
Додаток 6  

до Наказу Гуманітарно відділу Зимнівської ОТГ 

 №36 від26.09.2016 

ПОЛОЖЕННЯ 

про  Міжшкільний майстер – клас   

1.  Загальні положення 

1.1. Міжшкільний майстер – клас (далі — Майстер-клас) проводиться  на базі досвіду 

роботи педагогічних працівників, що мають звання “вчитель-методист”, «старший вчитель», 

переможців конкурсу “Учитель року”.  

1.2. Створення Майстер-класу затверджується наказом   начальника гуманітарного 

відділу. 

1.3. Метою діяльності майстер-класу є удосконалення освітньої, наукової та 

професійної підготовки педагогів і керівників, забезпечення їх практичного індивідуального 

оволодіння навичками та уміннями навчання,  виховання, управління педагогічним 

процесом, постійне взаємозбагачення у процесі формування авторської системи діяльності. 

1.4. Керівники майстер-класів працюють на громадських засадах.  

1.5. До Майстер-класу зараховуються педагоги, які бажають ознайомитися з досвідом 

керівника Майстер-класу, запозичити кращі ідеї, надбання в навчально-виховній, чи 

управлінській діяльності. 

1.6. Майстер-клас може організовувати свою роботу при наявності одного і більше 

учасників. 

1.7. Методисти МК, заступники з навчально- методичної  роботи мають сприяти 

залученню до роботи в Майстер – класі молодих і малодосвідчених керівників та педагогів 

шкіл, знайомити їх з графіком роботи, контролювати відвідування, аналізувати ефективність. 

2. Завдання керівників Майстер-класів 

Основними завданнями керівників Майстер-класів є: 

 сприяння розвитку педагогічної творчості; 

 робота з молодими та малодосвідченими педагогами; 

 передача авторського досвіду з метою удосконалення навчально-виховного 

процесу з різних проблем педагогіки та психології; 

 проведення експериментальної роботи. 

3.  Обов’язки  керівника Майстер-класу: 

 Проводити засідання 1 раз на три місяці згідно плану. 

 Складати план роботи (на навчальний рік), який схвалює науково-методична 

рада РМК. 

 Звітувати про свою роботу перед науково-методичною радою МК не менше  1 

разу на рік. 

4.  Права керівника Майстер-класу 

 Керівник Майстер-класу має право на відвідування й аналіз уроків, занять 

педагогічних працівників, які входять до Майстер-класу. 

 Навчальний заклад, де працює керівник Майстер-класу, створює сприятливі 

умови для його діяльності щодо проведення науково-методичної та дослідно - 

експериментальної роботи. 

 Результати роботи керівника Майстер-класу враховується йому при черговій 

атестації за умови наявності  1-2   письмових відгуків відвідувачів Майстер-класу. 

5.  Керівництво діяльністю Майстер-класу 



Керівництво діяльністю Майстер-класу здійснює  методист  МК або досвідченмй 

педагог із педагогічним званням. 


