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1. Загальні положення
1.1. Обласний методичний кабінет є центром організації навчально-методичної та
виховної роботи, визначає її напрями, форми і зміст.
1.2. Обласний методичний кабінет у своїй діяльності керується Конституцією України,
законами України, актами Президента України, Кабінету М іністрів України, нормативними
актами
Міністерства освіти і науки України, М іністерства охорони здоров'я України, наказами
Департаменту охорони зд о р о в'я П олтавської облдерж адм іністрації, Д епартам енту освіти і науки
Полтавської облдерж адміністрації, Статутами медичних коледжів та училищ Полтавської області,
іншими нормативними актами та цим Положенням.
1.3. Обласний методичний кабінет здійсню є свою діяльність за планом роботи на
навчальний рік, схваленим на засіданні обласної методичної ради та затвердженим Департаментом
роботи з персоналом, освіти та науки МОЗ України.
2. Завдання
Основними завданнями обласного методичного кабінету є:
2.1. забезпечення оптимальних умов для організації навчального процесу та реалізації
завдань якісної підготовки фахівців;
2.2. надання методичної допомог и викладачам, керівникам груп у підвищенні їх фахового
рівня, удосконаленні педагогічної майстерності;
2.3. поновлення та систематизація методичних матеріалів, які друкую ться у фахових
виданнях та розробляються у вищ их навчальних закладах, пропаганда досягнень передової
педагогічної науки, інноваційних технологій навчання;
2.4. створення бази матеріалів з атестації, ліцензування та акредитації спеціальностей
вищих медичних навчальних закладів Полтавської області;
2.5. вивчення, узагальнення та розповсюдження педагогічного досвіду навчально-виховної
роботи викладачів вищ их навчальних закладів;
2.6. організація виставок методичних розробок викладачів, навчально-методичної
літератури, конкурсів передового педагогічного досвіду, технічної творчості та науковопошукової роботи студентів;
2.7. сприяння участі викладачів вищих навчальних закладів у міжвузівських конференціях,
семінарах за пропозицією М іністерства освіти і науки України, М іністерства охорони здоров'я
України, вищих навчальних закладів І—IV рівнів акредитації;
2.8. формування інформаційного банку даних (каталогів на електронних, паперових
носіях) з питань змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, психолого-педагогічних
досягнень, кращих робіт викладачів;
2.9. забезпечення публікацій з досвіду педагогічної роботи викладачів вищих навчальних
закладів в засобах масової інформації, підтримування зв'язків із засобами масової інформації;
2.10. інформування викладачів про нормативні документи в галузі освіти, науковометодичні, навчальні та періодичні фахові видання, надання практичної допомоги у їх вико
ристанні.

