україна

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
Від 08.02.2016

м.Запоріжжя

№_____0086

Про проведення у 2016 році огляду
електронних курсів регіональної
програми «Школа сучасних знань»
На виконання Програми розвитку освіти Запорізької області на 2013-2017
роки, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 22.11.2013 №11, та
рішення колегії Департаменту освіти і науки Запорізької обласної адміністрації
від 24.06.2015 щодо формування простору відкритої освіти Запорізького
регіону, з метою активного використання он-лайн ресурсу «Школа сучасних
знань» у практичній діяльності викладачів загальноосвітніх навчальних
закладів
НАКАЗУЮ:
1. Провести з лютого по листопад 2016 року обласний огляд
електронних курсів регіональної програми «Школа сучасних знань».
2. Затвердити Методичні рекомендації щодо проведення обласного
огляду електронних курсів регіональної програми «Школа сучасних знань»
(додається).
3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій та
міськвиконкомів, директорам загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладів обласного підпорядкування протягом 2016 року сприяти участі
педагогічних працівників у заходах обласного огляду електронних курсів
регіональної програми «Школа сучасних знань».
4. Ректору КЗ Запорізького обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти ЗОР Пашкову В.В. забезпечити організаційний, науковометодичний та інформаційний супровід проведення обласного огляду
електронних курсів регіональної програми «Школа сучасних знань».
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
Департаменту - начальника управління Захарчука В.М.
Директор Департаменту
Хіврич 224 66 35,
Швець 236 30 99

Т.Я. Озерова
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Додаток
до наказу ДОН ЗОДА
від 08.02.2016 № 0086
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо проведення обласного огляду електронних курсів
регіональної програми «Школа сучасних знань»
1. Загальні положення
1.1. Обласний огляд електронних курсів регіональної програми «Школа
сучасних знань» проводиться в межах виконання Програми розвитку
освіти Запорізької області на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням
сесії обласної ради від 22.11.2013 № 11, та рішення колегії Департаменту
освіти і науки Запорізької обласної адміністрації від 24.06.2015.
1.2. Методичні рекомендації визначають порядок організації та проведення
обласного огляду електронних курсів регіональної програми«Школа
сучасних знань», які створені вчителями загальноосвітніх навчальних
закладів Запорізької області (далі - Огляд).
1.3. Мета Огляду:
 розбудова єдиного інформаційного освітнього простору Запорізької
області;
 підвищення якості навчання учнів та забезпечення рівного доступу до
якісної освіти.
1.4. Основні завдання Огляду:
 залучення кращих творчих вчителів до створення авторських
електронних курсів з предметів навчальних програм школи ІІ-ІІІ
ступенів на платформі Інтернет-ресурсу «Школа сучасних знань»;
 впровадження сучасних комп’ютерних систем управління навчанням у
навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів
(ЗНЗ);
 отримання та поширення досвіду використання сучасних Інтернеттехнологій навчання у навчальному процесі загальноосвітніх
навчальних закладів.
1.5. У Огляді можуть брати участь вчителі загальноосвітніх навчальних
закладів Запорізької області.
2. