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Чернігів 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Положення про школу передового педагогічного досвіду у 

Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж економіки і 

технологій Національного університету «Чернігівська політехніка» (далі – 

Положення)  визначає  порядок виявлення, вивчення, узагальнення та поширення 

передового педагогічного досвіду в коледжі. 

1.2  Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», 

«Про фахову передвищу освіту» та інших нормативних документів. 

1.3 Школа передового педагогічного досвіду (далі – Школа) є однією з 

форм роботи з підвищення кваліфікації педагогів, поширення і впровадження 

передового педагогічного досвіду, а також формування і удосконалення його. 

1.4 Школа передового педагогічного досвіду організовується методичною 

радою на базі досвіду педагогів, який був вивчений і одержав схвалення.   

1.5 Керівником школи передового педагогічного досвіду призначається 

особа, досвід якої схвалений і рекомендований для впровадження.  

1.6 Школа працює з постійним складом слухачів (5-10 осіб) за певним 

планом.  

1.7 Методичне керівництво Школою здійснює методист коледжу. 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ШКОЛИ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ 

2.1 Мета Школи - виявлення, вивчення, узагальнення та поширення 

передового педагогічного досвіду; стимулювання творчого пошуку педагогів; 

сприяння розвитку педагогічної майстерності, педагогічних здібностей, розвитку 

педагогічної науки. 

2.2 Основними завданнями Школи є: 

− Забезпечення професійного зростання педагогічних та науково-

педагогічних працівників; 

− Опанування нових технологій та методів педагогічної діяльності; 

− Організація експериментальної та інноваційної педагогічної діяльності у 

коледжі; 

− Узагальнення передового педагогічного досвіду, його пропагування та 

впровадження в освітній процес коледжу; 
 

3. ОБОВ’ЯЗКИ СЛУХАЧІВ ТА КЕРІВНИКА ШКОЛИ 

3.1  До обов’язків слухачів Школи належать: 

− відвідування занять та виховних заходів керівника школи передового 

досвіду з метою вивчення досвіду; 

− відвідування засідань, круглих столів, семінарів Школи; 



− виконання слухачами завдань щодо самостійного опрацювання науково-

педагогічної літератури; 

− застосування в освітньому процесі інноваційних методів, прийомів, 

засобів та  форм роботи.  

 3.2. Обов’язки керівника Школи: 

− відвідування керівником Школи занять та виховних заходів слухачів; 

− обговорення результатів роботи слухачів Школи; 

− поширення інноваційних технологій педагогічної діяльності в освітньому 

процесі. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

4.1 Слухачі і керівник школи передового педагогічного досвіду несуть 

відповідальність за виконання поставлених перед ними завдань, функцій і 

обов’язків.  

 

5. ДОКУМЕНТАЦІЯ ШКОЛИ 

5.1 Основними документами діяльності Школи є: 

− Положення про школу передового педагогічного досвіду у 

Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж економіки і 

технологій Національного університету «Чернігівська політехніка»;  

− План роботи передового педагогічного досвіду на навчальний рік;  

− База даних про слухачів передового педагогічного досвіду: кількісний і 

якісний склад (вік, освіта, спеціальність, педагогічний стаж, рік 

закінчення закладу вищої освіти);  

− Протоколи засідань передового педагогічного досвіду. 

 


