
Забезпечення  експериментального дослідження

№ 
п/п

Зміст роботи
Термін 

виконання
Відповідальні Практичний вихід

1. Діагностичне забезпечення

1.

Дослідження:
- стану  впровадження  програми  підготовки  вчителів  щодо 

використання інформаційно-комунікаційних технологій в  системі 
післядипломної педагогічної освіти та педагогічних університетах;

- рівня сформованості інформатичних компетентностей вчителів та 
керівників навчальних закладів

До 1.10.2009 Науковий керівник
 

Матеріали досліджень 
для наради

2.
Моніторинг технічного забезпечення Інститутів післядипломної 
педагогічної освіти, їх мережевих та Інтернет-індексів

До 1.07.2009
Менеджер програми, 
члени координаційної 

ради

Узагальнення 
результатів моніторингу

2. Організаційне забезпечення
1. Відпрацювання системи методичної підготовки (в педагогічних 

університетах) та підвищення кваліфікації вчителів (в системі 
післядипломної педагогічної освіти) щодо ефективного використання 
інформаційно-комунікаційних та інноваційних педагогічних 
технологій у навчальному процесі на основі впровадження нової версії 
посібника (версія 10)

2009-2010 н.р.
Менеджер програми,

всі учасники 
експерименту

Рекомендації щодо 
системи методичної 

підготовки

2. Розроблення програми впровадження дистанційного курсу в системі 
післядипломної педагогічної освіти

До 1.07.2009

Науковий керівник, 
наукові консультанти, 
керівники обласних  та 
міських інститутів ППО

Програма дослідно-
експериментальної 

роботи щодо 
впровадження 

дистанційного курсу в 
системі післядипломної 

педагогічної освіти
3. Розроблення програми дослідно-експериментальної роботи щодо 

впровадження дистанційного курсу в педагогічних університетах (для 
викладачів, для студентів очної та заочної форм навчання)

До 1.09.2009 р Науковий керівник, 
представники Інтел,
керівники обласних 
управлінь освіти і 

науки

Програма дослідно-
експериментальної 

роботи щодо 
впровадження 

дистанційного курсу в 
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педагогічних 
університетах 

4. Поновлення роботи науково-методичної координаційної ради з метою 
забезпечення скоординованої участі наукових та методичних 
підрозділів закладів, учасників експерименту

До 1.02.2009

Менеджер програми, 
представники Інтел,
керівники обласних 
управлінь освіти і 

науки,
директори ЗНЗ

Плани заходів щодо 
проведення дослідно-

експериментальної 
роботи 

5. Розроблення  навчально-методичного  комплексу  для  впровадження 
курсу за програмою:

- програма  курсу  навчання  (за  версією  10)  вчителів  щодо 
використання ІКТ у навчальному процесі;

- програма факультативного курсу (за  версією 10)  для  студентів 
всіх спеціальностей педагогічних університетів та педагогічних 
училищ;

- навчальний посібник для вчителів (версія 10);
- програмний компакт-диск (версія 10);
- он-лайн ресурси;
- електронний помічник курсу;
- методичні рекомендації для тренерів програми (версія 10); 
- дистанційний  курс  для  системи  післядипломної  педагогічної 

освіти.

До 1.09.2009
Науковий керівник, 
директор освітніх 

програм Інтел

Навчально-методичне 
забезпечення курсу: 

програма курсу, 
навчально-методичний 

посібник, методичні 
рекомендації, компакт-

диск, електронні 
он-лайн ресурси тощо

6. Розроблення  програм  курсу  для  керівників  загальноосвітніх 
навчальних  закладів,  магістрів  педагогічних  університетів, 
дистанційного  курсу  для  керівників  загальноосвітніх  навчальних 
закладів.

