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1. Загальні положення
1.1. Навчально-методична лабораторія є підрозділом коледжу. Вона
виконує функції контролю стану якості навчально-методичної роботи
педагогічних працівників.
1.2. У своїй роботі навчально-методична лабораторія керується чинним
законодавством, Постановами Кабінету Міністрів України, наказом
Міністерства освіти і науки України, положеннями коледжу, наказами і
розпорядженнями директора коледжу та заступника директора з навчальної
роботи і даним положенням.
1.3. Навчально-методична лабораторія підпорядкована заступнику
директора з навчальної роботи.
2. Завдання навчально-методичної лабораторії
2.1. Організація та проведення контрольних заходів за доручення
адміністрації коледжу.
2.2. Участь у контрольних заходах з освітньої діяльності відділень коледжу.
2.3. Організація і безпосередня участь у перевірках роботи педагогічних
працівників та інших учасників освітнього процесу протягом навчального року,
а також при підготовці їх до атестації.
2.4. Участь у проведенні педагогічних конкурсів, науково-методичних і
науково-практичних конференції, семінарів, виставок, ярмарків, круглих столів,
тренінгів.
2.5. Аналіз щодо підвищення якості робочих навчальних планів, навчальнометодичних комплексів дисциплін, графіків освітнього процесу та іншої
методичної документації.
2.6. Контроль за виконанням педагогічних працівників коледжу навчальнометодичної роботи.
2.7. Організація і проведення анкетування студентів і викладачів з питань
якості освіти.
2.8. Розробка орієнтовної схеми-графіку внутрівузівського контролю.
2.9. Планові завдання навчально-методичної лабораторії включаються до
плану роботи навчально-методичного кабінету на навчальний рік.
3. Функції навчально-методичної лабораторії
3.1. Розробляє плани та накази і безпосередньо організовує контрольні
заходи в коледжу.
3.2. Вивчає, узагальнює і поширює передовий досвід навчальної,
методичної та навчально-виховної роботи відділень та циклових комісій
коледжу.
3.3 Бере участь у проведені методичних семінарів, конференцій, занять з
питань удосконалення освітнього процесу та підвищення педагогічної
майстерності.
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3.4. Контролює своєчасне оновлення навчально-методичних комплексів
згідно з чинними стандартами освіти, робочими навчальними планами,
програмами навчальних дисциплін.
3.5. Контролює проведення студентських предметних олімпіад.
3.6. Аналізує методичне забезпечення освітнього процесу на рівні окремої
дисципліни, спеціальності з метою його узагальнення.
3.7. Вимагає від відділень та циклових комісій коледжу інформацію,
необхідну для здійснення своїх функцій.
3.8. Контролює циклові комісії щодо проведення науково-методичної
роботи.
4. Взаємовідносини з іншими підрозділами
4.1 Здійснюючи свої функції, навчально-методична лабораторія
співпрацює:
- з педагогічною радою коледжу з питань проведення контрольних заходів,
планування роботи щодо підвищення якості освіти;
- з навчально-методичним кабінетом з питань методичного забезпечення
освітнього процесу, проведення контрольних заходів;
- з цикловими комісіями з питань проведення відкритих занять;
- з відділеннями коледжу з питань удосконалення освітнього процесу.
4.2. Навчально-методична лабораторія є підрозділом з системою
діловодства в межах коледжу.
5. Відповідальність навчально-методичної лабораторії
5.1. Навчально-методична лабораторія в особі її завідувача несе
відповідальність:
- за виконання завдань і функції, покладених на навчально-методичну
лабораторію цим Положенням;
- за виконання обов’язків і використання прав, визначених цим Положенням
і посадовими інструкціями.
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