
від 28.12.2011                                             № 914

Про створення «Школи сучасних знань»

Відповідно  до  Указу  Президента  України  №  926/2010  «Про  заходи 
щодо  забезпечення  пріоритетного  розвитку  освіти  в  Україні»,   Програми 
«Розвитку  освіти  Запорізької  області  на  2010-2012  роки»,  затвердженої 
рішенням сесії облради  від 31.03.2010  № 6, на підставі спільної регіональної 
програми «Школи сучасних знань»,  затвердженої  начальником управління 
освіти і науки облдержадміністрації О.Г. Вєрозубовим, головою вченої ради 
Класичного  приватного  університету  В.М.Огаренком,  ректором  КЗ 
«ЗОІППО» ЗОР В.В.  Пашковим та  з  метою подальшого розвитку  єдиного 
інформаційного  освітнього  простору  регіону,  створення  е-контенту  для 
забезпечення рівного доступу до якісної освіти

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів на 2012 рік  щодо реалізації програми до 
профільної  та  профільної  підготовки   учнів  загальноосвітніх  навчальних 
закладів області на засадах інформаційно-комунікаційних технологій «Школа 
сучасних знань» (додається).

2.  Керівникам  органів  управління  освітою  райдержадміністрацій  та 
міськвиконкомів,  ректору  КЗ  «ЗОІППО»  ЗОР  Пашкову  В.В.  забезпечити 
виконання затверджених заходів на 2012 рік.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
управління В.М. Захарчука.

Начальник управління                                                            О.Г. Вєрозубов

Хіврич 239 04 96



 
Додаток 
до наказу ОблУОН
від 28.12.2011 № 914

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо реалізації програми допрофільної та профільної підготовки  учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів області на засадах інформаційно-

комунікаційних технологій «Школа сучасних знань»
на 2012 рік

№ Захід Термін Відповідальні Очікувані 
результати

1 Створення координаційної ради 
представників учасників Програми. січень ОблУОН Координаційна 

рада

1.1 Розробка робочого плану на 2012 рік 
реалізації Програми. січень Координаційна 

рада

Робочий план 
реалізації 
Програми

1.2 Управління ходом реалізації робочого 
плану Програми.

січень - 
грудень

Координаційна 
рада

Заходи 
коригування 

робочого плану 
реалізації 
Програми

1.3

Розробка нормативно-правової та 
науково-методичної бази функціонування 
та розбудови освітнього середовища 
«Школа сучасних знань».

лютий - 
серпень

Координаційна 
рада

Нормативно-
правова 

документація 
Програми

1.4
Розробка технічних, педагогічних вимог 
та вимог структури освітнього 
середовища «Школа сучасних знань».

січень - 
лютий

Координаційна 
рада

Вимоги до 
освітнього 

середовища

2
Створення освітнього середовища 
«Школа сучасних знань» відповідно до 
вимог та підтримка його функціювання.

січень - 
грудень ЗОІППО, КПУ

Освітнє 
середовище 

“Школа 
сучасних знань”

2.1 Створення веб-сайту на базі обраного 
програмного комплексу.

січень - 
лютий КПУ

Веб-сайт 
“Школа 

сучасних знань”

2.2 Адміністрування веб-сайту «Школа 
сучасних знань»

лютий - 
грудень ЗОІППО, КПУ

Веб-сайт 
“Школа 

сучасних знань”

3
Створення цільових робочих груп 
розробки електронного освітнього 
контенту.

лютий-
травень

ОблУОН, 
ЗОІППО, КПУ

Цільові робочі 
групи розробки 
електронного 

контенту

3.1

Проведення обласного конкурсу з 
розробки електронного освітнього 
контенту для загальноосвітніх дисциплін 
9 класу.

лютий-
квітень

ОблУОН, 
ЗОІППО, КПУ

Переможці 
обласного 
конкурсу



3.1.1 Розробка нормативного забезпечення 
конкурсу. лютий ЗОІППО Положення про 

конкурс

3.1.2
Проведення конкурсу з використанням 
освітнього середовища «Школа сучасних 
знань».

