
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІРПІНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ коледжу  

01. 09. 2021р. № 62 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВИКЛАДАЧІВ  

«ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНЯ» 

 ІРПІНСЬОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ 

 ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто і схвалено  

педагогічною радою  

Протокол  

31.08.2021 р.  № 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірпінь – 2021 



1. Загальні положення 

1.1. Положення про методичне об'єднання викладачів «Педагогічна 

майстерня» (далі – Положення) регламентує діяльність методичного 

об'єднання викладачів «Педагогічна майстерня» Ірпінського фахового 

коледжу економіки та права (далі – Коледж). 

1.2. Майстерня є структурним підрозділом навчально-методичного 

кабінету Коледжу і здійснює проведення навчально-виховної та методичної 

роботи з малодосвідченими викладачами. 

1.3. «Педагогічна майстерня» — це добровільне об'єднання 

викладачів, створене з метою забезпечення ефективності роботи 

малодосвідчених викладачів, їх творчого розвитку, пропаганди нових 

педагогічних ідей. 

1.4. Методичне об'єднання викладачів «Педагогічна майстерня» діє 

відповідно до законів України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу 

освіту», «Про освіту», статуту Коледжу, рішення адміністративної ради, 

наказів директора Коледжу й цього Положення. 

1.5. Метою створення методичного об'єднання викладачів 

«Педагогічна майстерня» є адаптація малодосвідчених викладачів у 

колективі, їхнє самоствердження й професійне становлення. 

1.6. Базові компетенції методичного об'єднання викладачів 

«Педагогічна майстерня»: 

- розуміння сутності педагогічної діяльності; 

- знання репертуару невербальної комунікації (мова тіла, часова 

характеристика спілкування, міжособистісний простір); 

- здатність аналізувати педагогічні ситуації; 

- готовність долати бар’єри у спілкуванні. 

 

2. Завдання та напрями діяльності 

2.1. Основні завдання методичного об'єднання викладачів «Педагогічна 

майстерня»: 

- забезпечення розвитку навчального закладу, формування педагогічної 

системи, професійного стилю навчального закладу; 

- узагальнення перспективного педагогічного досвіду, апробація й 

упровадження в роботу молодих викладачів сучасних освітніх технологій; 

- установлення відносин співробітництва та взаємодії між 

малодосвідченими й досвідченими викладачами; 

- оволодіння технікою управління своїм психічним станом та 

прийомами налагодження контакту зі студентами; 



- усвідомлення необхідності об’єктивного самоаналізу, самоконтролю, 

самовиховання, постійної праці над своєю професійною майстерністю. 

2.2. Основні напрями діяльності методичного об'єднання викладачів 

«Педагогічна майстерня»: 

- формування індивідуального професійного стилю викладача через 

упровадження прогресивних освітніх технологій; 

- надання допомоги малодосвідченим викладачам у оволодінні 

педагогічною майстерністю через вивчення досвіду роботи кращих 

викладачів Коледжу; 

- проведення досвідченими викладачами майстер-класів і навчально-

методичних занять для малодосвідчених викладачів; 

- відстеження результатів роботи малодосвідчених викладачів; 

- діагностика успішності роботи малодосвідчених викладачів; 

- організація роботи з розробки малодосвідченими викладачами 

електронних навчальних матеріалів і методик їх використання в навчальному 

процесі. 

 

3. Склад методичного об'єднання викладачів 

«Педагогічна майстерня» 

3.1. До складу методичного об'єднання викладачів «Педагогічна 

майстерня» входять малодосвідчені викладачі, їхні наставники й викладачі, 

які готові передавати набутий досвід, практичний психолог Коледжу. 

3.2. Керівництво методичним об'єднанням викладачів «Педагогічна 

майстерня» здійснює завідувач навчально-методичним кабінетом, що є 

членом адміністративної ради й підзвітний їй. 

3.3. Керівник методичного об'єднання викладачів «Педагогічна 

майстерня» організовує та керує всіма видами діяльності й несе 

відповідальність за результати її роботи. 

3.4.   Діяльність методичного об'єднання викладачів «Педагогічна 

майстерня» здійснюється: 

- проведенням щомісячних занять, на яких обговорюють теоретичні та 

практичні питання; 

- у ході шефської роботи «наставник — малодосвідчений викладач»; 

- у шефстві над малодосвідченим викладачем циклової комісії. 

3.7. Форми діяльності методичного об'єднання викладачів «Педагогічна 

майстерня»: лекції, семінари, взаємовідвідування занять, тренінги. 

3.8. Планові засідання методичного об'єднання викладачів 

«Педагогічна майстерня» проводять раз на місяць з обов’язковою 

присутністю всіх малодосвідчених викладачів, за потребою і наставників. 



3.9. План роботи методичного об'єднання викладачів «Педагогічна 

майстерня» розробляє її керівник, затверджує заступник директора з 

навчальної роботи. 

3.10. У своїй роботі методичне об'єднання викладачів «Педагогічна 

майстерня» керується планом роботи методичного об'єднання викладачів 

«Педагогічна майстерня». 

4. Права та обов’язки членів  

4.1.Члени методичного об'єднання викладачів «Педагогічна майстерня» 

мають право: 

- одержувати необхідну для виконання своїх функцій інформацію, 

ознайомлюватися з документами з питань забезпечення освітньої і 

методичної діяльності; 

- бути присутніми на заняттях своїх колег (з їхньої попередньої згоди й 

за погодженням із керівником методичного об'єднання викладачів 

«Педагогічна майстерня»); 

- обрати методичну тему для самоосвітньої роботи й форми звітності 

щодо неї; 

4.2. Члени методичного об'єднання викладачів «Педагогічна 

майстерня» зобов’язані: 

- регулярно відвідувати заняття методичного об'єднання викладачів 

«Педагогічна майстерня»; 

- вивчати нормативно-методичні документи й психолого-педагогічну 

літературу з питань організації освітнього процесу; 

- брати участь у заходах методичного об'єднання викладачів 

«Педагогічна майстерня»; 

- дотримуватися трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового 

розпорядку Коледжу; 

- систематично підвищувати свою кваліфікацію. 

 

 

 


