
                                                     П О Л О Ж Е Н Н Я 

                        про професійні спільноти педагогічних працівників Коростенської   

                                        міської гімназії Житомирської області  

                                                              (проєкт) 

1. . Загальні положення 

 

1.1. Професійна спільнота педагогічних працівників – це товариство, (об’єднання, група) 

педагогічних працівників, які об’єднані спільними інтересами за родом їх професійної 

(трудової) діяльності. 

1.2. Професійні спільноти створюються з метою розбудови професійного синергетичного 

середовища, яке надихає та мотивує до професійного розвитку. Професійні спільноти 

забезпечують психологічну підтримку, а також створюють умови для взаємодії, 

партнерства, супроводу, підтримки, обміну ідеями та освітніми практиками.  

1.3. Учасниками професійних спільнот є педагогічні працівники Коростенської міської 

гімназії Житомирської області. 

1.4. Координатором професійних спільнот є заступник директора з науково-методичної 

роботи. Координатор призначається наказом директора гімназії. 

1.5. Серед учасників професійних спільнот обирається голова професійної спільноти, який на 

засадах партнерства співпрацює з координатором. Голова обирається шляхом голосування 

(відкритого чи закритого) більшістю голосів учасників. Голова  створює онлайн-групу 

професійної спільноти. 

 

2. Нормативно-правова база 

 

2.1 Діяльність професійніх спільнот визначається документами, які регулюють професійну 

діяльність педагога:  

 Конституцією України;  

 Кодексом законів про працю України;  

 Законом України «Про освіту»;  

 Законом України «Про повну загальну середню освіту»;  

 Законом України«Про дошкільну освіту», 

 Законом України «Про позашкільну освіту», 

  Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, затвердженою розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;  

 Концепцією розвитку педагогічної освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і 

науки України від 16 липня 2018 року № 776; 

  Державними стандартами відповідного рівня повної загальної середньої освіти;  

 Типовими освітніми програмами (іншими освітніми програмами, які використовує 

гімназія);  

 методичними рекомендаціями про викладання окремих навчальних предметів у закладах 

загальної середньої освіти;  

 Критеріями та рекомендаціями щодо оцінювання навчальних досягнень учнів закладів 

загальної середньої освіти;  

 санітарними правилами та нормами в закладах загальної середньої освіти;  

 правилами пожежної безпеки для закладів освіти;  

 Професійним стандартом вчителя за професіями «Вчитель початкових класів закладу 

загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з 

початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)», затвердженим наказом 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 

23.12.2020 №2736;  



 іншими нормативними та правовими актами у сфері освіти. 

 

3 . Організація роботи 

 

3.1. Діяльність професійніх спільнот координує заступник директора з      

        навчально-виховної роботи на засадах партнерства, принципі   

        людиноцентризму, враховуючи право педагога на академічну свободу. 

3.2. Діяльність професійних спільнот здійснюється за напрямами: 

● розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, 

технологій); 

● формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, 

визначених частиною першою статті 12 Закону України “Про освіту”; 

● психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки, 

конфліктології та інших галузей психології; 

● створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) 

інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з 

особливими освітніми потребами; 

● використання широкого спектру інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в 

освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну 

безпеку; 

● мовленнєва компетентність. 

 

3.3. Координатор спільнот не виконує контролюючих або регламентуючих функцій. 

3.4. Завданнями координатора професійних спільнот є сприяння професійному розвитку 

педагогічних працівників шляхом  

 узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних 

працівників; 

 формування та оприлюднення на веб-сайті Коростенської міської гімназії Житомирської 

області бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інших 

джерел інформації (веб-ресурсів), необхідних для професійного розвитку педагогічних 

працівників; 

 забезпечення надання психологічної підтримки педагогічним працівникам; 

 організація та проведення консультування педагогічних працівників, зокрема з питань: 

- планування та визначення їх професійного розвитку; 

- розроблення документів закладу освіти відповідно до повноважень, наданих чинним 

законодавством України; 

- особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому 

числі з використанням технологій дистанційного навчання; 

- впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного 

підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій. 

3.5. Засідання професійних спільнот відбувається на запит учасників та з урахуванням їх 

потреб. 

3.6. Професійна спільнота може працювати у різних форматах: очній, очно-дистанційній, 

дистанційній. 

3.7. Засідання професійних спільнот можуть відбуватися у формі семінарів, конференцій, 

тренінгів, «круглих столів», ділових ігор, лекцій, практичних занять, вебінарів, квестів 

тощо.  

3.8. Зміст засідань професійних спільнот має переважно інформаційно-консультативне, 

психолого-педагогічне, методичне, фахове спрямування. 

3.9. Планування роботи професійних спільнот здійснюється координатором спільно з 

головою, враховуючи професійні потреби членів спільнот. Планування здійснюється на 

навчальний рік в довільній формі. 



3.10.  Засідання професійної спільноти педагогічних працівників обов’язково має 

передбачати зворотній зв’язок (фідбек, рефлексію, відгук) щодо ефективності 

проведеного заходу. 

3.11. В своїй діяльності професійні спільноти співпрацюють із закладами та установами 

освіти, науковими установами, громадськими організаціями. 

 

4. Права членів професійних спільнот 

Члени професійних спільнот мають право на  

4.1.вільний вибір педагогічно доцільних технологій,  форм, методів і засобів організації 

засідань професійних спільнот; 

4.2. добровільну участь у засіданнях; 

4.3. внесення пропозицій координатору щодо поліпшення діяльності спільноти; 

4.4. інші права, що не суперечать законодавству України. 

 

1. Обов’язки  членів професійних спільнот 

В своїй діяльності члени професійних спільнот зобов’язані дотримуватися вимог статті 42 

«Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту». 


