
Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації

Навчально-методичний кабінет ПТО у Житомирській області

Державний навчальний заклад

“Бердичівське вище професійне училище”



Керівник проекту:

Світлана Миколаївна                 

Артеменко

заступник директора з 

навчально-виховної роботи ДНЗ 

“Бердичівське ВПУ”



Емпауермент – педагогічна система, побудована

на стимулюванні, самостимулюванні суб'єкта навчання

до дії в інтересах сталого розвитку та сталого стилю до

життя.

Емпауермент – це надання внутрішньої сили,

енергії, натхнення до дії.

Педагогіка емпауерменту дає педагогам змогу

залучити учнів до експериментування, під час якого вони

набуватимуть знання самостійно.



Реально вплинути на поведінку учнів можна, 

якщо вибудовувати педагогічний вплив на основі 

спіральної моделі:

Інформація

Дія
Турбота 

(визначення 
значущості)



Термін дії проекту: серпень 2016 – червень 2017

Мета: мотивувати педагогічних працівників до впровадження у

навчально-виховний процес моделі педагогіки емпауерменту

Об’єкт дослідження: процес впровадження педагогіки емпауерменту в

умовах професійно-технічного навчального закладу

Предмет дослідження: формування цілепокладання і зміни поведінки

учнів в умовах професійно-технічного навчального закладу

Галузь застосування: навчально-виховний процес



Завдання:

1. Ознайомити учасників проекту з педагогікою емпауерменту.

2. Створити умови для психологічного комфорту в процесі

навчально- виховної роботи.

3. Віпрацювати алгоритм впровадження емпауерменту.

4. Наповнити навчально-виховний процес новими

педагогічними моделями, новою педагогічною культурою,

новим педагогічним змістом.



Суб`єкти

інноваційної 

діяльності

Учні училища

Педагогічні працівники 

Батьки 

Цільова група



Технологія впровадження
_І етап  реалізаціїї проекту: серпень 2016 – грудень 2016 

➢ створити творчу групу по реалізації програми проекту

➢провести організаційні наради, науково-методичні 

консультації з педагогічними працівниками для підготовки 

їх до інноваційної діяльності

➢анкетування педагогічних працівників з метою визначення 

їх обізнаності з педагогікою емпауерменту

➢провести:

- круглий стіл “Впив педагогіки емпауерменту на 

сталий розвиток учня”;

- семінар-практикум “Використання технологій

педагогіки емпауерменту”

➢педагогічні посиденьки: переглянути та проаналізувати

“сase-study ”



Технологія впровадження
_ІІ етап  реалізаціїї проекту: січень 2017 – червень 2017 

➢провести педагогічний діалог “Навчально-виховний процес

з новими педагогічними моделями, новою педагогічною

культурою”

➢провести конкурс серед класних керівників на кращий

виховний захід з використанням методів педагогіки

емпауерменту

➢провести фінальну конференцію: моніторинг та оцінка

впровадження проекту

➢розробити збірник методичних рекомендацій для

педагогічних працівників “Впровадження педагогіки

емпауерменту в навчально-виховний процес”



Очікувані результати
➢ Підвищення рівня обізнаності педагогічних працівників з педагогікою

емпауерменту.

➢ Проведено круглий стіл “Впив педагогіки емпауерменту на сталий

розвиток учня”.

➢ Проведено семінар-практикум “Використання технологій педагогіки

емпауерменту”.

➢ Пройшли організаційні наради, науково-методичні консультації з

педагогічними працівниками для підготовки їх до інноваційної

діяльності.

➢ Розроблений збірник методичних рекомендацій для педагогічних

працівників “Впровадження педагогіки емпауерменту в навчально-

виховний процес”.

➢ Пройшов конкурс серед класних керівників на кращий виховний захід з

використанням методів педагогіки емпауерменту.

➢ Фінальна конференція: моніторинг та оцінка впровадження  проекту.             



Післядія проекту
➢ На основі досвіду впровадження проекту

проводитиметься розробка нових інформаційних
матеріалів, накопичення інформаційних ресурсів з
питань використання педагогіки емпауерменту.

➢ Педагогічні працівники отримали новий досвід
“педагога-майстра”, який подає приклад поведінки й
розвиває в учнів навички дивергентного мислення,
креативної творчості

➢ Використання нового досвіду та практичних матеріалів
проекту в позанавчальній діяльності: виховних годинах,
бесідах, консультуванні, тематичних заходах,
тренінгових заняттях



Висвітлення заходів, проведених у 

рамках проекту в училищній 

газеті “Трикутник”

Фото і відео матеріали

Наявність розробок виховних 

годин з використанням методів 

педагогіки емпауерменту

Результати опитування 

педагогічних працівників та учнів 

училища

Наявність збірника  методичних 

рекомендацій для педагогічних 

працівників 

Підсумки діяльності проекту на 

фінальній конференції


