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1. Загальні положення

Це Положення визначає нормативно-правові основи функціонування 

школи педагогічної майстерності (далі - школа).

Школа функціонує при методичному кабінеті ВСП «Рівненський 

економіко-технологічний фаховий коледж Національного університету 

водного господарства та природокористування» (далі - заклад освіти)

Школу педагогічної майстерності закладу освіти створюють із метою 

реалізації принципів науковості, наступності та системності у підготовці 

висококваліфікованого науково-педагогічного персоналу закладу освіти. 

Діяльність школи педагогічної майстерності здійснюється на підставі наказу 

керівника відповідно до Положення про ВСП «Рівненський економіко- 

технологічний фаховий коледж», існуючого Положення та на підставі 

затвердженого педагогічною радою плану роботи закладу освіти. Положення 

визначає зміст, порядок, тривалість, періодичність та результати навчання 

педагогічних, науково-педагогічних працівників у школі.

До слухачів школи зараховують педагогічних працівників, які тільки 

розпочали свою педагогічну діяльність, а також досвідчених педагогічних 

працівників, які бажають підвищити свій рівень кваліфікації.

2. Нормативна база

Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», «Про фахову передвищу 

освіту», «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково- 

педагогічних працівників», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 серпня 2019 р. № 800, із змінами, внесеними згідно з 

Постановою КМ№ 1133 від 27.12.2019, «Положення про порядок реалізації 

права на академічну мобільність», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 та інших нормативно-правових 



актів у відповідності до Положення про здійснення освітньої діяльності ВСП 

«Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж» Національного 

університету водного господарства та природокористування», до Положення 

про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників ВСП «Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж» 

Національного університету водного господарства та природокористування»

3. Мета, завдання, напрями та форми діяльності школи педагогічної 

майстерності

Метою діяльності школи є формування у педагогічних працівників 

професійних компетенцій, пріоритетних орієнтирів, потреби в постійному 

саморозвиткові й самовдосконаленні.

Основними завданнями школи педагогічної майстерності є:

• адаптація викладачів-початківців до роботи в умовах закладу 

освіти;

• забезпечення участі педагогів у процесі безперервної освіти ;

• формування індивідуального стилю творчої діяльності педагогів;

• упровадження сучасних підходів, інноваційних освітніх 

технологій, передового педагогічного досвіду в освітньо-виховний процес.

• формування та розвиток теоретико-прикладних знань із 

педагогіки, психології та методики викладання з урахуванням інноваційних 

підходів;

• формування умінь щодо планування та здійснення освітньо- 

виховної діяльності;

• створення умов щодо підвищення професійної майстерності, 

залучення викладачів до наукової діяльності, реалізація принципів 

безперервності, систематичності та наступності професійної підготовки.



Діяльність школи педагогічної майстерності визначається планом та 

сприяє здійсненню таких напрямів роботи:

• формування системи знань щодо психолого-педагогічних та 

організаційно методичних засад діяльності закладів освіти;

• систематизація знань та умінь з організації науково-дослідної 

роботи;

• нормування та розвиток теоретичної бази щодо підготовки та 

впровадження різних форм організації освітнього процесу;

• забезпечення методичного та наукового підходу до розробки 

навчально -методичного комплексу дисциплін;

• розвиток умінь та навичок роботи з інформаційним середовищем;

• забезпечення знань та умінь щодо оцінювання навчальних 

досягнень студентів;

• створення безпечного інклюзивного середовища у закладі освіти, 

форми та методи роботи зі студентами з особливими освітніми потребами;

• виховання відповідальності та творчого підходу у професійному 

зростанні;

• набуття знань та умінь у роботі з навчальною документацією;

• шляхи створення інноваційного освітнього простору;

• використання телекомунікаційних проектів в освітньо-виховному 

процесі;

• психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з 

обдарованими студентами;

• формування національно свідомості особистості.

Основними формами роботи є лекції, семінари, тренінги, майстер- 

класи, конференції, відвідування навчальних занять, виховних заходів, 

наставництво тощо.



