
 



І. Загальні положення 
 

1. Завідувач навчально-методичного кабінету належить до професійної групи 

«Керівники». 

2. Завідувач навчально-методичного кабінету приймається на посаду 

директором коледжу з дотриманням вимог Кодексу законів про працю 

України та чинного законодавства про працю. 

3. Завідувач навчально-методичного кабінету підпорядковується 

безпосередньо заступнику директора з навчально-виробничої  роботи. 

4. У своїй діяльності завідувач навчально-методичного кабінету керується: 

Конституцією України, Законами України „Про освіту", „Про вищу світу" та 

іншими нормативно-правовими актами в галузі вищої освіти, організації та 

проведення навчального процесу, Положенням про Харківський 

торговельно-економічний коледж КНТЕУ,  Правилами внутрішнього 

розпорядку коледжу, наказами, розпорядженнями, іншими документами 

коледжу, даною посадовою інструкцією. 

 
 

ІІ. Завдання та обов’язки завідувача навчально-методичного кабінету 

1. Якісне виконання своїх посадових обов’язків: 

-  постійно підвищує професійний рівень, майстерність, загальну культуру. 

-  виконує доручення заступника директора з навчально-виробничої роботи, 

адміністрації коледжу. 

-  своєчасно виконує рішення та розпорядження, що стосуються методичного 

та організаційного, документального, забезпечення міжнародної діяльності 

коледжу. 

- здійснює роботу з пошуку закордонних партнерів для співробітництва з 

коледжем усіма напрямами діяльності, сприяння налагодженню дружніх 

робочих стосунків з ними, підготовку до підписання угод про міжнародне 

співробітництво; 

- здійснює організаційно-координаційну роботу по прийому закордонних 

делегацій, що прибувають до коледжу. 

- вносить  проекти наказів, розпоряджень, листів та інших документів, що 

стосуються налагодження та підтримки міжнародних зв’язків; 

- аналізує результати міжнародної діяльності коледжу; 

- здійснює моніторинг заходів, конкурсів професійної майстерності в Україні 

та світі, веде облік результативності участі команди викладачів та студентів 

коледжу у міжнародних заходах; 

- складає перспективні,  щорічні та поточні плани розвитку міжнародної 

діяльності коледжу; 

- складає звіти про результати міжнародної діяльності коледжу; 

- контролює дотримання співробітниками коледжу програми зустрічі та 

перебування закордонних делегацій у коледжі; 

- забезпечує зв'язок коледжу з іноземними партнерами, відділом 

міжнародних зв’язків КНТЕУ; 



- складає інформацію з анонсами та результатами міжнародної співпраці 

коледжу для розміщення у ЗМІ, соціальних мережах, на сайтах коледжу; 

- організовує та контролює проведення міжнародної виробничої практики 

студентів; 

- організовує та контролює продовження навчання студентів коледжу за 

кордоном; 

- надає консультації та здійснює оформлення відповідних документів 

викладачам, студентам та співробітникам, які  виїздять за кордон в офіційних 

справах.  

- слідкує за збереженням майна, закріпленого за навчально-методичним 

кабінетом; 

2. Економне ставлення до ресурсів, які використовуються в процесі 

виконання своїх посадових обов’язків.   

3. Дотримання чинного законодавства в сфері освіти, правил охорони праці, 

пожежної та техногенної безпеки, правил поводження з електроприладами.  

4. Зберігання конфіденціальної інформації, отриманої в процесі виконання 

посадових обов’язків. 

ІІІ. Права  

 

      Завідувач навчально-методичного кабінету  має право: 

1. Вирішувати з заступником директора з навчально - виробничої роботи та 

іншими посадовими особами питання, що входять до компетенції завідувача 

навчально-методичного кабінету.  

2. Подавати заступнику директора з навчально-виробничої роботи пропозиції 

щодо удосконалення проходження студентами коледжу міжнародної 

практики, поглиблення та розвиток міжнародної співпраці серед закладів 

вищої освіти та інших професійних спільнот, спрямованих на покращення 

роботи навчально-методичного кабінету. 

3. Користуватися матеріально-технічною базою, послугами бібліотеки, 

інформаційно-аналітичного центру, інших фондів навчальних та наукових 

підрозділів коледжу, а також нормативними документами з навчально-

виробничої роботи, міжнародної роботи, для виконання поставлених завдань 

та обов’язків. 

4. Бути присутнім на засіданнях Педагогічної, Адміністративної ради  на 

яких розглядаються питання роботи кабінету. 

5. Отримувати від керівників структурних підрозділів коледжу та інших 

спеціалістів інформацію та документи, необхідні для виконання покладених 

на нього посадових обов’язків. 

6. На забезпечення робочим місцем та безпечні умови праці. 

7. На гарантії, передбачені законом про працю та внутрішніми документами 

ХТЕК КНТЕУ. 

8. Залучати співробітників коледжу до участі у міжнародних заходах, що 

проводяться у коледжі, Україні, закордоном. 



9. Контролювати дотримання співробітниками, задіяними у проведенні 

міжнародних заходів, своїх обов’язків, визначених наказами директора, 

розпорядженнями, програмами тощо. 

 

IV. Відповідальність 

 

 Завідувач навчально-методичного кабінету несе відповідальність за: 

1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, 

передбачених цією посадовою інструкцією, - в межах визначених чинним 

законодавством України про працю. 

2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах 

визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним 

законодавством України. 

3. Завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним 

законодавством та законодавством України про працю.   

 

V. Завідувач навчально-методичного кабінету повинен знати: 
 

1. Конституцію України,  Закони України „Про освіту", „Про вищу освіту". 

2. Закон України „Про охорону праці", Правила і форми охорони праці, 

техніки безпеки та протипожежної безпеки, інструкції з охорони праці. 

3. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України ( зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 квітня 1993 року 

за № 35, постанову Міністерства освіти і науки України «Про міжнародне 

співробітництво та інтеграцію в сфері освіти»). 

4. Правила ведення документації з міжнародної роботи. 

5. Комп’ютерні технології та володіти ними: Windows all, MS Office, Word, 

Excel, Інтернет браузери (Opera, Firefox, Google Chrome), електронна пошта, 

пошукові системи, мультимедійні пристрої та системи тощо. 

6. Іноземні мови на рівні впевненого володіння (advanced, fluent). 

7. Правила та принципи міжнародного та дипломатичного спілкування. 

 

VІ. Кваліфікаційні вимоги 
 

1. Завідувач навчально-методичного кабінету: повна вища освіта (магістр, 

спеціаліст). Стаж педагогічної або науково-педагогічної роботи не менше 2 

років.   

VІІ. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою 

1. За відсутності завідувача навчально-методичного кабінету його 

обов’язки виконує особа, призначена в установленому порядку, або інші 

співробітники відділу з практичної підготовки, профорієнтації випускників 

навчального закладу і міжнародного співробітництва, який набуває 

відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених 

на нього обов’язків. 



2. Для виконання обов’язків та реалізації прав завідувач навчально-

методичного кабінету взаємодіє з усіма структурними підрозділами коледжу 

в залежності від розподілу обов’язків та покладених завдань, а також 

Міністерством освіти і науки України, Київським національним торговельно-

економічним університетом та установами, що регламентують діяльність 

навчального закладу та взаємодія з якими забезпечує міжнародну діяльність 

коледжу.  

 

 

З інструкцією ознайомлений (а): 

 


