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ПОСАДОВА IH
завiдувача методичного кабiнету вiддiлу освiти, молодi та спорту

1. зАгАлъш положЕння
1.1 . Щана посадова iнструкцiя визначае функцiональнi обов'язки, права

вiдповiдальнiсть зав. методкабiнету.
1.2. Зав. методкабiнету вiдноситься до категорii педагогiчних працiвникiв.
1.3. Зав. методкабiнету призначаеться та звiльняеться з посЬди начаJIьникоN

вiдлiлу с,lсвiти.
1 .4. Посадове пiдпорядкування:
1.4.1. Пряме пiдпорядкування нач€Lпьнику вiддiлу освiти, молодi та спорту.
1 .4.2.,Щодаткове, пiдпорядкування головному спецiалiсту вiддiлу освiти.
1 .4.З. Працiвника замiщас особа, призначена у встановленому порядку.
2. квАлIФIкАцIЙнI вимоги:
2.1. OcBiTa вища фахова.
2.2. Щосвiд роботи вiд З poKiB.
2.З. Знання КонститучiТ Украiни, Законiв УкраТни, постанов i рiшень Ур"д)

УкраТни й органiв управлiння освiтою Bcix piBHiB з питань освiти. Конвенцii пр<

права дитини. ЩержавноТ мови. Принципiв дидактики. Основ педагогiки i BiKoBo
психологiТ. Загальних i гIриватних технологiТ викладання. Методики володiння
принципи методичного забезпечення навчального предмета чи напрямк)
дiяльностi. Системи органiзацiТ навчально-виховного процесу в навч€lJIьном\
закладi. Принципiв i порядку розробки навч€шьно-програмноТ документацii
навчапьних планiв зi спецiальностей, навчальних програм та iншоТ навч€шьно
методичноТ документацiТ. Методики виявлення, узаг€Lльнення i поширеннl
ефективних форм i методiв педагогiчноi роботи в закладах освiти. Принципil
органiзацiТ i змiсту роботи методичних об'еднань педагогiчних працiвникiв
Принципiв систематизацiТ методичних i iнформацiйних матерiалiв. OcHol
трудового законодавства; правил i норм охорони працi, технiки безпеки
протипожежного захисту.

2.4.Навички роботи з фаху, володiння комп'ютером.
2.5. Додатковi вимоги педагогiчний стаж, володiння IKT.
3. докумЕнти, якI рЕглАмЕ,нтують роБоту
3.1 Зовнiшнi документи: Законодавчi i нормативнi акти стосовно роботи, щ<

виконусться.
3.2 Внутрiшнi документи: Положення про вiддiл освiти, нак€ви начальникi

вiддiлу освiти, посадова iнструкцiя зав. методкабiнету, Правила внутрiшньог<
трудового розпорядку, Регламент роботи вiддiлу освiти.

4. посАдовI оБов,язки
4.1. Органiзу€ методичну роботу навчапьних закладiв та методични)

кабiнетiв дошкiльних навчапьних закладiв.



4.2. Аналiзус стан навч€Lпьно-методичноi i виховноТ роботи в закладах i
розробля€ пропозицiТ щодо пiдвищення ii ефективностi.

4.3. Надае допомогу педагогiчним працiвникам У визначеннi змiсту, форм,
методiв i засобiв навчання.

4.4. БеРе участь у розробцi методичних i iнформацiйних матерiалiв,
лiагностицi, прогнозуваннi i плануваннi пiдготовки, пьрепiдготовки i
пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних працiвникiв закладiв освiти.

4.5. Органiзус розробку, рецензування i пiдготовку до затвердження
навч€tльно-методичнот документацii, посiбникiв (навчальних дисциплiн, типових
перелiкiв устаткування, дидактичних матерiалiв i т.д.),

4.7. АнаЛiзуе й узагаJIьНюе резуЛьтати експеримент€UIьноi роботи установи.
4.8. Вивчаео узаг€шьнюе, розповсюджуе передовий педагогiчний досвiд,

аналiзуе результативнiсть та ефективнiсть професiйноТ дiяльностi
пiдпорядкованоТ категорiТ педагогiв. Залучае кращих з них до KoHKypciB
професiйноi майстерностi, науково-дослiдницькоI та навч€шьно-методичноI
роботи.

4.9. ОРГаНiЗУе i координуе роботу методичних об'еднань педагогiчних
працiвникiв ЩНЗ та шкiл.

4.10. Органiзовуе пiдготовку i проведення KoHKypciB, змагань, фестивалiв
тощо.

4.1 l. Здiйснюс керiвництво щодо якостi проведення навч€шьних занять,
виконання навча-пьних планiв i програм, забезпечуе умови для ix засвоення,
нада€ методичну, консультативну допомогу вчителям з певного предмета.