До 1.09.2010
Науковий керівник, 
директор освітніх 

програм Інтел
Програма

7. Оновлення навчально-освітнього порталу, присвяченого реалізації 
завдань програми, та здійснення технічної і методичної підтримки 
вчителів, що впроваджують у навчальний процес навчальні проекти на 
основі використання ІКТ

До 1.06.2009
Менеджер програми, 

директор освітніх 
програм Інтел

Змістовно розроблені 
рекомендації щодо 

розміщення матеріалів 
на освітніх соціальних 

сервісах Інтернету
8. Організація навчання з метою підготовки 100 регіональних тренерів

До 1.06.2009

Менеджер програми, 
директор освітніх 

програм Інтел,
Матеріали семінарів, 

тренінгів тощо

9. Організація навчання 80 000 вчителів в регіональних центрах на Протягом 2009- Науковий керівник, Матеріали семінарів, 
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експериментальних майданчиках

2011років

координаційна рада, 
керівники ОІППО, 

національний та 
регіональні 

координатори

тренінгів тощо

10. Організація майстер-класів для тренерів програми у канікулярний 
період

Щороку, двічі на 
рік

Менеджер програми, 
координаційна рада, 
керівники ОІППО, 

регіональні 
координатори

Матеріали майстер-
класів

11. Організація майстер-класів для регіональних тренерів та вчителів 
програми в регіональних центрах на експериментальних майданчиках

за окремими 
планами 
регіональних 
центрів

Менеджер програми, 
координаційна рада, 
керівники ОІППО, 

регіональні 
координатори

Матеріали майстер-
класів

12. Проведення науково-практичної конференції для вчителів

квітень 2010

Менеджер програми, 
директор освітніх 

програм Інтел, 
координаційна рада,

керівники обласних та 
міських управлінь 

освіти і науки, ОІППО,
регіональні 

координатори

Матеріали конференції

13. Організація майстер-класу для ректорів та проректорів інститутів 
системи післядипломної педагогічної освіти

До 1.03.2009 та 
до 1.03.2010

Менеджер програми, 
директор освітніх 

програм Інтел,
керівники обласних та 

міських управлінь 
освіти і науки, 

регіональні 
координатори

Матеріали майстер-
класів

14. Навчання за програмою1000 викладачів та 20 000 студентів 
педагогічних університетів  

Протягом 2009-
2011років

Менеджер програми, 
директор освітніх 

програм Інтел,
керівники обласних та 

Матеріали семінарів, 
тренінгів тощо
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міських управлінь 
освіти і науки, ВНЗ,

регіональні 
координатори

15. Організація майстер-класів для викладачів педагогічних університетів 
та училищ

Щороку, двічі на 
рік

Менеджер програми, 
директор освітніх 

програм Інтел,
керівники обласних та 

міських управлінь 
освіти і науки, ВНЗ,

регіональні 
координатори

Матеріали майстер-
класів

16. Організація майстер-класів для педпрацівників професійно-технічних 
училищ

Щороку, один 
раз на рік

Менеджер програми, 
директор освітніх 

програм Інтел, 
керівники обласних та 

міських управлінь 
освіти і науки, НМЦ 

ПТО

Матеріали майстер-
класів

17. Організація та проведення науково-практичної конференції для 
студентів, що навчаються за програмою

Квітень 2011

Менеджер програми, 
директор освітніх 

програм Інтел,
керівники обласних та 

міських управлінь 
освіти і науки, ВНЗ,

регіональні 
координатори

Матеріли конференції

18. Проведення науково-практичної конференції для викладачів 
педагогічних університетів та педагогічних коледжів

Травень 2011

Менеджер програми, 
директор освітніх 

програм Інтел,
керівники обласних та 

міських управлінь 
освіти і науки, ВНЗ,

національний та 
регіональні 

координатори

Матеріли конференції
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19. Проведення розширеного засідання науково-методичної ради 
експерименту

Один раз на 
півріччя

Менеджер програми, 
директор освітніх 

програм Інтел,
керівники обласних та 

міських управлінь 
освіти і науки, ВНЗ

національний та 
регіональні 

координатори

Рекомендації щодо 
запланованих заходів

20. Організація та проведення наради координаторів регіональних центрів

Червень 2009 р.,
жовтень 2009 р.,
червень 2010 р.

Менеджер програми, 
директор освітніх 

програм Інтел,
керівники обласних та 

міських управлінь 
освіти і науки, ВНЗ,

національний 
координатор

Рекомендації щодо 
запланованих заходів

21. Оголошення та проведення конкурсу для вчителів на кращий 
навчальний проект

Щороку

Менеджер програми, 
директор освітніх 

програм Інтел,
керівники обласних та 

міських управлінь 
освіти і науки, ВНЗ,

національний та 
регіональні 

координатори

Матеріали конкурсу

22. Експертиза проведення тренінгів для вчителів в регіональних центрах
Постійно

Менеджер програми, 
директор освітніх 

програм Інтел
Матеріали експертизи

23. Експертиза впровадження проектної та дослідницької методики у 
навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів, 
регіональних центрів

Постійно
Менеджер програми, 

директор освітніх 
програм Інтел

Матеріали експертизи

3. Науково-методичне забезпечення
1. Видання підсумкових матеріалів експериментальної роботи

Травень-червень 
2011 р.

