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Тема: «Формування відкритого інформаційно-комунікаційного навчального середовища 

(ВІКНС)  в умовах нової української школи» 

ПІБ учасника : Чумаченко Олена Василівна, директор 

Повна назва школи: Запорізька загальноосвітня школи І-ІІІ 

ступенів № 30 Запорізької міської ради Запорізької області 

Директор: Чумаченко О.В. 

Адреса школи: вул. Парковий бульвар,буд.4 

тел.:  061 286 27 09 

e-mail: zoch30@ukr.net   

https://znz30.zp.ua 

Провідна педагогічна ідея досвіду: комп’ютерно 

орієнтоване навчальне середовища як відкрите 

інформаційно-комунікаційне навчальне середовище закладу 

освіти, яке моделюється як сучасна педагогічна система 

закладу освіти (за Биковим В.Ю.)  

Проєкт поєднує в собі ідеї комп’ютерно орієнтованого 

навчального середовища, хмарних технологій, цифрової 

гуманістичної педагогіки, з’єднуючи і комбінуючи різні 

інформаційні ресурси та апаратно-програмні засоби.   

 

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду  

В освіті України склалась ситуація, яку можна схарактеризувати як розвиток нового 

освітнього середовища, необхідними складовими якого на всіх рівнях (від учня до управління 

навчальним закладом і системою освіти) стали інформаційні технології. Концепція реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти розглядає інформаційно-

комунікаційні технології (ІКТ) в освітньому просторі як «інструмент забезпечення успіху» нової 

української школи. 

Актуальність проєкту обумовлена необхідністю реагування на суспільні виклики , на 

утвердження нової освітньої парадигми (цифрової гуманістичної педагогіки), яка полягає у 

необхідності забезпечення рівного доступу до якісної освіти для всіх тих, хто повинен навчатися, 

хто має бажання, потребу навчатися впродовж життя і хто має для цього можливості, 

недостатнім рівнем цифрової компетентності вчителів , яка виявляється як на рівні підготовки до 

освітнього процесу, так і в процесі самоосвіти, а також у готовності використовувати ІКТ 

безпосередньо в освітньому процесі. Одним із креативних заохочувальних засобів формування 

мотивації як педагогів, так і учнів  до оволодіння сучасними знаннями  може стати створення 

відкритого інформаційно-комунікаційного навчального середовища закладу освіти. 

Науково-теоретична база досвіду  

  Закони України «Про освіту», »Про загальну середню освіту», Концепція нової української 

школи, Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти; 

«Про Національну програму інформатизації», Укази Президента України «Про національну 

стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», «Про національну Стратегію 

розвитку інформаційного суспільства в Україні до 2020 р»; «Про заходи щодо розвитку 

національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого 
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доступу до цієї мережі в Україні»; Спільний наказ ІМЗО та Інституту інформаційних технологій і 

засобів навчання НАПН України від 23.09.2016 №36/247 “Про затвердження дорожньої карти 

впровадження хмарних сервісів у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних 

закладів України»; 

Потреба у створенні інформаційно-освітнього середовища (ІОС) закладів загальної 

середньої освіти (ЗЗСО) виникла з початком використання Інтернет. З початку XXI століття 

питання формування інформаційно освітнього середовища привертало увагу таких науковців, як 

В.Ю.Биков, І.П.Воротникова, Я.В.Галета, Н.А.Гунько, І.Г.Захарова, Л.А.Карташова, Н.І.Клокар, 

В.М.Кухаренко, А.Ф.Манако, Н.В.Морзе, Л.Ф.Панченко, С.О.Семеріков,О.В.Співаковський. 

Дидактичні властивості використання електронних освітніх ресурсів у загальноосвітніх 

навчальних закладах узагальнено В.Ю. Биковим, А.М. Гуржієм,          М.І. Жалдаком, О.М. 

Спіріним, В.В. Лапінським, Ю.Г. Носенко, та ін. 

Питанням використання хмарних сервісів саме у навчальних закладах розкривають   Е. І. 

Аблялімова, А. М. Кух, Т.Л. Архіпова, В.Ю. Биков, Ю.В. Грицук, Т.В. Зайцева, М.Ю. Кадемія, 

В.М. Кобися,    А.Ю. Кожемякін, Ю.П. Москалева, З.С. Сейдаметова, О.О. Смагіна, С.О. 

Семеріков,        Н. Скейтлер, В.А. Темненко, В.К. Толстих.  

Формування та розвиток цифрової компетентності вчителів та учнів досліджують В.Ю. 

Биков, М.І. Жалдак, В.В. Котенко, Н.В. Морзе, В. Мидоро,       І.Л. Перестороніна, О.М. Cпірін, 

А.В. Хуторський та ін. 

