
 
 

Методичний кабінет ліцею
} зміст роботи методичного кабінету ліцею - подальше
удосконалення навчально-виховної роботи великою
мірою залежить від теоретичного рівня та педагогічної
майстерності педагогів.

} Методичний кабінет ліцею здійснює організаційно-
методичну допомогу через створення необхідної
інформаційної продукції,  адресної допомоги у
визначенні змісту, форми та методів самоосвіти, 
створенні умов, щоб методична робота сприяла
самоосвітній діяльності кожного педагогічного
працівника.
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Завдання методичного кабінету

• Вивчення умов забезпечення психічного і фізичного
здоров'я вихованців ліцею, набуття ними життєвого
досвіду та вироблення умінь і навичок, необхідних для
подальшого навчання, стану організації педагогічного
процесу і методичної роботи в ліцеї;
• Вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів у ліцеї, 
відповідно до державних стандартів, кожного освітнього
та освітньо-кваліфікаційного рівня, стану викладання
спеціальних дисциплін; організація навчально-
виховного процесу та методичної роботи в ліцеї;
• Розробка, апробація та впровадження освітніх
технологій та систем, перспективного педагогічного
досвіду у ліцеї, поліпшення на цій основі управління
ними та організації методичної роботи;

 
 
 
 
 
 

•Організація діяльності творчих груп; підготовка і проведення
олімпіад з базових дисциплін та професійно- теоретичної
підготовки, конкурсу «Викладач року», «Майстер року», конкурсів
професійної майстерності, турнірів;
• Вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення
навчально-виховного процесу кадрами з відповідною базовою
освітою; 
• Створення організаційних умов для безперервного фахового
вдосконалення, кваліфікації педагогічних і керівних працівників
ліцею, вивчення та аналіз рівня кваліфікаційного забезпечення
на-вчально-виховного процесу;
• Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого
потенціалу педагогів і керівників закладів ліцею, вивчення і
узагальнення їхнього перспективного педагогічного досвіду та його
впровадження, залучення кращих із них до конкурсів професійної
майстерності, навчально-методичної та науково-дослідної роботи.

 
 



Робота методичного кабінету

• Створює умови для самоосвітньої індивідуальної роботи педпрацівників
забезпечує їх необхідною науково-методичною літературою, організовує
для них консультації;
• Розглядає і рекомендує до затвердження план роботи методичних
комісій;
• Допомагає в організації роботи теоретичних семінарів для
педпрацівників та інших форм колективної методичної роботи;
• Організовує роботу щодо надання методичної допомоги молодим
педпрацівникам та педпрацівникам, які отримали рекомендації під час
атестації;
• Надає допомогу педпрацівникам, які займаються науково-дослідницькою
та експериментальною роботою;
• Веде роботу щодо пропаганди передового педагогічного досвіду шляхом
підготовки і проведення педагогічних читань, науково-практичних
конференцій, організації педагогічних виставок, творчих звітів педагогів, 
випуску методичних бюлетенів, взаємовідвідування уроків тощо.
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Передня стіна методичного кабінету

 
 
 
 
 
 

Задня стіна методичного кабінету

 
 



Фрагмент правої стіни методичного кабінету

 
 

 
 
 

Куток з атестації педагогічних працівників

 
 

 