Менеджер програми, 
директор освітніх 

програм Інтел

Підсумкові матеріали 
експериментальної 

роботи 
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2. Адаптація посібника (версія 10) для вчителів щодо впровадження ІКТ 
та проектної методики у навчальний процес, розроблення програми 
тренінгу для вчителів та програми курсу для педагогічних 
університетів, адаптація дистанційного курсу

До 1.03.2009
Менеджер програми, 

науковий керівник
Посібник для вчителів,

програми тренінгу

3. Друкування посібника (10-ї версії) для вчителів

До 1.06. 2009

Директор освітніх 
програм Інтел,

менеджер програми
Посібник (10-а версія) 

для вчителів

4. Розроблення програмного компакт-диска до посібника (10-ї версії) для 
вчителів До 1.03. 2009

Менеджер програми,
науковий керівник

Програмний компакт-
диск до посібника (10-а 

версія) для вчителів
5. Підготовка методичних рекомендацій для тренерів щодо особливостей 

проведення тренінгу за програмою До 1.04.2009
Менеджер програми,

науковий керівник

Методичні 
рекомендацій для 

тренерів
6. Висвітлення результатів та методична підтримка експерименту на 

сайтах ІІТіЗО та МОН України   

Постійно

Менеджер програми, 
координаційна рада, 
керівники ОІППО, 

ВНЗ, ПТО,
національний та 

регіональні 
координатори

7. Розроблення та наповнення освітнього веб-сайту програми 

До 1.06.2009

Менеджер програми, 
директор освітніх 

програм Інтел,
національний 
координатор

Функціональний веб-
сайт програми

8. Створення та постійне поповнення бази даних з розробленими 
портфоліо вчителів на проведених тренінгах (за навчальними 
предметами) та розміщення їх на веб-сайті

Протягом всього 
експерименту

Науковий керівник, 
національний та 

регіональні 
координатори

База даних

9. Організація методичної та технічної допомоги вчителям за допомогою 
використання соціальних сервісах Веб 2.0 

протягом всього 
експерименту

Менеджер програми, 
національний та 

регіональні 
координатори

Змістовно розроблені 
рекомендації щодо 

розміщення матеріалів 
на освітніх сервісах 
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Інтернету;
мережева спільнота 

вчителів
10. Видання методичних рекомендацій щодо використання ІКТ у 

освітньому менеджменті (для директорів та заступників директорів 
загальноосвітніх навчальних закладів)

ІІ півріччя 
2010р.

Науковий керівник, 
директор освітніх 

програм Інтел

Методичні 
рекомендацій

11. Розроблення дистанційного курсу для системи післядипломної 
педагогічної  та вищої педагогічної освіти

Листопад - 
грудень 2009р.

Менеджер програми,
науковий керівник

Програма 
дистанційного курсу

4. Кадрове забезпечення
1. Оновлення складу регіональних координаторів для продовження 

експериментальної роботи
Грудень-серпень 

2009р.

Менеджер програми, 
координаційна рада, 
керівники ОІППО, 

ВНЗ, ПТО

Матеріали засідання 
координаційної ради

2. Запровадження новітнього змісту методичної підготовки вчителів у 
системі післядипломної педагогічної освіти

Протягом 
експерименту

Науковий керівник, 
керівники обласних та 

міських управлінь 
освіти і науки

Плани заходів щодо 
запровадження 

новітнього змісту 
методичної підготовки 

вчителів
3. Удосконалення системи підготовки тренерів для регіональних центрів, 

методистів та експертів програми

Протягом 
експерименту

Менеджер програми, 
координаційна рада, 

керівники ОІППО, ВНЗ 
та НМЦ ПТО,

національний та 
регіональні 

координатори

Плани заходів щодо 
удосконалення системи 

підготовки тренерів 

5. Матеріально-технічне забезпечення
1. Забезпечення інфраструктури для проведення експерименту: 

комп’ютерних класів відповідно до вимог в ОІІППО, НМЦ ПТО та 
ВНЗ, які залучено до експерименту