У низці наукових робіт відображено основні підходи до процесу проектування освітнього 

середовища навчальних закладів різного рівня в методологічному та загальнонауковому плані 

(М.О. Алєксєєв, В.П. Беспалько, В.Ю. Биков, В. П. Гаспарський, О.Г. Глазунова, А.М. Гуржій, Дж. 

Джонс, Д. Діксон, М.І. Жалдак, В.І. Загвязинський,     В.О. Левін, Ю.І. Машбиць, В.М. Монахов, 

Н.В. Морзе,  Г.М. Романова, О.М. Спірін, Жук Ю.О.,Сороко Н.В., Литвинова С.Г.). 

Стисла анотація досвіду  

XXI ст. - це століття інформації та наукових знань, тому система освіти повинна 

вирішувати принципово нову глобальну проблему, пов'язану з підготуванням мільйонів людей до 

життя і діяльності в абсолютно нових для них умовах інформаційно мобільного світу. Діти ХХІ 

століття -  це діти покоління Z, яких у сучасному інформаційному суспільстві прийнято називати 

центеніалами - ті, хто народився з 1994 по 2012 рік (за теорією поколінь, розробленою 

американськими вченими Вільямом Штраусом та Нілом Хоувом). Це люди народжені в епоху 

Інтернету, які не ділять світ на реальний і цифровий, а  сприймають його єдиним цілим.  

Одним із ключових компонентів формули Нової української школи  є  »…сучасне освітнє 

середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, освітян, 

батьків не лише в приміщенні школи». Використання ІКТ можуть стати інструментом, який дасть 

змогу одночасно і покращити якість освіти, і стати навчальним середовищем, і забезпечити 

середовище, у якому розвивається нова культура навчання (цифрова гуманістична педагогіка).  

Відкрите інформаційно-комунікаційне навчальне середовище (ВІКНС) – це таке навчальне 

середовище, будова якого передбачає цілеспрямоване використання в освітньому процесі засобів, 

технологій та інформаційних ресурсів глобального освітнього простору, що утворюють освітньо-

просторову компоненту навчального середовища. Йдеться про формування та розвиток 

комп’ютерно орієнтованого навчального середовища, на  якому базуватиметься цифрова культура 

як педагога, так і учня. Актуальним є цілеспрямоване формування і розвиток ВІКНС закладу 

освіти, покликаного забезпечити:  
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•доступ до освіти з використанням тих самих технологій, які здобувачі освіти застосовують для 

спілкування і діяльності поза закладом освіти;  

•нові форми взаємодії між учасниками освітнього процесу;  

•реальну можливість вирішити задачу врахування індивідуальних особливостей здобувачів освіти. 

Отже, ключовим завданням є розвиток новітніх інформаційно – комунікаційних технологій, 

спрямованих на створення умов мобільності навчання, нових форм проведення занять, взаємодії, 

організації освітнього процесу, орієнтованих на майбутнє. 

Проєкт «Формування відкритого інформаційно-комунікаційного навчального середовища 

закладу освіти в умовах нової української школи» є структурним підрозділом Програми розвитку 

закладу освіти на 2018-2023 рр. 

Результативність впровадження досвіду  

проведено мережу Інтернет та WI-FI у всі навчальні та адміністративні кабінети; 

 модифіковано внутрішкільну мережу Інтранет; 

 укомплектовано всі навчальні кабінети сучасними засобами навчання; 

 вдосконалено та осучаснено сайт школи; 

оформлено електронний дидактичний портфель кожного предмета; 

створено електронне портфоліо учнів та вчителів; 

 розроблено модель відкритого інформаційно-комунікаційного навчального середовища; 

 підготовлено ІТ-інфраструктури закладу освіти для переведення у ВІКНС;  

освітній простір стане більш якісним, привабливим, демократичним, комфортним для всіх 

учасників освітнього процесу; 

високий рівень цифрової культури як педагогів, так і учнів закладу освіти; 

високий рівень соціальної активності закладу освіти в інформаційному просторі; 

розширення кола можливостей для самореалізації педагогів та учнів; 

технологізація процесу управління єдиним інформаційним простором закладу; 

підвищення якості освітніх послуг закладу освіти; 

позитивний імідж закладу освіти. 

Репрезентація досвіду  

Проєкт розглянутий та ухвалений на засіданні педагогічної ради 12 лютого 2018 року,  

протокол № 1 

Посилання на матеріал   https://znz30.zp.ua  
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ , НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ  

XXI ст. - це століття інформації та наукових знань, тому система освіти 

повинна вирішувати принципово нову глобальну проблему, пов'язану з 

підготуванням мільйонів людей до життя і діяльності в абсолютно нових для них 

умовах інформаційно мобільного світу. Діти ХХІ століття -  це діти покоління Z, 

яких у сучасному інформаційному суспільстві прийнято називати центеніалами-ті, 

хто народився з 1994 по 2012 рік (за теорією поколінь, розробленою 

американськими вченими Вільямом Штраусом та Нілом Хоувом). Це люди 

народжені в епоху Інтернету, які не ділять світ на реальний і цифровий, а  

сприймають його єдиним цілим.  

