
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

 
 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

вченою радою ЧТЕІ ДТЕУ 

від 3 лютого 2022 року 

(протокол №1, п.4) 

 

 

ВВЕДЕНО В ДІЮ 

Наказ ЧТЕІ ДТЕУ 

Від 03.02.2022 р. №14 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Вищу школу педагогічної майстерності  

і професійного розвитку 

Чернівецького торговельно-економічного інституту  

Державного торговельно-економічного університету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Чернівці - 2022 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про Вищу школу педагогічної майстерності (далі 

Положення) визначає її основні цілі, завдання, порядок управління, 

реорганізацію. 

1.2. Вища школа педагогічної майстерності є структурним підрозділом 

Чернівецького торговельно-економічного інституту ДТЕУ (далі ЧТЕІ 

ДТЕУ). 

1.3. Положення визначає взаємодію Вищої школи педагогічної 

майстерності (далі ВШПМіПР) з іншими структурними підрозділами 

ЧТЕІ ДТЕУ. 

1.4. Контроль і перевірку діяльності ВШПМіПР проводить директор ЧТЕІ 

ДТЕУ та його заступник із науково-методичної роботи, міжнародних 

зв’язків та інноваційного розвитку. 

 

2. ОСНОВНІ ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ВШПМ 

2.1. ВШПМіПР у своїй діяльності керується Конституцією України та 

Законами України, указами Президента України та постановами 

Кабінету Міністрів України, наказами та листами Міністерства освіти і 

науки України, іншими актами законодавства України, Статутом 

ДТЕУ, Положенням про ЧТЕІ ДТЕУ і ухвалами вченої та методичної 

ради ЧТЕІ ДТЕУ, Положеннями за різними напрямками роботи ЧТЕІ 

ДТЕУ,нормативними наказами щодо підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників, наказами директорами ЧТЕІ ДТЕУ, цим 

Положенням. 

2.2. Метою діяльності ВШПМіПР є якісна підготовка викладачів, здатних 

творчо мислити, розробляти і використовувати в освітньому процесі та 

вихованні інноваційні технології та методи. 

2.3. Основними завданнями ВШПМіПР є: 



 
 

2.3.1. Оновлення та розширення знань, формування нових професійних 

компетентностей її слухачів у психолого-педагогічній діяльності. 

2.3.2. Засвоєння та впровадження інноваційних технологій, форм, методів 

та засобів навчання у практику викладання у закладі вищої освіти. 

2.3.3. Вивчення, розповсюдження та використання передового 

педагогічного досвіду викладання у закладі вищої освіти. 

2.3.4. Розроблення пропозицій стосовно удосконалення освітнього 

процесу, впровадження у практику викладання кращих досягнень 

науки, техніки і виробництва. 

2.3.5. Застосування інформаційних технологій реалізації змісту навчання, 

що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, 

запровадження дистанційних форм навчання, інформаційно-

комунікативних технологій. 

2.3.6. Здійснення діяльності стосовно підготовки науково-педагогічних 

працівників до використання ними в освітньому процесі сучасних 

інформаційних ресурсів. 

2.3.7. Опанування науково-педагогічними працівниками сучасних методів 

розробки навчально-методичних матеріалів. 

2.3.8. Проведення навчальних тренінгів, майстер-класів, навчально-

методичних семінарів провідними спеціалістами для працівників 

ЧТЕІ ДТЕУ, обмін досвідом між викладачами різних кафедр. 

2.3.9. Інформування слухачів Вищої школи педагогічної майстерності і 

професійного зростання про результати стажування (в т.ч. 

закордонного), підвищення кваліфікації та інноваційні підходи до 

організації освітнього процесу, наукової, методичної роботи та 

практичної підготовки/ 

2.4. Відвідування слухачами засідань у ВШПМіПР здійснюється без 

відриву від освітнього процесу. 



 
 

2.5. Склад і кількість слухачів кожного засідання ВШПМіПР формується 

згідно до рекомендацій кафедри, але не менше 2 осіб із кожного 

структурного підрозділу (кафедри). 

2.6. Відвідування засідань ВШПМіПР є формою підвищення професійної 

майстерності її слухачів та сприяє покращенню якості освітнього 

процесу в ЧТЕІ ДТЕУ. 

 

 

3. КЕРІВНИЦТВО ВШПМ 

3.1 Керівництво ВШПМіПР на добровільних засадах здійснює її керівник, 

який призначається наказом директора ЧТЕІ ДТЕУ. 

3.2 Керівник ВШПМіПР щорічно звітує Директору ЧТЕІ ДТЕУ та його 

заступнику із науково-методичної роботи, міжнародних зв’язків та 

інноваційного розвитку процесу про результати ВШПМіПР. 

3.3 Слухачі ВШПМіПР відвідують її засідання безкоштовно. 

3.4 До проведення засідання ВШПМіПР як лекторів, тренерів, менторів 

залучаються провідні науково-педагогічні працівники та практики 

виробничого та/або невиробничого секторів економіки, як зі складу 

ЧТЕІ ДТЕУ чи інших закладів освіти, так і підприємств відповідно. 

3.5 ЧТЕІ ДТЕУ надає організаційну, консультативну та матеріальну 

підтримку ВШПМіПР у здійсненні видів діяльності, які передбачені 

цим положенням. 

 

Керівник ВШПМіПР 

Чернівецького торговельно- 

економічного інституту ДТЕУ                             Алла ЧОРНОВОЛ 

 


