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1. ПОЯСНЕННЯ 

 

1.1 Паспорт методичного кабінету «КПК ПВФП» м. Києва 

складено відповідно до  Положення про методичну роботу у 

професійно-технічному закладі (затверджено: Наказ 

Міністерства освіти і науки України № 582 від 12.12.2000 

р).; Положення про організацію навчально-виробничого 

процесу у професійно-технічних навчальних закладах 

(Наказ Міністерства освіти і науки України №419 від 

30.05.2006) 
1.2   Паспорт методичного кабінету переглядається щорічно. До 

нього заносяться відомості згідно зі змінами у нормативно-

правових документах, перспективного плану роботи, 

єдиного плану методичної роботи  «КПК ПВФП», змінами 

обладнання та оснащення кабінету. 

1.3   Паспорт затверджується директором  
 

2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

2.1 Характеристика  приміщення 
 

№ 

п/п 
Найменування приміщень Кількість 

Загальна 

площа 

Кількість місць 

(для роботи 

педагогічних 

працівників) 

1 2 3 4 5 

1. Педагогічний кабінет 1 35 м2 12 
2. Методичний кабінет 1 18 м2 3 
3. Бібліотека  1  14 

 

3. ОБЛАДНАННЯ ТА ОСНАЩЕННЯ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ 
 

№ 

п/п 
Найменування обладнання Кількість 

1 2 3 

1. 

Комп’ютеризоване робоче місце (системний 

блок, монітор, миша, клавіатура, програмне 

забезпечення – Microsoft Office) 

3 

2. Багатофункційний пристрій 2 
5. Колонки 1 
6. Доступ до мережі Інтернет 2 
7. Мобільне демонстраційне приладдя  1 
8. Виставкові стенди 2 
9. Офісна шафа 2 
10. Столи 3 



4. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

     

1.  
Нормативно – 

правові документи: 

 закони про освіту,  

 урядові документи з питань освіти,  

 рішення колегій, накази та інші інструктивно – 

нормативні документи Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України, Департаменту 

професійно-технічної освіти, Навчально-

методичного кабінету  

2.  

Інструктивно-

методичні 

матеріали: 
 

 положення та інструкції з питань організації 
методичної роботи; 

 інструктивно-методичні листи 

 інформаційні матеріали НМК 

 зразки заповнення облікової, плануючої  

         документації  
 інструкції щодо оформлення паспорту кабінетів 

та майстерень, зразки паспортів 

 зразки планів роботи навчального кабінету, 

майстерні 
 рекомендації щодо КМЗ професій  та предметів 

 інформаційні документи про нові технології 

3.  

Навчально-

методична 

плануюча та звітна 

документація: 

 робочі навчальні плани «КПК ПВФП» з 

професійної підготовки кваліфікованих 

робітників та підготовки молодших спеціалістів 
 ліцензійні справи 

 типові навчальні програми з предметів 

 зразки робочих навчальних програм, 

поурочно-тематичних планів, переліків 
навчально-виробничих робіт, планів 

виробничого навчання на місяць, планів уроків 

теоретичного та виробничого навчання 

 звіти про методичну роботу МК за навчальний 
рік 

 звіти про методичну роботу коледжу за 

навчальний рік  
 звіти про окремі заходи колективних форм 

методичної роботи в  

4.  

Плануюча 

документація та 

інші матеріали з 

питань організації 

методичної, 

навчально-

виробничої і 

виховної роботи: 

 план роботи «КПК ПВФП» на навчальний рік 

 єдиний план методичної роботи «КПК ПВФП» 

на навчальний рік 

 графік проведення позаурочних заходів 
 тематика педагогічних рад 

 робота методичних комісій: план роботи на 

рік, протоколи засідань, журнал планування та 

обліку роботи МК  
 матеріали діяльності інших форм колективної 

методичної роботи (школи педагогічної 

майстерності, декад молодого педагога, 

проблемних семінарів, педагогічних читань, 

творчих звітів викладачів та майстрів 
виробничого навчання тощо)  

 зразки планів відкритих уроків 



 матеріали відкритих уроків 

 доповіді викладачів та майстрів виробничого  

         навчання 
 методичні розробки педпрацівників 

5.  

Програмно – 

методичне 

забезпечення 

освітнього процесу: 

 тематичні папки: „Модель сучасного уроку”, 

„Інтерактивне навчання”, „Типи та структура 

уроків”  

 анкети, схеми аналізів (схеми аналізу різних 
типів уроків, відкритих заходів, листи 

самоаналізу) 

 

 

Дидактичні 

матеріали та наочні 

посібники: 

 методичні рекомендації викладачів для учнів 

 зразки карток-завдань 
 інструктивно-технологічні карти для 

лабораторних, практичних робіт (зразки) 

 матеріали для організації контролю знань 

(зразки тестів, завдання для ККР, питання до 

тематичної атестації, диференційованих 
заліків, тощо) 

 типові критерії оцінювання навчальних 

досягнень учнів з різних навчальних предметів 

та виробничого навчання 
 сценарії заходів, предметних тижнів тощо 

 інші матеріали  

6.  
Картотеки, реєстр: 

 

 реєстр публікацій наукових та інших статей  

педагогічних працівників «КПК ПВФП» 

 реєстр методичних розробок 
 картотека педагогічної літератури у бібліотеці 

7.  
Електронні бази 

даних: 

 база персональних даних педагогічних  

працівників 

 робочі навчальні плани і програми 
 державні стандарти професійної освіти 

 план роботи ЗП(ПТ)О та методичної роботи 

 плани роботи МК 

 портфоліо педагогів 
 база даних про атестацію педпрацівників 

 план-графік перспективного планування 

проходження курсів підвищення кваліфікації та 

атестації педпрацівників 

 методичні розробки та рекомендації 
 нормативно-правова та довідкова база 

 

Методист        Н.Г.Чистякова 


