям з питань організації 

роботи з молодими викладачами та з класними керівниками навчальних груп 

щодо організації процесу виховання, навчання, ведення навчально-методичної 

документації (школа молодого викладача, психолого-педагогічні семінари тощо).  
Систематизація та пропаганда новинок педагогічної і науково-методичної 

літератури, рефератів і статей з питань навчання, виховання, нових технологій 

навчання, проблем вищої освіти, досвіду педагогів з інших навчальних закладів 

системи. 
Організація щорічних виставок навчально-методичної літератури, 

документації, оглядів-конкурсів, курсового і дипломного проектування, науково-
технічної та художньої творчості студентів, видання методичних бюлетенів про 

роботу кращих викладачів, вихователів і майстрів виробничого навчання.  
Розробка науково-методичних завдань, які реалізуються в коледжі  під час 

планування та проведення відкритих занять (лекцій, практичних, семінарських, 

лабораторних). Участь у складанні перспективних і поточних (семестрових) 

планів контролю, які здійснюються керівництвом навчального закладу, аналіз 

результатів контролю; підготовка пропозицій щодо подальшого вдосконалення 

різних напрямів педагогічної діяльності  навчального закладу. 
Проведення відкритих занять, їх обговорення. 
Розробка методичних рекомендацій щодо створення робочих програм 

дисциплін, їх структур та змісту, опорних конспектів лекцій, організації 

самостійної роботи та контролю знань студентів, до виконання контрольних робіт 

для студентів-заочників, вимог до складу, змісту та порядку розробки пакетів 

комплексних контрольних робіт із фундаментальних та професійно орієнтованих 

дисциплін. 
Інформування про регіональні, українські, Міжнародні конкурси студентів і 

викладачів.  
Підготовка питань для розгляду на засіданнях педагогічної (методичної) 

ради щодо організації навчального процесу. 
Підбір авторів для написання навчальних посібників, підручників, 

навчальних комплексів дисциплін, надання методичної допомоги щодо 
підготовки рукописів до подання і отримання грифів тощо. 
  Організація рецензування навчальних посібників, методичних розробок і 

різних технічних засобів та навчально-методичних матеріалів, розроблених 

викладачами і схваленими цикловими комісіями. Встановлення творчих зв’язків з 



іншими навчальними закладами з метою обміну досвідом. 
Організація підвищення кваліфікації та стажування педагогічних 

працівників. 
Найбільш поширені форми роботи навчально-методичного кабінету – 

масові, групові та індивідуальні.  
Масові форми роботи – конференції, семінари, наради, вогники, зустрічі за 

круглим столом, анкетування, опитування тощо. Групові форми – відкриті 

заняття, виховні години, виїзд в інші навчальні заклади, наукові інститути тощо. 

Індивідуальні форми роботи – кураторство молодих викладачів, співбесіди тощо. 
Нетрадиційні форми роботи навчально-методичного кабінету: 

- проведення з метою колективної творчої справи ярмарку педагогічного 

досвіду, фестивалю педагогічних ідей; 
- залучення педагогів до участі в ділових іграх, педагогічних консиліумах, 

методичних рингах тощо; 
- посилення наукової спрямованості проблемних семінарів, творчих наукових 

дискусій, навчальних семінарів з методики педагогічного дослідження; 
- посилення практичної спрямованості консультацій-практикумів, школи 

молодого викладача, педагогічного наставництва.  
 

Оснащення навчально-методичного кабінету 
Навчально-методичний кабінет Лубенського лісотехнічного коледжу 

розміщується в окремій кімнаті. Розташування й оформлення всіх матеріалів 

кабінету є зручним і доступним для користування. Його оснащення: 
- картотека навчально-методичного матеріалу; 
- стенди, вітрини, альбоми, плакати, схеми, що відображають фундаментальні 

положення педагогіки та досвід навчально-виховної роботи вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації; 
- бібліотека, яка включає літературу з педагогіки психології і методики 

навчання та виховання; 
- підшивки педагогічної преси: «Освіта України»,  “Нові технології 

навчання», «Освіта. Технікуми, коледжі»; 
- прайс «Навчальна та допоміжна література», навчальні відеофільми; 
- виставка нової літератури, що надходить до бібліотеки коледжу; 
- збірки методичних рекомендацій, розробок, доповідей, рефератів, 

підготовлених педагогічним колективом; 
- зразки навчальної документації; 
- освітньо-професійні програми, навчальні плани, програми; 
- плани роботи циклових комісій, денного відділення, навчальних кабінетів, 

лабораторій, гуртків; інструкції до лабораторних та практичних занять 

тощо; 
- матеріали про досвід викладачів, класних керівників,  майстрів виробничого 

навчання; 
- вимоги до навчальних занять, їх типи та види; 
- структура, форми і методи навчання та виховання; 
- виставки, опис досвіду новаторів виробництва відповідної галузі, матеріали 

з нової технології, техніки тощо. 
 



Керівництво навчально-методичним кабінетом 
Навчально-методичний кабінет створюється відповідно до типового 

навчального плану наказом директора Лубенського лісотехнічного коледжу. У 

своїй діяльності навчально-методичний кабінет керується законами, постановами, 

указами, інструкціями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

Президента України, Міністерства освіти і науки України з питань підготовки і 

підвищення кваліфікації молодших спеціалістів, рекомендаціями Навчально-
методичного центру, рішеннями педагогічної ради навчального закладу. 

Безпосереднє керівництво роботою кабінету в коледжі здійснюється 

заступником директора з навчальної роботи. Організатором всієї роботи з 

вивчення, пропаганди та запровадження в навчально-виховний процес 

педагогічного досвіду є завідувач навчально-методичного кабінету (спеціаліст 

вищої категорії), який призначається наказом директора.  
При навчально-методичному кабінеті організована рада, яка визначає основні 

напрями методичної роботи коледжу, надає допомогу і контролює її виконання, 

організовує впровадження прогресивних форм і методів навчання та виховання. 

До методичної ради  входять: заступник директора з навчальної роботи – голова, 

завідувач навчально-методичного кабінету – секретар, заступник директора з 

виховної роботи, голови циклових комісій, досвідчені викладачі. 
Рада кабінету проводить засідання згідно з планом роботи, затвердженим 

головою. 
Навчально-методичний кабінет працює за планом, затвердженим директором 

коледжу, який розглядається на засіданні педради. 
Навчально-методичний кабінет щорічно звітує за проведену роботу на 

педраді. 
 
 
 

 