4.|2. Вивчас piBeHb yMiHb i навичок учнiв та вихованцiв та стан викладання
навчапьних предметiв у школi I ступеня вiдповiдно до державних стандартiв та
якiсть реалiзацiт вимог Базового компонента дошкiльнот освiти, piBeHb та якiсть
органiзацiТ освiтнього процесу у ГПЛ.

4.13. ОрганiзОвуе роботу з науково-методичного забезпечення змiсту освiти.' 4.14. Бере участь у розробцi перспективних планiв видання пiдручникiв,
навч€u]ьних посiбникiв, методичних матерiалiв, пiдборi ik aBTopiB.

4.15. НаДаС ДоПомогу авторам у пiдготовцi до видання вiдповiдних
посiбникiв.

4.17. Вивчас i забезпечу€ своечасний
передов}Iх iнновацiйних технологiй навчання
свlтового досвlду.

4.|9. ЗДiйСНЮС органiзацiю i проведення представницьких педагогiчних
заходiв: педагогiчних виставок, ceMiHapiB, творчих звiтiв, KoHKypciB, науково-
практичних конференцiй тощо.

4.20. Постiйно пiдвищуе професiйний piBeHb, педагогiчну майстернiсть,
загаJIьнY культуру.

4.21. Веде документацiю згiдно з IнстрУкцiею з ведення дiловодс,,.ва у
вiддiлi освiти та вiдповiдно до номенклатури справ.

5. прАвА
Зав. методкабiнету мае право:
5.1. Знайомитися з проектами рiшень нач€шьника вiддiлу освiти стосовно

його дiяльностi. I
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5.2. Подавати, пропозицiТ з удосконалення роботи, пов'язаноТ з
передбаченими даною iнструкцiсю обов'язками.

5.3. У межах свосТ компетенцiI iнфорллуе безпосереднього керiвника про Bci
недолiки, вИявленi у процесi виконання своiх посадових прав i обов'язкiв i
вносити пропозицiТ щодо Тх усунення.

5.4. Запитувати особисто або за безпосереднього5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керiвника вiд
керiвникiв пiдроздiлiв i iнших спецiалiстiв iнформацiю i документи, необхiднi
для виконання його посадових обов'язкiв.

5.5. Залучати спецiалiстiв ycix (окремих) структурних пiдроздiлiв до
виРiшення задач, покладених на нього (з дозволу начальника вi4лiлу освiти).

5.б. На захист професiйноi честi i гiдностi.
5.7. Працювати iз скаргами i iншими документами, якi мiстять оцiнку його

дiяльностi, давати вiдповiднi пояснення.
5.8. Захищати cBoi iнтереси самостiйно чи через посередника, в тому числi

аДВоката, у випадку дисциплiнарного розслiдування, пов'язаного з порушенням
методистом норм професiйноi етики.

5.9. На конфiденцiйнiсть дисциплiнарного розслiдування, за виключенням
випадкiв передбачених законом.

5.10. Вiльно обирати i використовувати вiдповiднi методи для роботи з
педагогiчними кадрами закладiв освiти.

5.1 1. Пiдвищувати свою квалiфiкацiю.
5.12. Атестуватися у порядку, визначеному законодавством, на вiдповiдну

квалiфiкацiЙну категорiю i одержувати iT у випадку успiшного проходження
атестацiТ, l

6. вIдповIдАльнIсть
Зав. методкабiнету несе вiдповiдальнiсть:
6.1. За неналежне виконання або невиконання cBoix посадових обов'язкiв,

ПеРедбачених даноtо посадовою iнструкцiею, у межах, визначених чинним
трудовим законодавством УкраТни.

6.2. За правопорушення, здiйсненi в процесi виконання своеi дiяльностi, в
МеЖах, визначених чинним адмiнiстративним, кримiнальним i цивiльним
законодавством УкраТни.

7. умови роБоти
РеЖИм Роботи визначасться згiдно з Правилами внутрiшнього трудового

розпорядку, встановленими у вiддiлi освiти.
8. кtнцЕвI положЕнFUI
8.1. !аНа Посадова iнструкцiя складена в двох екземплярах, один iз яких

зберiгаеться у вiддiлi освiти, iнший - у працiвника.
8.2. Завдання, обов'язки, права i вiдповiдальнiсть можуть бути уточненi

вiдповiдно до змiни структури, завдань i функцiй структурного пiдроздiлу i
робочого мiсця.

8.3. Змiни i догiовнення до даноi Посадовоi iнструкцiТ вносяться наказом
начапьника вiддiлу освiти.

Начальник вiддiлу освiти, 
^ 
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