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Чернігів 



1. Загальні положення, мета і завдання школи педагогічного досвіду  

Школа передового педагогічного досвіду є однією з форм роботи з 

підвищення кваліфікації педагогів формою поширення і впровадження 

передового педагогічного досвіду, а також формування і удосконалення його. 

Школи передового педагогічного досвіду з усіх чи окремих ділянок 

навчально-виховної роботи організовуються методичною радою на базі 

досвіду педагогів, який був вивчений і одержав схвалення.  Керівником 

школи передового педагогічного досвіду призначається особа, досвід якої 

схвалений і рекомендований для впровадження.  

 

2. Функції і обов’язки Школи: 

  - відвідування слухачами занять та виховних заходів керівника школи 

передового досвіду з метою вивчення досвіду; 

 - практичні заняття з розробки методичних заходів; 

  - лекції і семінарські заняття; 

 - консультації; 

 - співбесіди;  

- відвідування керівником школи передового досвіду занять та виховних 

заходів у слухачів школи з наступним їх обговоренням; 

 - виконання слухачами завдань щодо  самостійного опрацювання літератури, 

застосування у навчально-виховному процесі окремих методів, прийомів, 

засобів, форм роботи.  

 

3. Відповідальність  

Учасники і керівник школи передового педагогічного досвіду несуть 

відповідальність за виконання поставлених перед ними завдань, функцій і 

обов’язків.  

 

4. Управління школою передового педагогічного досвіду.  



Школа передового педагогічного досвіду працює з постійним складом 

слухачів (5-10 чол.) за певним навчальним планом.  

Навчальний план занять цієї школи складається керівником, з допомогою 

методиста коледжу. Зарахування педагогів до Школи передового досвіду 

проводиться керівником цієї школи. Методичне керівництво школою 

передового педагогічного досвіду здійснює методист коледжу.   

 

5. Документація Школи  

 положення про Школу передового педагогічного досвіду;  

 план роботи;  

 банк даних про слухачів школи: кількісний і якісний склад (вік, освіта, 

спеціальність, педагогічний стаж, рік закінчення вищого навчального 

закладу);  

 протоколи засідань;  

 