3. Ф ункції
Обласний методичний кабінет відповідно до покладених на нього завдань здійсню є такі
функції:
3.1. систематизація та пропагування педагогічних і науково-м етодичних інновацій в
освітній сфері;
3.2. надання допом оги молодим викладачам, цикловим комісіям у веденні навчальнометодичної документації;
3.3. планування, організація та проведення науково-теоретичних, науково-практичних
конференцій, науково-методичних семінарів;
3.4. надання допом оги у підвищ енні кваліфікації педагогічних працівників;
3.5. участь у атестації педагогічних працівників на встановлення та підтвердження вищ ої
кваліфікаційної категорії та педагогічних звань;
3.6. вивчення роботи циклових комісій, окремих викладачів щодо ефективності
використання
різноманітних
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навчання, узагальнення та пропаганда передового педагогічного досвіду роботи викладачів, вищих
навчальних закладів загалом з найваж ливіш их проблем освіти;
3.7. підготовка і випуск інформаційно-методичних збірників про діяльність вищих
навчальних закладів;
3.8. визначення науково-м етодичних проблем, які реалізовую ться вищ ими навчальними
закладами при плануванні та проведенні відкритих занять (лекцій, семінарських, практичних,
лабораторних занять), внесення пропозицій щодо подальш ого удосконалення різноманітних
напрямів педагогічної діяльності вищ ого навчального закладу;
3.9. інформування про В сеукраїнські, регіональні конкурси, конкурси серед студентів
і викладачів вищих навчальних закладів та організація їх участі в цих конкурсах;
3.10. організація рецензування навчальних посібників та навчально-м етодичної літератури,
створених викладачами і схвалених цикловими комісіями, методичною радою вищого
навчального закладу.
4. О бладнання та оснащ ення
4.1. О бладнання обласного методичного кабінету вклю чає:
• ком п’ютер із доступом до мережі Інтернет, принтер, техніку для тиражування навчально-методичної літератури;
• нормативно-правові документи з питань освіти;
• галузеві стандарти вищ ої освіти з кож ної спеціальності;
• навчальні програми дисциплін циклів загальноосвітньої, гум анітарної та соціальноекономічної, природничо-наукової, проф есійної та практичної підготовок і керівників груп кожної
спеціальності;
• методичні матеріали, що визначаю ть дидактичні вимоги до проведення занять, їх
структуру і види;
• матеріали, які відображ аю ть ключові проблеми педагогіки і психології, науковометодичні питання, над якими працю ю ть колективи вищ их навчальних закладів;
• вимоги до занять, їх види, структура і методи;
• вимоги до створення підручників, навчальних посібників;
• облік узагальненого досвіду викладачів, керівників груп вищ их навчальних закладів;
• новинки навчальної та довідкової літератури, анотованої видавництвами;
• адаптовані списки літератури бібліотеки П олтавського базового медичного коледжу;
• рекомендована література до м етодичної проблеми;
• каталог дисків «Ф орум педагогічних ідей викладачів медичних коледжів та училищ
Полтавської області».

5. Документація
5.1. Документація обласного методичного кабінету:
• накази Міністерство охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України;
• інформаційно-методичні листи Державного управління "Центральний методичний
кабінет підготовки молодших спеціалістів" МОЗ України;
• інформаційно-методичні листи Державної організації «Центр тестування професійної
компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при
Міністерстві охорони здоров'я України»;
• накази Департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації,
Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації;
• примірне положення про базовий медичний коледж;
• положення про обласний методичний кабінет;
• положення про обласну методичну раду медичних коледжів та училищ Полтавської
області;
• положення про творчу групу в системі науково-методичної роботи педагогічних
працівників медичних коледжів та училищ Полтавської області;
• положення про проведення конкурсу "Кращий за професією";
• план роботи медичних коледжів, училищ Полтавської області на навчальний рік;
• план роботи обласної методичної ради;
• перспективний план роботи обласного методичного кабінету Полтавського базового
медичного коледжу над науково-методичною проблемою;
• план роботи творчої групи викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської
області із впровадженням методичної проблеми;
• план підвищення кваліфікації викладачів медичних коледжів та училищ Полтавської
області;
• план-графік проходження атестації викладачами;
• план роботи методичних об’єднань;
• графік виїзду членів обласної методичної ради;
• графік проведення відкритих занять, виховних заходів;
• графік проведення конференцій, семінарів, педагогічних лекторіїв;
• річні звіти медичних коледжів та училищ Полтавської області;
• звіт про роботу медичних коледжів та училищ Полтавської області;
• каталог інформаційно-методичних збірників «Калейдоскоп педагогічних ідей»;
• інформаційно-методичні збірники.

6. Керівництво
6.1. Безпосереднє керівництво роботою обласного методичного кабінету здійснює базовий
методист, який підпорядковується Голові Ради директорів медичних коледжів та училищ
Полтавської області.
6.2. Базовий методист несе відповідальність за виконання покладених на обласний
методичний кабінет завдань і функцій, передбачених цим Положенням.
6.3. При обласному методичному кабінеті організовується обласна методична рада, яка
визначає основні напрями методичної роботи вищих навчальних закладів, сприяє впровадженню
прогресивних форм і методів навчання та виховання, виконує заходи, спрямовані на удосконалення
навчально-виховного процесу і підвищення якості підготовки фахівців, надає допомогу щодо
ефективності організації методичної і навчально-виховної роботи, здійснює контроль прийнятих
рішень і заходів.
7. Взаємовідносини з іншими підрозділами
7.1.
Відповідно до встановленого порядку обласний методичний кабінет взаємодіє
методичними кабінетами медичних коледжів та училищ Полтавської області.