березень - 
квітень ЗОІППО, КПУ Конкурсні 

роботи

3.1.3 Підведення підсумків конкурсу. травень ЗОІППО

Переможці 
конкурсу — 
кандидати 

робочих груп

3.2
Створення цільових робочих груп 
розробки електронного освітнього 
контенту загальноосвітніх дисциплін.

травень ОблУОН, 
ЗОІППО

Цільові робочі 
групи

4

Розробка та розміщення навчального 
контенту з різних профільних дисциплін 
в освітньому середовищі «Школа 
сучасних знань».

квітень - 
липень

ЗОІППО, КПУ, 
цільові групи

Навчальний 
контент з різних 

профільних 
дисциплін

4.1
Розробка положення про навчальний 
контент освітнього середовища «Школа 
сучасних знань».

квітень ЗОІППО
Положення про 

навчальний 
контент

4.2 Розробка навчального контенту 
профільних дисциплін.

травень - 
серпень

ЗОІППО, цільові 
групи

Навчальний 
контент

4.3
Розміщення навчального контенту в 
освітньому середовищі «Школа сучасних 
знань».

червень - 
серпень

КПУ, цільові 
групи

Навчальний 
контент в 

освітньому 
середовищі

4.4 Експертиза розроблених електронних 
курсів. серпень ЗОІППО Атестовані 

навчальні курси

5

Інтеграція освітнього середовища 
«Школа сучасних знань» до єдиного 
інформаційного освітнього простору 
Запорізької області.

травень - 
серпень ОблУОН, КПУ

Освітнє 
середовище 

“Школа 
сучасних знань” 
інтегроване до 

ІОП ЗО

5.1 Розробка технічного завдання інтеграції травень
ОблУОН, КПУ, 
розробник ПЗ 

ІОП ЗО

Технічне 
завдання

5.2 Розробка додаткового ПЗ відповідно до 
ТЗ

червень - 
серпень

КПУ, розробник 
ПЗ ІОП ЗО

Програмне 
забезпечення 

інтеграції

5.3

Здійснення організаційних заходів з 
надання доступу учням і вчителям 
старшої школи Запорізького регіону до 
освітнього середовища «Школа сучасних 
знань»

серпень - 
вересень ОблУОН, КПУ

Підключені учні 
та вчителя до 

освітнього 
середовища 

“Школа 
сучасних знань”

6 Відкриття освітнього середовища “Школа 
сучасних знань”, набір учнів на навчання

серпень - 
вересень

ОблУОН, 
ЗОІППО, КПУ

Освітнє 
середовище 

“Школа 
сучасних знань”, 



яке діє

6.1 Засідання координаційної ради серпень Координаційна 
рада

Рішення про 
відкриття 
освітнього 

середовища 
“Школа 

сучасних знань”

6.2 Відкриття освітнього середовища “Школа 
сучасних знань” вересень ОблУОН, 

ЗОІППО, КПУ

Статус 
“Відкрито” для 

освітнього 
середовища 

“Школа 
сучасних знань”

6.3

Здійснення навчального процесу з 
використанням навчального контенту 
освітнього середовища “Школа сучасних 
знань”

вересень - 
грудень

Вчителя 
загальноосвітніх 

навчальних 
закладів 

Запорізької 
області

Учні, які 
навчаються

7

Організація та проведення науково-
методичних та навчально-практичних 
заходів (тренінгів, семінарів, майстер-
класів тощо) для вчителів області щодо 
використання освітнього середовища 
«Школа сучасних знань» в освітній 
практиці ЗНЗ

Жовтень-
грудень ЗОІППО

Науково-
методичні та 
навчально-
практичні 

заходи

8
Підведення підсумків виконання заходів 
реалізації Програми, затвердження планів 
заходів на 2013 рік.

грудень
ОблУОН, 

координаційна 
рада

Звіт за 2012 рік 
та план заходів 

на 2013 рік