В освіті України склалась ситуація, яку можна схарактеризувати як розвиток 

нового освітнього середовища, необхідними складовими якого на всіх рівнях (від 

учня до управління навчальним закладом і системою освіти) стали інформаційні 

технології. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти розглядає інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) в 

освітньому просторі як «інструмент забезпечення успіху» нової української школи. 

Одним із ключових компонентів формули Нової української школи  є  

»…сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології 

для навчання учнів, освітян, батьків не лише в приміщенні школи». Використання 

ІКТ можуть стати інструментом, який дасть змогу одночасно і покращити якість 

освіти, і стати навчальним середовищем, і забезпечити середовище, у якому 

розвивається нова культура навчання (цифрова гуманістична педагогіка).  

У період оновлення всіх аспектів життєдіяльності суспільства і реалізації 

державних освітніх програм, ставляться нові вимоги до професійних та 

особистісних якостей вчителя. Важливим складником професійної компетентності 

визначено цифрову компетентність педагога як здатність та вміння систематичного, 

логічного та системного використання інформаційних технологій, що розкриває 

доступ до сучасних педагогічних технологій. Необхідність володіння цифровою 
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компетентністю вчителем є сьогодні особистою, професійною потребою та 

викликом в умовах швидкого розвитку технологій. 

Таким чином, проникнення ІКТ у навчальний процес створює передумови для 

кардинального оновлення як змістово-цільових, так і технологічних сторін 

навчання, що проявляється у суттєвому збагаченні системи дидактичних прийомів, 

засобів навчання і на цій основі формуванні нетрадиційних педагогічних технологій, 

заснованих на використанні комп’ютерів. Використання цих технологій в процесі 

навчання створює додаткові умови і спричинює появу нових цілей та оновлення 

змісту освіти, дозволяє досягти якісно більш високих нових і додаткових результатів 

навчальної діяльності, забезпечити для кожного учня формування і розвиток його 

власної освітньої траєкторії.  

Актуальність проєкту обумовлена необхідністю реагування на суспільні 

виклики , на утвердження нової освітньої парадигми (цифрової гуманістичної 

педагогіки), яка полягає у необхідності забезпечення рівного доступу до якісної 

освіти для всіх тих, хто повинен навчатися, хто має бажання, потребу навчатися 

впродовж життя і хто має для цього можливості, недостатнім рівнем цифрової 

компетентності вчителів , яка виявляється як на рівні підготовки до освітнього 

процесу, так і в процесі самоосвіти, а також у готовності використовувати ІКТ 

безпосередньо в освітньому процесі. Одним із креативних заохочувальних засобів 

формування мотивації як педагогів, так і учнів  до оволодіння сучасними знаннями  

може стати створення відкритого інформаційно-комунікаційного навчального 

середовища закладу освіти. 

Отже, ключовим завданням освіти у XXI ст. є розвиток новітніх інформаційно 

– комунікаційних технологій, спрямованих на створення умов мобільності навчання, 

нових форм проведення занять, взаємодії, організації освітнього процесу, 

орієнтованих на майбутнє. 

Теоретико-методологічну основу для виконання проекту становлять: 

 Закони України «Про освіту», Концепція нової української школи, Концепція 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти; 

«Про Національну програму інформатизації», Укази Президента України «Про 
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національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», «Про 

національну Стратегію розвитку інформаційного суспільства в Україні до 2020 р»; 

«Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної 

мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні»; наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.04.2011 року №302 

"Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту". Спільний 

наказ ІМЗО та Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 

України від 23.09.2016 №36/247 “Про затвердження дорожньої карти впровадження 

хмарних сервісів у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних 

закладів України»; Рішення колегії ДОН ЗОДА від 24 червня 2015 року «Про 

формування простору відкритої освіти Запорізького регіону» ”,  Лист МОН від 

02.02.2017 №1/9-52 «Щодо проведення заходів у 2017 році в рамках реалізації 

Всеукраїнського проекту "Хмарні сервіси в освіті"». 

Потреба у створенні інформаційно-освітнього середовища (ІОС) закладів 

загальної середньої освіти (ЗЗСО) виникла з початком використання Інтернет. З 

початку XXI століття питання формування інформаційно освітнього середовища 

привертало увагу таких науковців, як В.Ю.Биков, І.П.Воротникова, Я.В.Галета, 

Н.А.Гунько, І.Г.Захарова, Л.А.Карташова, Н.І.Клокар, В.М.Кухаренко, А.Ф.Манако, 

Н.В.Морзе, Л.Ф.Панченко, С.О.Семеріков,О.В.Співаковський. 

Дидактичні властивості використання електронних освітніх ресурсів у 

загальноосвітніх навчальних закладах узагальнено В.Ю. Биковим, А.М. Гуржієм,          

М.І. Жалдаком, О.М. Спіріним, В.В. Лапінським, Ю.Г. Носенко, та ін. 

Питанням використання хмарних сервісів саме у навчальних закладах 

розкривають   Е. І. Аблялімова, А. М. Кух, Т.Л. Архіпова, В.Ю. Биков, Ю.В. Грицук, 

Т.В. Зайцева, М.Ю. Кадемія, В.М. Кобися,    А.Ю. Кожемякін, Ю.П. Москалева, З.С. 

Сейдаметова, О.О. Смагіна, С.О. Семеріков,        Н. Скейтлер, В.А. Темненко, В.К. 

Толстих.  

Формування та розвиток цифрової компетентності вчителів та учнів 

досліджують В.Ю. Биков, М.І. Жалдак, В.В. Котенко, Н.В. Морзе, В. Мидоро,       

І.Л. Перестороніна, О.М. Cпірін, А.В. Хуторський та ін. 
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У низці наукових робіт відображено основні підходи до процесу проектування 

освітнього середовища навчальних закладів різного рівня в методологічному та 

загальнонауковому плані (М.О. Алєксєєв, В.П. Беспалько, В.Ю. Биков, В. П. 

Гаспарський, О.Г. Глазунова, А.М. Гуржій, Дж. Джонс, Д. Діксон, М.І. Жалдак, В.І. 

Загвязинський,     В.О. Левін, Ю.І. Машбиць, В.М. Монахов, Н.В. Морзе,  Г.М. 

Романова, О.М. Спірін, Жук Ю.О.,Сороко Н.В., Литвинова С.Г.). 

      Протягом останніх десятиріч інформаційні освітні технології інтенсивно 

розвиваються завдяки використанню сучасних технічних засобів. Йдеться про 

формування та розвиток комп’ютерно орієнтованого навчального середовища (далі 

КОНС), на  якому базуватиметься цифрова культура як педагога, так і учня.    

Актуальним є пошук шляхів цілеспрямованого формування і розвитку ІОС закладу 

освіти, покликаного забезпечити:  

•доступ до освіти з використанням тих самих технологій, які здобувачі освіти 

застосовують для спілкування і діяльності поза закладом освіти;  

•нових форм взаємодії між учасниками освітнього процесу;  

•реальну можливість вирішити задачу врахування індивідуальних особливостей 

здобувачів освіти. 

Проблемам створення КОНС надавалася перевага такими науковцями: В.Ю. 

Биков дає визначення КОНС з точки зору моделей організаційних систем відкритої 

освіти: “Відкрите навчальне середовище – це таке навчальне середовище, будова 

якого передбачає цілеспрямоване використання в навчально-виховному процесі 

засобів, технологій та інформаційних ресурсів глобального освітнього простору, що 

утворюють освітньо-просторову компоненту навчального середовища” [1, с.381]. 

Жук Ю.О. трактує КОНС як “особистісно-орієнтоване навчальне середовище, у 

складі якого присутні, у міру необхідності, апаратно-програмні засоби 

інформаційно-комунікаційних технологій”. Сороко Н.В. розглядає комп’ютерно 

орієнтоване середовище як «відкрите або закрите ІКТ-навчальне середовище 

педагогічних систем, основними дидактичними функціями якого є педагогічно 

доцільне координоване й інтегроване використання комп’ютерно орієнтованих 

засобів навчання, електронно освітніх ресурсів і сервісів відкритих або закритих 
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інформаційно-комунікаційних мереж, що орієнтовані на потреби учасників 

навчального процесу». 

 Ми ж розглядаємо комп’ютерно орієнтоване навчальне середовища як 

відкрите інформаційно-комунікаційне навчальне середовище закладу освіти, яке 

моделюється як сучасна педагогічна система закладу освіти (за Биковим В.Ю.)  

Таким чином, цей проєкт поєднує в собі ідеї комп’ютерно орієнтованого 

навчального середовища, хмарних технологій , цифрової гуманістичної педагогіки, 

з’єднуючи і комбінуючи різні інформаційні ресурси та апаратно-програмні засоби.   

Проєкт «Формування відкритого інформаційно-комунікаційного навчального 

середовища закладу освіти в умовах нової української школи» є структурним 

підрозділом Програми розвитку закладу освіти на 2018-2023 рр. 

Кінцевим  результатом реалізації проєкту є створення ІТ- інфраструктури 

закладу освіти. 
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МЕТА. ЦІЛІ. ЗАВДАННЯ 

Метою проєкту є формування сучасного відкритого інформаційно - комунікаційного 

навчального середовища закладу освіти в умовах нової української школи 

Цілі: 

поліпшення якості шкільної освіти; 

створення механізмів її стійкого інноваційного розвитку, варіативності та 

індивідуалізації навчання; 

створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти; 

створення умов для соціальної адаптації та реабілітації дітей з особливими 

потребами та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні.   

надати можливість учням та вчителям використовувати інноваційні моделі 

навчання, що підтримує розвиток загальних компетенцій (цифрова грамотність, 

творчість та інновація, співробітництво та комунікація, самоосвіта) 

створення електронного порт фоліо як учителів,так і учнів. 

Завдання : 

створення  відкритого інформаційно - комунікаційного освітнього середовища 

закладу освіти;   

розробка та впровадження в освітній простір електронних предметно-

інформаційних ресурсів з навчальних дисциплін; 

використання створеного електронного контенту в освітній діяльності закладу 

освіти; 

забезпечення  методичної допомоги вчителям в організації навчання з 

використанням контенту; 

налагодження дієвої співпраці в галузі підвищення кваліфікації вчителів з ЗОІППО, 

провідними ІТ-компаніями міста, держави. 

створення умов для формування та розвитку  професійно значущих якостей і 

конкурентоспроможної професійної цифрової культури як педагогів, так і учнів 

закладу освіти; 

розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти (див. Додаток 1). 



12 

 

ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ: 2017-2023 рр 

ЕТАПИ: 

 

І ЕТАП.  Організаційно-теоретичний  (2017-2018 рр.)  

 

ІІ ЕТАП. Практико-орієнтований (2019 – 2020 рр) -  

 

ІІІ ЕТАП. Узагальнюючий (2021-2023рр.)  
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ПЛАН ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ ВИКОНАННЯ ПРОЄКТУ 

№ 

з/п 

Зміст діяльності Термін 

виконання   

Відповідальні Примітка 

І етап організаційно-теоретичний 2017-2018 рр. 

 

1 Проведення інвентаризації 

технічних засобів навчання 

Січень 2017 Завгосп  

2 Оцінка реального стану 

інформаційних ресурсів закладу 

Січень 2017 Вчитель 

інформатики 

 

3 Аналіз ІК-компетентності 

вчителів з метою визначення 

рівня готовності педколективу 

до переведення освітнього 

процесу в режим відкритої 

освіти 

Лютий 2017 Заступник 

директора 

 

4 Вивчення та відбір моделей он 

лайн платформ для формування 

відкритого ІКНС 

Січень-

березень 

2017 

Директор 

Вчителі 

інформатики 

 

5 Розробка моделі відкритого 

інформаційно-комунікаційного 

навчального середовища  

закладу освіти 

Квітень 

2017 

Директор 

Вчителі 

інформатики 

 

6 Вдосконалення шкільного сайту 

й робота з ним 

постійно Відповідальний 

за сайт 

 

7 Вивчення передових 

інноваційних педагогічних 

систем на основі ІКТ 

Лютий-

листопад 

2017 

Заступник 

директора 

Керівники МО 

 

8 Створення внутрішньої бази 

електронного навчального 

контенту 

Січень 

2017-січень 

2018 

Вчителі  

9 Розробка та створення моделі 

медіапростору шкільної 

бібліотеки 

лютий-

травень 

2017      

бібліотекар  

10 Тренінг «Цифрова 

гуманістична педагогіка - 

шлях до творчої реалізації 

особистості у віртуальному 

просторі» 

Жовтень 

2017 

Заступник 

директора 

БФ 

 

11 Засідання педагогічної ради 

«Стан готовності педагогічної 

системи закладу освіти до 

переведення в режим 

відкритого інформаційно-

Грудень 

2017      

Директор  
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комунікаційного навчального 

середовища в умовах нової 

української школи» 

ІІ етап практико - орієнтований 2018-2020 рр 

1 Підключення всіх користувачів  

закладу освіти до мережі 

Інтернет 

Лютий 

2018-

квітень 

2019  

БФ,інженер-

електронік 

 

2 Розробка нормативно-правової 

бази з метою створення 

електронного документообігу 

Березень-

листопад  

2018      

Адміністрація    

3 Розробка структури 

корпоративного відкритого 

ІКНС з необмеженим обсягом 

безпечного сховища даних 

Квітень 

2018-

травень 

2019    

Директор, 

вчителі 

інформатики 

 

