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Положення
про Педагогічні читання педагогічних працівників 

в Комунальному закладі «Дніпропетровський фаховий мистецько-художній 
коледж культури» Дніпропетровської обласної ради»

1. Загальні положення

1.1. Педагогічні читання проводяться раз у півріччя з метою поліпшення 
науково-методичного забезпечення освітнього процесу в коледжі, розвитку 
творчого потенціалу педагогічних працівників, поширення та узагальнення 
передового педагогічного досвіду.

1.2. Форма проведення Педагогічних читань -  заслуховування виступів 
педагогічних працівників коледжу з презентаціями доповідей стосовно своїх 
методичних наробок. Педагогічні читання -  одна з традицій та невід’ємна частина 
методичної роботи в коледжі.

1.3. Основними завданнями Педагогічних читань є:
-  залучення педагогічних працівників коледжу до розробки науково- 

методичного забезпечення освітнього процесу;
-  стимулювання пошуку оригінальних підходів до вирішення проблем 

удосконалення змісту освітнього процесу;
-  упровадження в освітній процес закладів освіти сучасних освітніх програм 

та методик навчання;
-  популяризація творчих здобутків, перспективних педагогічних ідей і 

технологій, їх упровадження в освітній процес коледжу;
-  підвищення рівня методичної компетенції педагогічних працівників в 

умовах дослідницької діяльності.
1.4. Організатором щосеместрових Педагогічних читань є методичний 

кабінет коледжу.
1.5. Співорганізаторами Педагогічних читань є голови циклових комісій 

коледжу.



2. Учасники Педагогічних читань

2.1. До участі у заході запрошуються педагогічні працівники коледжу, 
науково-педагогічні працівники інших навчальних закладів та позашкільних 
мистецьких закладів.

2:2. Порядок та умови проведення Педагогічних читань.
2.2.1. Для участі в Педагогічних читаннях необхідно за тиждень до заходу 

подати заявку (Додаток 1) з анотованим переліком матеріалів у роздрукованому та 
електронному варіантах.

2.3. Вимоги поданих на Педагогічні читання методичних робіт:
-  актуальність роботи;
-  новизна, оригінальність;
-  повнота та інформативність;
-  науково-теоретичний рівень;
-  стиль і доступність викладу, логічність структури;
-  дидактична досконалість;
-  виховний потенціал навчального матеріалу;
-  творчий потенціал навчального матеріалу;
-  якість оформлення та наочність;
-  можливість широкого практичного використання видання.

3. Прикінцеві положення

3.1. Всі зміни та доповнення до положення вносяться наказом директора 
коледжу про внесення змін та доповнень або про затвердження нової редакції 
положення.

3.2. При затвердженні нової редакції попереднє положення втрачає чинність.

Розглянуто і схвалено 
на засіданні педагогічної ради 
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Анкета-заява 
учасника Педагогічних читань

Додаток 1

1. Повна назва навчального закладу

2. Назва підрозділу (циклова комісія, відділ, факультет, кафедра)

З. ПІБ автора повністю

4. Телефон_____________
5. Електронна пошта ___
6. Вид методичної роботи

7. Назва методичної роботи

8. Тематика методичної роботи

9. Головна ідея

10.3 Положенням про Педагогічні читання ознайомлений(а)

Дата заповнення «____»_________________ 20__р.

(підпис) (Ініціали, прізвище)
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