Постійно

Керівники обласних та 
міських управлінь 

освіти і науки, ОІППО
ВНЗ та НМЦ ПТО

Повністю обладнані 
відповідно до вимог 
комп’ютерні класи 

2. Надання комп’ютерного обладнання та доступу до Інтернет-ресурсів Постійно Керівники обласних та Комп’ютерні класи, 
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для проведення навчання вчителів міських управлінь 
освіти і науки, 

ВНЗ та НМЦ ПТО

підключені до мережі 
Інтернет

3. Видання підручників, посібників, компакт-дисків Програми
Постійно

Менеджер програми,
директор освітніх 

програм Інтел

Видані підручники, 
посібники, компакт-

диски програми
4. Подання методичного посібника та компакт-диска програми для 

надання відповідного грифу МОН України
І півріччя 2009 р.

Менеджер програми,
директор освітніх 

програм Інтел

Рішення предметної 
комісії МОН України 

про надання 
відповідного грифу 

5. Видання методичних рекомендацій для тренерів та учасників 
програми Листопад 2009

Менеджер програми,
директор освітніх 

програм Інтел

Методичні рекомендації 
для тренерів та 

учасників програми
6. Придбання компакт-дисків, мультимедійних енциклопедій для 

проведення тренінгів Протягом 
експерименту

Керівники обласних та 
міських управлінь 

освіти і науки, ОІППО,
ВНЗ та НМЦ ПТО

Компакт-диски, 
мультимедійні 
енциклопедії

7. Виготовлення банерів, плакатів, брошур, інших програмних 
матеріалів Березень 2009 р.

Менеджер програми,
директор освітніх 

програм Інтел

Банери, плакати, 
брошури, інші 

програмні матеріали
8. Забезпечення  матеріальної бази координаційного центру програми 

на базі  ІІТіЗО МОН України  
Серпень 2009р.

Менеджер програми,
директор освітніх 

програм Інтел

Повністю обладнаний 
координаційний центр 

із функціонуючою 
оргтехнікою

9. Переклад, адаптація та локалізація матеріалів програми (версія 10)

Березень 2009

Менеджер програми,
науковий керівник, 
директор освітніх 

програм Інтел

Адаптовані та 
локалізовані матеріали 

програми

10. Організація навчання вчителів  на базі 27 ОІППО та  понад 1000 
опорних навчальних закладів для збільшення пропускної 
спроможності в регіонах та  підготоовка викладачів і студентів 50 
педагогічних ВНЗ, які є учасниками експерименту:

Менеджер програми, 
директор освітніх 

програм Інтел

Матеріали семінарів та 
тренінгів
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 Усьог
о 2004 
-2007

2008 2009 2010 2011 Усього 
2008 - 
2011:

Разом з 
початку 
експери
менту

ОІППО 71 000 15 
000

20 000 22 000 23 000 80 000
151 000

ВО 14000 9 000 8 000 9000 12000 38 000 52 000
ПТО 3000 1 000 1 500 1 500 1 000 5 000 8 000
Дистанц
ійний 
курс

0 0 500 2 500 4 000 7 000

7 000
Разом 88000 25 

000
30 000 35 000 40 000 130 000 218 000

Заходи за програмою  в системі післядипломної педагогічної освіти
11. Організація та проведення 64- годинних тренінгів за програмою 

(надання приміщень, сучасного комп’ютерного обладнання, сплата за 
Інтернет, мотивація та заохочення тренерів та учасників, плата за 
проживання, харчування та транспортні витрати під час проведення 
тренінгів за програмою)

За окремими 
планами

Менеджер програми, 
директор освітніх 

програм Інтел,
керівники обласних та 

міських управлінь 
освіти і науки, ОІППО

національний та 
регіональні 

координатори

Матеріали тренінгів, 
портфоліо учасників

12. Організація майстер-класів для тренерів  програми з метою 
збереження якості проведення тренінгів у відповідності до високих 
міжнародних стандартів програми

За окремими 
планами

Менеджер програми, 
директор освітніх 

програм Інтел,
керівники обласних та 

міських управлінь 
освіти і науки,

національний та 
регіональні 

координатори

Матеріали майстер-
класів

13. Проведення науково-практичної конференції для вчителів Квітень 2009 Менеджер програми, 
директор освітніх 

програм Інтел,
керівники обласних та 

Матеріали конференції
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міських управлінь 
освіти і науки

14. Організація майстер-класів для ректорів інститутів післядипломної 
педагогічної освіти

За окремими 
планами

Менеджер програми, 
директор освітніх 

програм Інтел,
керівники обласних та 

міських управлінь 
освіти і науки

Матеріали майстер-
класів

Заходи за Програмою в системі  педагогічних ВНЗ
15. Підготовка регіональних тренерів програми (4 тренінги для 

регіональних тренерів ВНЗ) 
2 тренінги за новою версією програми (версія 10) 
2 тренінги за програмою дистанційного курсу ( версія 10)

2009-2010 н.р.

Менеджер програми, 
директор освітніх 

програм Інтел,
національний 
координатор

Матеріали тренінгів, 
портфоліо учасників

16. Організація навчання викладачів для педагогічних університетів

За окремими 
планами

Менеджер програми, 
директор освітніх 

програм Інтел,
національний 

координатор, керівники 
ВНЗ

Матеріали тренінгів, 
портфоліо учасників

17. Організація майстер-класів для викладачів педагогічних університетів 
(разом – 100 викл.)

2 майстер-класи 
щороку

Менеджер програми, 
директор освітніх 

програм Інтел,
національний 
координатор, 
координатори 

регіональних центрів, 
керівники ВНЗ

Матеріали майстер-
класів

18. Організація та проведення науково-практичних конференцій для 
студентів

Щороку Менеджер програми, 
директор освітніх 

програм Інтел,
національний 
координатор, 

Матеріали конференції

20



координатори 
регіональних центрів, 

керівники ВНЗ

19. Проведення наради координаторів регіональних центрів

Один раз у 
квартал

Менеджер програми, 
директор освітніх 

програм Інтел,
національний 
координатор

Плани заходів щодо 
проведення дослідно-

експериментальної 
роботи

20. Нагородження переможців конкурсів для вчителів на кращий проект, 
на кращий опис участі учнів у навчальному проекті

Щороку

Директор освітніх 
програм Інтел,
національний 
координатор

Матеріали конкурсу

21. Розробка та адаптація дистанційного курсу за програмою До 1травня 2009
22. Грантова підтримка  регіональних експериментальних центрів

Щороку
Директор освітніх 

програм Інтел
6. Пропозиції щодо змісту і термінів здійснення контролю за ходом експерименту

1. Проведення моніторингу та незалежної експертизи якості 
впровадження Програми у навчальний процес загальноосвітніх 
навчальних закладів експериментальних майданчиків:

- анкетування;

- інтерв’ювання;

- кейс стаді;

фокус групи тощо

Вересень 2008р.
січень 2009р.

січень 2010р.
червень 2011р

Менеджер програми,
науковий керівник, 
директор освітніх 

програм Інтел

Узагальнення 
результатів моніторингу 

та незалежної 
експертизи

2. Проведення моніторингу результатів навчання  та навчальних 
досягнень учителів у регіональних центрах  та у загальноосвітніх 
навчальних закладах експериментальних центрів 

І півріччя 2011 р. 
Науковий керівник, 
директор освітніх 

програм Інтел

Узагальнення 
результатів моніторингу

3. Проведення експертизи навчання тренерів програми на майстер-класах І півріччя 2011 р. Науковий керівник, 
директор освітніх 

програм Інтел

Узагальнення 
результатів експертизи

4. Статистичний та науково-методичний аналіз результатів впровадження 
основних завдань програми щодо навчання вчителів 

ІІ півріччя 2011 р. Науковий керівник, 
директор освітніх 

програм Інтел

Узагальнення 
результатів 

статистичного та 

21



науково-методичного 
аналізу

5. Аналітичний звіт та рекомендації щодо впровадження курсу за 
програмою Intel в систему післядипломної педагогічної освіти та в 
систему підготовки майбутніх вчителів у вищих педагогічних 
навчальних закладах України

ІІ півріччя 2011 р.
Науковий керівник, 
директор освітніх 

програм Інтел

Рекомендації щодо 
впровадження курсу за 

програмою Intel в 
систему 

післядипломної 
педагогічної освіти та в 

систему підготовки 
майбутніх вчителів у 
вищих педагогічних 
навчальних закладах 

України.

Науковий керівник

доктор педагогічних наук, професор  Н.В. Морзе

Директор освітніх програми Intel  Т.В.Нанаєва
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