
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 

вул. Покровська, 28, м. Запоріжжя, 69063 тел. (061) 228-17-60 , факс (061) 224-43-23 
Email: nmc.pto.zp@gmail.com, код ЄДРПОУ 02549701 

 
Від 17.19.2018 № 110/11     
На №____________ від ________    
 
 
 
 
 
 
Про проведення тренінгу 
 

З метою забезпечення високої якості професійної підготовки у закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти області та закладам, які надають 
послуги з професійної підготовки, впровадження у навчальний процес нових 
форм, методів та технологій 27 жовтня 2018 року у  Науково-методичному 
центрі професійно-технічної освіти у Запорізькій області відбудеться очно-
дистанційний тренінг «Методика проведення тренінгів». Час проведення: з 
10.00 до 15.15, ауд. 103. 

Запрошуються педагогічні працівники, які прагнуть опанувати на 
практиці сучасні методи активної роботи з учнями та з дорослими: вправи на 
розвиток уваги й командоутворення, техніки фасилітації, вправи-енерджайзери 
та ін. Учасники зможуть впроваджувати як повноцінне тренінгове навчання, так 
і його елементи в повсякденній роботі. За допомогою спеціального 
діагностичного інструментарію визначати власний тренерський стиль і 
схильність до тренерства. 

 Для участі у вищезазначеному заході пропонуємо заповнити заявку за 
Google формою до 28 вересня 2018 року, яка розміщена на сайті Науково-
методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області у розділі 
«Методичний кабінет»  (Освітній конвент). 

Попередня реєстрація обов’язкова.  
За додатковою інформацією звертатись до методиста Науково-

методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області  
Таран М.В. (095-4470678, 096-9587178). 

Додаток: на 2 арк. в 1 прим. 
 
Директор центру             О.В. Паржницький 
 
Таран (095) 4470678, (096) 9587178 
            

Директорам закладів вищої освіти 
 
Директорам закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти 



Додаток 
до листа НМЦ ПТО у ЗО 
від 17.09.2018 № 110/11 

ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНИЙ ТРЕНІНГ 

«МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ» 

      Дата проведення: 27 жовтня 2018 року 
Місце проведення: НМЦ ПТО у 
Запорізькій області (м. Запоріжжя, вул. 
Покровська, 28, ауд. 103) 
Початок очної частини: 10.00 
Закінчення очної частини: 15.15 

 
 Організатор: Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у 

Запорізькій області 

Запрошений тренер: Іван Іванов (м. Київ) 

1. Тема «Принципи проведення тренінгів. Самооцінювання 

готовності бути тренером. Структура тренінга». 

2. Тема «Тренінгові вправи на знайомство, очікування, підсумки». 

3. Тема «Тренінгові вправи для проведення фасилітації, розвитку 

компетенцій. Інструментарій тренера». 

4. Самостійна робота (12 днів) з навчальними матеріалами на 

платформі УМІТИ.УКР. 

5. Консультації з тьютором (12 днів). 

6. Проведення власного заняття з тренінговими елементами. 

По завершенні тренінгу учасники отримують сертифікат на 18 
годин. 

 


	лист про проведення тренінгу 27.10.2018 doc
	Тренінг програма 27.10.2018