4 Розробка методичних 

рекомендацій щодо 

користуванням онлайн 

платформою 

Січень 

2020      

Заступники 

директора, 

керівники МО,  

 

5 Проведення практико-

орієнтованих семінарів з 

питань навчання учасників 

освітнього процесу щодо 

використання відкритого ІКНС 

Протягом 

строку 

реалізації 

проекту 

Заступник 

директора 

 

6 Використання веб-технологій 

для створення блогів учителів, 

віртуальних шкільних 

об'єднань 

2018-2020 Вчителі,класні 

керівники,батьки 

 

7 Залучення батьків до співпраці 

через ІК- технології (сайт 

школи, блоги вчителів) 

Грудень 

2019 

Класні 

керівники,вчителі 

 

8 Впровадження в практику 

закладу освіти інноваційних 

педагогічних систем, що 

побудовані на базі останніх 

здобутків вітчизняної і 

світової психолого-

педагогічної науки (передусім, 

е-педагогіки та цифрової 

гуманістичної педагогіки), 

передових освітніх практик 

навчальних закладів 

(передусім тих, що 

здійснюють навчання за 

Протягом 

строку 

реалізації 

проекту 

Заступник 

директора 
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принципами відкритої освіти), 

а також найсучасніших 

досягнень науково-технічного 

прогресу (передусім, в галузі 

ІКТ) 

9 Організація системи 

інформаційної безпеки закладу 

Протягом 

строку 

реалізації 

проекту 

Вчителі 

інформатики, БФ 

 

10 Участь педагогів, учнів в 

онлайн проєктах, вебінарах, 

курсах 

Протягом 

строку 

реалізації 

проекту    

Вчителі  

11 Засідання педагогічної ради 

«Електронна дидактика як 

одна з умов формування 

відкритого інформаційно-

комунікаційного навчального 

середовища» (див. Додаток 2.) 

Лютий 2019 Директор  

ІІІ етап узагальнюючий 2020-2023 рр 

1 Систематизація створених 

інформаційних ресурсів 

закладу освіти 

Лютий-

2020- 

грудень 

2022 

Кервники 

МО,вчителі 

інформатики 

 

2 Розробка цифрових освітніх 

ресурсів 

Протягом 

2020-2023    

  

Вчителі  

3 Налаштування комп'ютерної 

мережі Інтранет 

Березень-

травень 

2020 

БФ, директор  

4 Налаштування відкритого ІКНС Грудень 

2022  

БФ, ІТ -компанія 

«Гермес 

 

5 Оснащення предметних 

кабінетів мультимедійними 

засобами підтримування 

інтерактивної групової 

навчальної взаємодії 

(мультимедійні дошки, 

електронні телевізійні панелі) 

2020-2023  Директор, 

завгосп  

 

6 Проведення тренінгів із 

запрошенням фахівців з 

питань впровадження 

сучасних комп’ютерних та 

інноваційний педагогічний 

Протягом 

етапу 

Заступник 

директора      
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технологій 
7 Вдосконалення шкільного 

сайту 

постійно Відповідальні за 

сайт 

 

8 Проведення майстер-класів 

учителями з метою обміну 

досвідом з питання 

впровадження цифрової 

педагогіки 

Листопад 

2021-

листопад 

2022 

вчителі  

9 Систематизація електронних 

предметно - інформаційних 

навчальних ресурсів для 

розміщення на онлайн 

платформі 

Грудень 

2021-

грудень 

2022 

Керівники 

МО,вчителі 

 

10 Круглий стіл «Ефективність 

використання можливостей 

мережі Інтернет у навчальній 

діяльності, пошуку 

інформації» 

Січень 2022 Заступник 

директора 

 

11 Засідання педагогічної ради 

«Відкрите інформаційно-

комунікаційне навчальне 

середовище – важливий 

інструмент забезпечення 

успіху Нової української 

школи» 

Лютий 2023 Директор  
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РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Науково-методичне забезпечення проекту 

1.Залучити до науково-методичного та технічного забезпечення проєкту наукових 

консультантів, вчителів-новаторів та працівників ІТ-компаній 

2.Організувати роботу: 

-практико-орієнтованих  семінарів для всіх учителів закладу освіти; 

-дослідницьку лабораторію з проблеми проєкту; 

-творчих груп учителів. 

Організувати роботу мікрогруп з формування електронного дидактичного портфеля: 

-вчителів початкових класів; 

-вчителів спецдисциплін початкових класів; 

-вчителів основної школи та старшої школи. 

