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ПОЛОЖЕННЯ
про Вищу школу педагогічної майстерності
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дане положення визначає основні завдання, організаційну структуру і
принципи діяльності Вищої школи педагогічної майстерності (далі ВШПМ),
а також визначає взаємодію ВШПМ з іншими структурними підрозділами
академії.
1.2. ВШПМ
створена
з
метою
підготовки
висококваліфікованих
науково-педагогічних працівників, що володіють інноваційними методами,
технологіями і технічними засобами навчання, навичками розробки
навчально-методичних матеріалів з різних видів освітнього процесу.
1.3. ВШПМ
безпосередньо
підпорядковується
проректору
з
науково-педагогічної та навчальної роботи.
1.4. ВШПМ в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом
України «Про вищу освіту», Правилами внутрішнього розпорядку академії,
Статутом академії, окремими Положеннями за різними напрямками роботи
академії, даним Положенням, нормативними документами щодо
підвищення
кваліфікації
науково-педагогічних
працівників,
науково-методичної роботи, наказами, розпорядженнями ректора і
дорученнями проректора з науково-педагогічної і навчальної роботи.
1.5. Ліквідація ВШПМ проводиться на підставі відповідного рішення Вченої
ради академії та вводиться в дію наказом ректора.
1.6. Контроль і перевірку діяльності ВШПМ проводять: ректор, проректор з
науково-педагогічної
та
навчальної
роботи,
директор
навчально-методичного центру забезпечення якості вищої освіти.
Контролю підлягає вся діяльність ВШПМ.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВШПМ
Робота ВШПМ здійснюється за планом, який складається на календарний
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рік, основними завданнями ВШПМ є:
2.1. підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників академії та
педагогічних працівників технікумів і коледжу;
2.2. формування бази даних викладачів академії , технікумів та коледжу (що
закінчили аспірантуру та захистили дисертацію, а також тих що закінчили
ОНАХТ або інші ВНЗ і не мають ступеню доктора філософії);
2.3. організація семінарів для викладачів: психолого-педагогічного; методик
викладання дисциплін; вивчення можливостей мультимедійних засобів
навчання та способів розробки методичних матеріалів;
2.4. активізація роботи з молодими викладачами на кафедрах за єдиним для
ОНАХТ планом;
2.5. обмін досвідом між викладачами різних кафедр академії та технікумів і
коледжу;
2.6. організація проведення відкритих лекцій запрошеними спеціалістами;
2.7. сприяння участі викладачів у науково-методичних і педагогічних
конференціях;
2.8. організація інформаційного забезпечення слухачів про курси підвищення
кваліфікації в інших ВНЗах, можливих місцях стажування з обраної
спеціальності;
2.9. сприяння участі викладачів у науково-методичних конференціях;
2.10.пошук і впровадження нових форм та методів роботи з молодими
викладачами.
Ректор академії може покласти на ВШПМ виконання обов’язків з інших
питань.
3.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА Й ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ
ВШПМ ОНАХТ

3.1. Керівник та науковий консультант ВШПМ призначаються наказом
ректора за поданням проректора з науково-педагогічної та навчальної
роботи. Керівник ВШПМ працює в тісному контакті з керівництвом
навчально-методичного центру забезпечення якості вищої освіти,
науковим консультантом ВШПМ, керівниками семінарів, завідувачами
кафедр.
3.2. Керівник ВШПМ бере участь у роботі Науково-методичної Ради академії.
3.3. Науково-методичний
супровід
роботи
ВШПМ
здійснює
навчально-методичний центр забезпечення якості вищої освіти та науковий
консультант.
3.4. Слухачі зараховуються в ВШПМ наказом ректора, на підставі власної заяви
або подання завідувача кафедри.
3.5. ВШПМ здійснює свою роботу на основі річного плану роботи. За
результатами роботи за рік її керівник звітує на Науково-методичній
Раді академії.
3.6. ВШПМ проводить заняття згідно розкладу, якій затверджується
проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи.
3.7. Слухач одержує посвідчення про підвищення кваліфікації у разі якщо він у
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повному обсязі виконав навчальний план занять у ВШПМ з навчальної
програми, а самє:
а). удосконалення рівня педагогічної майстерності викладачів, підготував
повний пакет навчально-методичних матеріалів, що забезпечують
навчальну дисципліну та отримав позитивний відгук своєї кафедри на
них та характеристику про навчання слухача від керівництва ВШПМ
(зберігається у особистій справі);
або
б). підвищення педагогічної майстерності викладачів випускаючих кафедр
ОНАХТ та успішно склав контрольні заходи
4. Взаємодія ВШПМ і підрозділів ОНАХТ
4.1.

4.2.

4.3.

ВШПМ сприяє підрозділам ОНАХТ у вирішенні завдань з підготовки
резерву висококваліфікованих викладачів і підвищенні якості підготовки
фахівців академії.
ОНАХТ надає організаційну, консультативну й матеріальну підтримку
ВШПМ:
- у здійсненні видів діяльності, які передбачені цим Положенням;
- у своєчасному наданні ВШПМ інформації, що сприяє вирішенню
завдань, які стоять перед нею.
Навчання у ВШПМ для слухачів проводиться безкоштовно. Для читання
лекцій та проведення практичних занять зі слухачами ВШПМ
зараховуються провідні фахівці з науково-педагогічних працівників
академії та інших закладів на умовах погодинної оплати за рахунок
спеціального фонду академії.
Керівник ВШПМ

Г.Й. Євдокимова

Погоджено:
Проректор
з науково-педагогічної та
навчальної роботи

Ф.А. Трішин

Директор НМЦ ЗЯВО

В. Мураховський

В.о. начальника юридичного відділу

І.С. Воронюк

