
ПОЛОЖЕ 
про методичний кабінет 

1. Загальні положення
Методичний кабінет Полтавського базового медичного коледжу (далі - Коледжу) 

входить до структури коледжу і очолюється методистом.
Методичний кабінет коледжу створений на виконання Закону України «Про освіту», 

Закону «Про вищу освіту» та з метою підтримки навчальної та методичної роботи викладачів та 
студентів у процесі освітньої діяльності, безперервного удосконалення фахової освіти.

Методичний кабінет коледжу -  це організуючий та інформаційний центр навчально- 
методичної роботи викладацького складу і студентів коледжу з питань організації навчального 
процесу з підготовки молодших медичних спеціалістів, медичних сестер-бакалаврів, підвищення 
кваліфікації молодших медичних спеціалістів і на допомогу студентам у їх індивідуальному 
навчанні і самостійній роботі.

У методичному кабінеті зосереджуються керівні документи (Закони «Про освіту», «Про 
вищу освіту», Постанови Верховної Ради, накази Міністерства охорони здоров’я України, 
Міністерства освіти і науки України) щодо шляхів реалізації завдань Національної доктрини 
розвитку освіти, визначених заходів із вдосконалення системи вищої освіти України та інтеграції 
вітчизняної системи освіти і науки України в Європейський простір, створюється інформаційна 
експозиція, присвячена Болонському процесу, база даних із вивчення та впровадження 
передового педагогічного досвіду.

Методичний кабінет створений у приміщенні, придатному для творчої роботи 
педагогічних працівників і студентів, з наданням можливості самостійної роботи в позаурочний 
час, забезпечений ТЗН.

2. Функції методичного кабінету коледжу:
2.1. Формування та постійне поповнення пакету керівних та інформаційних документів 

Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України з питань 
розвитку національної вищої освіти та процесу інтеграції вітчизняної системи освіти і науки 
України в європейський простір.

2.2. Забезпечення необхідною науковою, навчально-методичною літературою, зразками 
навчальної та методичної документації з організації та проведення навчального процесу.

2.3. Участь в організації і проведенні виставок навчально-методичної літератури.
2.4. Підтримання постійного зв’язку з бібліотекою коледжу з питань нових надходжень 

наукової та навчально-методичної літератури.
2.5. Створення умов для самостійної, індивідуальної роботи викладачів та студентів коледжу.
2.6. Організація та створення умов творчої роботи викладацькому складу коледжу.
2.7. Контроль та надання інформації про нові розробки навчально-методичних матеріалів 

забезпечення викладання дисциплін відповідних відділень.
2.8. Узагальнення досвіду планування та форм контролю самостійної роботи відділень і 

розповсюдження інформації про цей вид навчальної роботи.
2.9. Узагальнення та пропаганда передового педагогічного досвіду.
2.10. Контроль за узагальненням та розповсюдженням методичних матеріалів з передового 

педагогічного досвіду.



3. У відповідності з окресленими функціями у методичному кабінеті зосереджуються такі
матеріали:

3.1. Нормативні документи Міністерства охорони здоров’я України з питань державних 
стандартів фахової підготовки за освітньо-професійними програмами, освітньо- 
кваліфікаційними характеристиками спеціальностей галузі «Медицина», кваліфікаційні 
рівні молодшого спеціаліста, бакалавра, Міністерства освіти і науки України про 
модернізацію вищої освіти України і Болонський процес (накази, програми дій), а також 
науково-методичні матеріали (лекції, статті, методичні посібники).

3.2. Наукова та навчально-методична література з відповідних дисциплін.
3.3. Методичні посібники та пакет документів з організації, проведення та складання звітних 

документів з виробничих практик студентів.
3.4. Зразки наукової та навчально-методичної літератури, розроблені та видані викладачами 

коледжу.
3.5. Навчальні плани спеціальностей, розклади занять, навчальні документи, матеріали 

державних екзаменів.

4.Принципи управління і організації методичної роботи

4.1. Принцип науковості (опора на положення педагогіки, психології та інших наук про 
навчання, виховання і освіту).

4.2. Принцип демократизації (розвиток колегіальності в роботі, підзвітність керівництва 
трудовому колективу, конкурсний вибір керівних кадрів).

4.3. Принцип участі громадськості (створення різноманітних комісій, які сприяють роботі 
школи).

4.4. Принцип гуманізації (створення гуманних стосунків у дитячому і педагогічному 
колективах).

4.5. Принцип компетентності (знання справи).
4.6. Принцип оптимізації (раціональне використання засобів і одержання найкращих 

результатів).
4.7. Принцип об'єктивності і повноти інформації.
4.8. Принцип правильного добору і використання кадрів.
4.9. Принцип ініціативи і активності.
4.10. Принцип оперативності та мобільності.
4.1 !.Принцип прогностичності методичної роботи, який має випереджаючий характер.