3.Матеріально-технічне забезпечення проекту: 

3.1.Складання додаткового кошторису витрат на: 

-цільову підготовку вчителів з питання ВІКНС (відкрите інформаційно-

комунікаційне навчальне середовище); 

-придбання мультимедійних комплексів; 

-прокладання мереж Інтранет, Інтернет та WI-FI; 

-придбання сучасного програмного забезпечення 

3.2. надання платних освітніх послуг (гуртки роботехніки та інші); 

3.3.засоби благодійного фонду, депутатські кошти 
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ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: 

проведено мережу Інтернет та WI-FI у всі навчальні та адміністративні кабінети; 

 модифіковано внутрішкільну мережу Інтранет; 

 укомплектовано всі навчальні кабінети сучасними засобами навчання; 

 вдосконалено та осучаснено сайт школи; 

оформлено електронний дидактичний портфель кожного предмета; 

створено електронне портфоліо учнів та вчителів; 

 розроблено модель відкритого інформаційно-комунікаційного навчального 

середовища; 

 підготовлено ІТ-інфраструктури закладу освіти для переведення у хмару; 

освітній простір стане більш якісним, привабливим, демократичним, комфортним 

для всіх учасників освітнього процесу; 

 високий рівень цифрової культури як педагогів, так і учнів закладу освіти; 

 високий рівень соціальної активності закладу освіти в інформаційному просторі; 

розширення кола можливостей для самореалізації педагогів та учнів; 

технологізація процесу управління єдиним інформаційним простором закладу; 

підвищення якості освітніх послуг закладу освіти; 

позитивний імідж закладу освіти; 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ: 

повнота та зрозумілість опису технологічної системи відкритого інформаційно-

комунікаційного навчального середовища; 

відтворюваність ВІКНС (наявність технологічних програм, моделей, карт, таблиць, 

що,зокрема, дозволяє мати відомості щодо необхідних умов, можливих ризиків 

досягнення цілей і результатів використання технології, а також відомості про те, 

що, де, коли і за рахунок яких ресурсів необхідно виконати для досягнення певного 

результату); 

 впроваджуваність ВІКНС, що дозволяє попередньо оцінити ступінь її придатності 

до практичного використання в освітньому процесі; 

повнота та можливість виконання системи дій вчителів з реалізації наперед 

змодельованого електронного дидактичного процесу; 

для оцінювання якості ІКТ-навчання: можливість використання розроблених 

інформаційно-комунікаційних технологій за різних форм навчання;  

педагогічна виваженість запропонованих удосконалень форм і методів проведення 

навчальних занять пропонованих ІКТ-навчання; 

дотримання необхідних і достатніх умов щодо визначення складу та технічних 

характеристик апаратно-програмних і мережних засобів управління навчальною 

діяльністю учнів; 

 обґрунтованість підходів щодо змін в організації самостійної роботи; 

 відповідність представлених методичних матеріалів та інформаційних ресурсів 

особливостям організації навчання за розробленою технологією; 

 зменшення витрат часу вчителя на організацію навчальної діяльності учнів в 

умовах впровадження ВІКНС; 

електронне порфоліо вчителя; 

електронне портфоліо здобувачів освіти; 

електронний дидактичний портфель з предметів інваріантної складової робочого 

навчального плану. 
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СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ І КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ 

ПРОЕКТУ 

Збір та обробка даних 

Аналіз виконання проміжних етапів проєкту на засіданнях навчально-методичної 

ради 

Аналіз виконання проєкту на засіданнях шкільних МО 

Аналіз виконання етапів проєкту на засіданнях педагогічної ради 

Моніторинг  
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Додаток 1. 

забезпечити доступ до освіти з 
використанням тих самих 

технологій, які здобувачі освіти 
застосовують для спілкування і 

діяльності поза закладом освіти; 

розробити та впровадити в освітній 
простір електронні предметно-
інформаційні ресурси з 
навчальних дисциплін

створити умови для формування та 
розвитку  професійно значущих 

якостей і конкурентоспроможної 
професійної цифрової культури як 

педагогів, так і учнів закладу освіти

.

.

розробити структуру
корпоративного відкритого
ІКНС з необмеженим обсягом
безпечного сховища даних

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30  Запорізької міської ради Запорізької області

Проєкт .ВІДКРИТЕ ІК ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

МЕТА: формування та розвиток відкритого інформаційно-комунікаційного освітнього середовища , на
якому базуватиметься цифрова культура як педагога, так і учня

Проєкт поєднує в собі ідеї комп’ютерно орієнтованого навчального середовища, хмарних технологій , цифрової гуманістичної
педагогіки, з’єднуючи і комбінуючи різні інформаційні ресурси та апаратно-програмні засоби

 

 

 

Додаток 2. 