4 . Основні функції школи педагогічної майстерності

• діагностична функція - вивчення професійних потреб 

педагогічних, науково-педагогічних працівників, діагностика успішності їх 

діяльності та результативності;

• організаційно-методична функція - залучення науково- 

педагогічних працівників до підготовки та організації лекцій, практичних, 

семінарських занять, конференцій, тренінгів, майстер-класів із метою 

підвищення ефективності та результативності навчання у школі;

• ознайомча функція - ознайомлення з нормативно-правовими 

документами, з методичною, науковою літературою щодо системи викладання 

у закладах фахової передвищої освіти ;

• навчальна функція - проведення досвідченими педагогами 

показових майстер-класів і навчально-методичних занять із метою передачі 

педагогічного досвіду та висвітлення індивідуальних методів та прийомів 

роботи;

• консультаційна функція - організація та проведення 

індивідуальних і групових консультацій із питань організації навчально- 

виховного процесу наставниками;

• розвивальна функція - створення сприятливих умов для розвитку 

творчого потенціалу педагогічного, науково-педагогічного працівника, його 

самоствердження, самореалізація через забезпечення демократичних засад 

освітнього процесу, методичної гнучкості щодо поєднання отриманих знань із

практикою.



5 . Здійснення діяльності школи педагогічної майстерності

Для організації роботи школи педагогічної майстерності 

призначається керівник, що має вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне 

звання викладач-методист.

Склад школи формується у першому семестрі освітнього року (до 25 

вересня) із числа молодих спеціалістів, які мають педагогічний стаж роботи до 

п’яти років, та педагогічних та науково-педагогічних працівників, які бажають 

підвищити фаховий, методичний та загальнокультурний рівень професійної 

підготовки.

Із метою забезпечення творчої та ефективної роботи школи, 

організаційно-методичне забезпечення занять (інформування учасників про 

послідовність, узагальнення пропозицій щодо тематики та формування 

річного плану) здійснює керівник. План затверджується заступником 

директора з навчальної роботи та є складовою плану роботи освітнього 

закладу на освітній рік.

Термін та графік проведення занять: не менше 5-ти занять на рік, згідно 

щорічного плану роботи школи

Керівник організовує вивчення професійних запитів викладачів, 

забезпечує допомогу в удосконаленні професійної майстерності, розвитку 

навиків цифрової грамотності, поглибленні знань із вікової психології, методів 

та форм роботи зі здобувачами освіти з особливими освітніми потребами, 

залучаючи до проведення лекцій, семінарів, конференцій, тренінгів, майстер- 

класів науково-педагогічних працівників закладу освіти, педагогічних 

працівників, які мають вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне 

званнями «старший викладач», «викладач-методист».

Період навчання у школі триває 1 рік і становить ЗО год/1 кредит ЄКТС. 

По закінченні курсу навчання у школі слухачі отримують сертифікати 

встановленого зразка.



ДОДАТОК 1

Список слухачів 
школи педагогічної майстерності

№
з/п

ПІП Найменування 
ЦК, посада

Наук, 
ступінь, 

вчене 
звання, 

категорія, 
педагог.
звання

Наймен.
закладу, 

який
закінчив
(рік закінч., 
спеціальн., 
кваліф.за 

дипломом)

Стаж роботи Контактні дані

1.
2.
3.

ДОДАТОК 2

Графік обліку відвідування занять слухачами 
школи педагогічної майстерності викладача

№ 
з/п Прізвище,ім’я, 

по батькові

Дата проведення заняття / відмітка про 
присутність

1.

2.

Підпис викладача



ДОДАТОК З
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 
«РІВНЕНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО 
ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»

СЕРТИФІКАТ № 0001/22

виданий

який (а) пройшов (а) навчання у
Школі професійної майстерності викладача

у навчальному році

Кількість годин: ЗО години / 1 кредит ЄКТС
___________________ 20 року

Директор
ВСП «Рівненський економіко-технологічний 
фаховий коледж Національного університету 
водного господарства та природокористування» ВІКТОР Дем’янюк


