ПОЛОЖЕННЯ
про педагогічно-методичний кабінет
Томаківського професійного аграрного ліцею
1. Педагогічно-методичний кабінет (ПМК) - структурний підрозділ, що забезпечує розробку
та реалізацію державного освітнього стандарту професійного навчання, оволодіння складними
наукомісткими професіями та спеціальностями відповідно до її інтересів, здібностей, стану
здоров’я та потреб ринку праці.
2. Головним завданням ПМК є вдосконалення змісту професійного навчання, що забезпечує
підготовку фахівців високого професійного рівня, здатного до професійної мобільності, швидкої
адаптації до змін і розвитку в техніці, технологій, системах управління і організації праці в умовах
ринкової економіки, відповідно до потреб ринку праці і зростання інформатизації суспільства.
3. У своїй діяльності ПМК керується Законом України „Про професійно-технічну освіту",
Положенням про методичну роботу в ПТНЗ.
4. ПМК розпочинає свою діяльність при наявності відповідного навчально-методичного
забезпечення, матеріально-технічної бази та сучасних інформаційно-комунікаційних засобів.
5. До основних напрямів діяльності ПМК належить:
Створення умов для підготовки педагогічних працівників до навчальних занять та
виховних заходів;
Проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з метою
підвищення педагогічної та професійної майстерності працівників, дослідницької та
експериментальної роботи;
Накопичення та систематизація матеріалів з питань навчально-виховної і методичної
роботи, підготовка інформацій про досягнення науки, техніки та технологій виробництва.
передового досвіду;
Підвищення якості підготовки висококваліфікованого поповнення трудових ресурсів з
числа випускників загальноосвітніх шкіл та випускників професійно-технічних училищ;
Підвищення якості перенавчання та підвищення кваліфікації робітників різних галузей;
Формування високого рівня знань і умінь загальноосвітньої та професійної підготовки
через вдосконалення навчального процесу та розробку методик індивідуального підходу
в процесі навчання учнів;
Розробка навчально-програмної документації інтегрованих професій
6. Створення навчально-методичних комплексів для забезпечення професійної підготовки в
ліцеї та розробка критеріїв оцінювання навчальних досягнень та рівня підготовки учнів з кожної
професії.
7. До основних повноважень ПМК належить:
- розробка програмно-методичного забезпечення з предметів і професій;
- розробка навчально-програмної документації з інтегрованих професій;
- формування комплектів навчальної документації з професій та забезпечення їх
виконання;
- розвиток матеріально-технічної та навчально-методичної бази ПМК педагогічними
працівниками;
- створення нормативної бази у відповідності з вимогами державних освітніх стандартів;
- розробка навчально-методичних комплексів для забезпечення професійної підготовки в
училищі та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з кожної професії, з якої
здійснюється підготовка у навчальному закладі.

Методичні комісії із загальноосвітньої та
професійної підготовки:
педагогічних працівників спеціальних дисциплін та професійної підготовки:
-

з професії : “Тракторист-машиніст с/г виробництва, слюсар-ремонтник, водій
автотранспортних засобів (категорія ”С”)”
з професії : “Оператор комп’ютерного набору, секретар керівника, обліковець з реєстрації
бухгалтерських даних”
голова методичної комісії - ОКСЕНЮК О.В.
викладачів загальноосвітньої підготовки
голова методичної комісії - РУСАНОВА С.Г.
класних керівників
голова методичної комісії -

КОЗИРЯЦЬКА В.П.

В педагогічному кабінеті
зосереджуються:
Законодавчі акти України з питань ПТО;
Нормативні документи МОН;
Інструктивно-методичні матеріали;
Матеріали виховної роботи;
Комплекти навчальної документації з професій і предметів;
Навчально-методичні наробки, електронні посібники

Накопичуються та систематизуються:
Література з питань професійно-технічної освіти ;
Матеріали передового педагогічного досвіду, медіа-тека методичних матеріалів
педагогічного кабінету, створених викладачами та майстрами ліцею

Експонуються матеріали тематичних
методичних виставок:
Для оперативного використання нормативні та інструктивні матеріали;
Надання методичної допомоги для організації навчального процесу;
Пропагування передового педагогічного та виробничого досвіду.

