
Програма 
 

педагогічного проекту «Самоосвіта як форма неперервного підвищення 

кваліфікації та професійної компетентності в діяльності педагога» 

 

№ Заходи 
Відпові-

дальні 
Терміни 

Форма 

представлення 

результатів 

1 

Підготовка педагогічного 

проекту. Розміщення на сайті 

НМЦ ПТО для обговорення в 

педагогічних колективах ПТНЗ 

НМЦПТО 
До 

16.09.13 

Методична 

розробка 

проекту 

2 

Консультування в режимі 

відеозв’язку з питань роботи 

методичних кабінетів ПТНЗ, 

участі в педагогічному проекті в 

2013-2014 н.р. 

НМЦПТО 

26.09. 

2013р. 

11.00 

Методичні 

рекомендації 

3. 

Підготовка методичних 

рекомендацій «Єдиний 

методичний день в ПТНЗ» 

НМЦПТО 09.2013р. 
Методична 

розробка 

4. 

Семінар у режимі відеозв’язку за 

темою: «Застосування нових 

підходів в процесі самостійної 

роботи учнів на уроках 

суспільних дисциплін» 

НМЦПТО 

31.10. 

2013р. 

12.00 

13.00 

Анкетування 

викладачів та 

учнів з 

проблеми 

5 

Надання індивідуальної 

методичної допомоги з питань 

участі в педагогічному проекті, 

організації проведення єдиного 

методичного дня в рамках 

проекту на базі методичного 

кабінету ПТНЗ. 

НМЦПТО 

Протягом 

впровад 

ження 

проекту 

09.2013 - 

04. 

2014н.р. 

Аналіз 

утруднень 

ПТНЗ щодо 

участі в 

проекті та 

етапів його 

впровадження 

6 

Алгоритм проектування, 

впровадження та презентації 

результатів участі в проекті ПТНЗ 

НМЦПТО 
Серпень 

2013р. 

Методичний 

путівник для 

методиста 

ПТНЗ в межах 

проекту 

7 

Відео-семінар «3 досвіду 

впровадження інновацій в роботі 

методичного кабінету» ( з досвіду 

роботи ДЦППРК) 

НМЦПТО 

ДЦППРК 

20.11.13р 

11.00. 

Поширення 

досвіду в ПТНЗ 

області 

8 

День роботи методиста НМЦ 

ПТО в навчальному закладі з 

підготовки презентації «Єдиного 

методичного дня в ПТНЗ» 

(ДЦПО) 

НМЦПТО 

ДЦПО 

Січень 

2014р. 

Методична 

розробка з 

досвіду роботи 

ДЦПО 



9 

Підготовка розробки методичного 

відео-марафону по впровадженню 

педагогічного проекту 

«Самоосвіта як форма 

неперервного підвищення 

кваліфікації та професійної 

компетентності викладача» 

НМЦ ПТО 

Творча гр. 

методистів: 

ВПУ17, 

ДЦПО,МВПУ 

ПІТ,ДЦППРК

, 

ДІВПУБ. 

Січень 

2014р. 

Методичний 

сценарій 

10 

Тренінг для методистів – 

початківців: «Як організувати та 

провести єдиний методичний день 

в навчальному закладі» (з досвіду 

роботи ДЦПО) 

НМЦПТО 

ДЦПО 
26.02.14р 

Методична 

розробка 

тренінгу в 

рамках 

проекту. 

Вивчення 

матеріалів 

анкетування 

методистів 

11 

ЄДИНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ДЕНЬ 

В ПТНЗ 

“Василь Сухомлинський - 

видатний педагог-гуманіст, 

мислитель XXI століття” 

Методичний відео-марафон - за 

підсумками єдиного методичного 

дня ( ТПАЛ, ДЦПО, НЦПО, 

ДВПУБ, ЗДЦПТО, ВПУ-17, 

МВПУПІТ) 

НМЦПТО 

ПТНЗ - 

учасники 

проекту 

23.05. 

2014р.  

з 8.00 

до15.00 

Аналітичні 

матеріали 

підсумків 

впровадження 

педагогічного 

проекту 

12 

Вхідне діагностування учасників 

педагогічного проекту 

(педпрацівники) 

НМЦПТО 

Методичний

кабінет 

ПТНЗ 

До 

15.09.13р 

Аналіз 

анкетування 

13 

Поточне діагностування 

анкетування учасників проекту, 

спостереження викладачів 

(майстрів в.н.) 

НМЦПТО 

Методичні 

кабінети 

ПТНЗ 

(методисти, 

керівники 

методичних 

комісій)) 

Протягом 

виконання 

проекту 

Аналіз 

анкетування 

14 

Підсумкове анкетування 

учасників проекту «Ваші 

педагогічні надбання в проекті». 

НМЦПТО 

Методичні 

кабінети 

ПТНЗ 

(методисти) 

До 15.06. 

2014р. 

Аналіз 

анкетування 

15 

Відео-виставка кращих наробок 

єдиного методдня на сайтах 

навчальних закладів. (Обмін 

Методисти 

методкабін 

етів ПТНЗ 

20- 25.05. 

2014р 

Обмін 

досвідом 

методистів з 



досвідом) 20-25.05.2014р проведення 

єдиного 

методичного 

дня 

засобами 

сайтів, 

ел.пошти 

16 

Творчий звіт методистів ПТНЗ які 

взяли участь в педагогічному 

проекті (за наданим алгоритмом). 

Підсумки результатів проекту. 

НМЦПТО 

Методисти 

ПТНЗ, 

НМЦПТО, 

творча 

група 

методистів. 

До 15.06. 

2014р. 

 

До 25.06. 

2014р. 

Аналітично- 

методичний 

довідник 

творчих 

надбань 

учасників 

проекту 

 