                                               НАКАЗ 

05.01.2019                                                                                                             №03 

  Про підготовку до проведення засідання педагогічної ради  

з проблемної теми «Формування відкритого інформаційно-комунікаційного 

 освітнього середовища  в умовах нової української школи» 

 

Згідно з Концепцією розвитку ЗОШ №30 на 2018-2023 роки, на виконання наказів по 

школі від 15.02.2017 року №46 «Про введення в дію рішення педради від 14.02.2017«, від 

31.08.2018 № 193 «Про організований початок роботи закладу освіти в умовах Нової 

української школи у 2018-2019 навчальному році», річного  плану роботи школи на 2018-

2019 навчальний рік, з метою забезпечення умов для реалізації завдань, які стоять перед 

педагогами з реалізації проблемної теми «Формування відкритого інформаційно-

комунікаційного освітнього середовища в умовах нової української школи» у лютому 2019 

року заплановано проведення засідання педагогічної ради з теми «Електронна дидактика 

як одна з умов формування відкритого інформаційно-комунікаційного навчального 

середовища» .  
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         З метою якісної підготовки до засідання педагогічної ради, виявлення проблем щодо 

організації роботи педагогічного колективу над проблемною темою, активізації 

педагогічних працівників на розв’язання поставлених завдань, обмін педагогічним 

досвідом, розвитку ініціативи і творчості вчителів, залучення їх до підготовки та якісного 

проведення педради, успішної реалізації Концепції Нової  української школи 

 

НАКАЗУЮ: 

1.Затвердити склад робочої групи для підготовки до засідання педагогічної ради: 

Чумаченко О.В.- директор школи; 

Ковальова Н.П. – заступник директора з навчально-виховної  роботи; 

Журавльова В.М. – заступник директора з навчально-виховної  роботи; 

Скігіна Л.М. – керівник методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних 

дисциплін; 

Тернова В.К.- керівник методичного об’єднання вчителів валеологічних дисциплін; 

Звягіна Н.П.- керівник методичного об’єднання вчителів фізико-математичних дисциплін; 

Дев’ятка Г.В.- вчитель української мови, керівник методичного об’єднання класних 

керівників; 

Трофимук О.С.- керівник методичного об'єднання вчителів початкових класів; 

Гавронська Я.С.- вчитель фізики та інформатики; 

Лука К.М.- вчитель інформатики; 

Савеленко С.М.- педагог-організатор; 

Бруснікіна Т.М. – вчитель початкових класів    

2. Призначити відповідальною за підготовку до засідання педагогічної ради: 

Ковальову Н.П. – заступника директора з навчально-виховної  роботи. 

           3.Керівникам ШМО проаналізувати стан створення та використання електронних 

предметно-інформаційних ресурсів у розрізі кожного вчителя  
                                                                                                                  До 18.02.2019 

  4. Провести засідання педагогічної ради з теми «Електронна дидактика як одна з 

умов формування відкритого інформаційно-комунікаційного навчального 

середовища» у два етапи 26.02.2019 року та 05.03.2019 з тематикою виступів: 

4.1.Світові тренди і тенденції формування сучасного інформаційного суспільства 

знань (Суспільство знань 4.0.) – Гавронська Я.С., Лука К.М. 

4.2.Цифрова гуманістична педагогіка відкритої освіти (Освіта.4.0)– Чумаченко О.В. 

4.3.Стан професійної підготовки та самопідготовки педагогів з ІК –компетентності в 

умовах роботи ШМО – Ковальова Н.П. (аналіз роботи ШМО : планів роботи МО, 

матеріалів виступів педагогів з питань проблемної теми закладу освіти, передовий 

педагогічний досвід за 2017,2018)  

4.4.Створення та використання  електронних предметно-інформаційних ресурсів 

освітнього середовища закладу освіти в умовах формування відкритого ІК- простору: 

4.5.1.Поєднання традиційних педагогічних технологій та ІКТ-навчання в умовах 

нової української школи - Бруснікіна Т.М. 

4.5.2.Електронні предметно-інформаційні ресурси навчального середовища:  

4.5.2.1.суспільно-гуманітарних дисциплін – Скігіна Л.М. 

4.5.2.2.фізико-математичних дисциплін – Звягіна Н.П. 

4.5.2.3.валеологічних дисциплін – Тернова В.К. 

4.5.2.4.початкових класів – Дерябкіна В.І.,Трофимук О.С. 

4.5.2.5.Медіаактивність закладу освіти в інтернет-просторі – Савеленко С.М. 
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5. Провести круглий стіл з членами робочої групи з питання стану підготовки до 

педради та проекту рішення педради 12.02.2019 року о 15.00 в кабінеті директора.  

6.Погодити  матеріали доповідей  на засіданні педради з директором до 19.02.2019 

      7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою 

 

    Директор       О.В.Чумаченко 

 

 

 

 


