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1. Загальні положення
Школа педагогічної майстерності «Акме» (далі по тексту – школа) в
Одеському державному університеті внутрішніх справ є формою підвищення
кваліфікації науково-педагогічних працівників університету.
У своїй діяльності школа керується Законом України «Про вищу освіту» та
іншими нормативно-правовими актами України в галузі освіти.
На заняттях школи вивчаються актуальні питання педагогіки, психології
та методики викладання:
- активні та інтерактивні методики в педагогічній роботі;
- інноваційні технології освіти;
- сучасні засоби навчання (в т.ч. ПК та мультимедійні засоби);
- психолого-педагогічні аспекти викладання та виховання;
- питання педагогічної етики та культури міжособистісного спілкування,
тощо.
2. Мета, завдання та напрями діяльності школи
Головною метою роботи школи є підвищення професійної компетентності
молодих науково-педагогічних працівників.
Завданнями школи є:
- оволодіння молодими викладачами педагогічною методологією;
- підготовка науково-педагогічних кадрів;
- формування професійної готовності науково-педагогічних працівників
університету до самостійної діяльності;
- розвиток особистості викладача, здібностей до самоактуалізації в умовах
постійних змін педагогічної та професійної діяльності;
- підвищення рівня професійної освіти викладачів, їх наукової та
педагогічної кваліфікації;
- розвиток інтересу до дослідження педагогічної реальності, професійної
самосвідомості викладач;
- опанування інноваційними освітніми технологіями.
До занять залучаються науково-педагогічні працівники:
1) які не мають педагогічного досвіду;
2) які мають педагогічний досвід менше 3-х років;
3) які виявили бажання підвищити педагогічну майстерність.

Персональний склад слухачів затверджується наказом ректора.
Зарахування науково-педагогічних працівників на навчання у школі
здійснюється щорічно.
Відповідальність за відвідування слухачами занять покладається на
завідувачів кафедр університету та особисто викладачів, які зараховані до
школи.
Заняття зі слухачами проводяться відповідно до затверджених ректором
робочого плану та програм навчальних дисциплін. Строк навчання у школі два
роки.
До проведення занять у школі залучаються визнані професіонали з
досвідом дослідницької, управлінської, інноваційної, творчої, практичної роботи
за фахом.
Заняття в школі здійснюється шляхом проведення лекцій, семінарів і
практичних занять, а також самостійної роботи на відповідних кафедрах
університету.
Під час навчання у школі педагогічної майстерності слухачі обов’язково
відвідують відкриті заняття університету.
В кінці вивчення курсу передбачено складання комплексного екзамену.
Слухачам, які прослухали курс школи педагогічної майстерності та
успішно склали комплексний екзамен видається сертифікат «Про підвищення
кваліфікації у школі педагогічної майстерності «Акме». Копія сертифікату
долучається до особової справи науково-педагогічного працівника.
Слухач школи може бути недопущений до складання екзамену та
відрахований зі школи у разі невиконання навчальної програми курсу, а також за
власним бажанням.
3. Керівництво
Загальне керівництво роботою школи здійснює перший проректор
університету.
Координацію роботи забезпечує навчально-методичний відділ університету.
Методист відділу:
- формує склад слухачів за поданням пропозицій завідувачів кафедр, який
затверджується наказом по університету;
- здійснює планування і організацію занять;
- контролює відвідування слухачами занять та виконання навчальної
програми курсу;
- забезпечує проведення підсумкового контролю.
Навчально-методичне забезпечення навчальних занять забезпечується
навчально-методичним відділом та задіяними до функціонування школи
кафедрами.
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