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і суспільно-гуманітарних дисциплін. 
(Науковий керівник – доктор історичних наук, 
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І. Загальні положення 
1. Авторська наукова школа вчителів історії і суспільно-гуманітарних 

дисциплін об’єднує молодих учителів, які бажають удосконалити свої 
звання в галузі історичної  науки і методики викладання історії в школі, 
прагнуть розвивати свій інтелект та професійні здібності, формувати 
компетенції наукової діяльності під керівництвом науковців. 

2. Авторська наукова школа вчителів історії розміщена в Інституті 
післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 
Грінченка, при потребі здійснює свою діяльність (практичні заняття) в 
інноваційних базових навчальних закладах, де існують творчі лабораторії 
відомих київських педагогів. 

3. Авторська наукова школа сприяє формуванню творчої особистості 
педагога, поєднує в своїй роботі теоретичні і практичні напрацювання 
української і зарубіжної педагогічної думки, є експериментальним 
майданчиком для підготовки педагогічних і науково-педагогічних кадрів. 

ІІ. Правові положення 
1. Авторська наукова школа молодих учителів історії будує свою діяльність 

відповідно до Конституції України, Закону України «Про освіту», наказів, 
листів і положень Міністерства освіти і науки України про авторські 
наукові школи та педагогічні майстерні. 

2. Підставою для початку роботи авторської наукової школи вчителів історії 
є наказ начальника Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації).  

ІІІ. Організаційні, навчальні та наукові напрямки діяльності 
авторської школи 

1. Організаційні засади щодо діяльності наукової школи затверджені 
Вченою радою ІППО, науковим керівником та відповідними районними 
науково-методичними центрами 

Київський університет імені Бориса Грінченка 
Інститут післядипломної педагогічної освіти 
 



2. Наукова проблема, над якою працює авторська школа: «Формування 
навчальних компетенцій учнів і виховання високих морально-етичних 
норм школярів у процесі викладання історії та ін. суспільно-гуманітарних 
дисциплін». 

3. Головним акцентом у роботі школи є опрацювання різноманітних форм і 
методів викладання історії, оволодіння сучасними, передовими 
технологіями освіти;  загальнокультурний розвиток педагога,  його 
творча самореалізація. 

ІV. Права і обов’язки слухачів наукової школи  
1. Вчителі історії, які ввійшли до складу наукової школи, зобов’язані: 

• Сумлінно відвідувати навчання. 

• Брати активну участь у діяльності школи. 

• Активно займатися самоосвітою. 

• Вивчати передовий досвід своїх колег. 

• Популяризувати власний педагогічний досвід і передові технології 
навчання. 

• Звітуватися за підсумками роботи наукової школи. 

2. Вчителі історії, які успішно навчаються в науковій школі, мають право: 

• Брати участь у наукових конференціях і семінарах КУ імені Бориса 
Грінченка. 

• Публікувати в Університетських та інших виданнях результати своїх 
наукових розвідок. 

• Використовувати з метою навчання наукову і навчальну базу КУ імені 
Бориса Грінченка. 

• Одержати посвідчення про підвищення кваліфікації державного зразка. 

3. Навчання в науковій школі відбувається не менше одного разу на місяць. 

4. Авторська наукова школа вчителів історії здійснює свою роботу у 

взаємодії з різноманітними структурними підрозділами ІППО, Київського 

Університету імені Бориса Грінченка, іншими освітніми установами 

м.Києва. 


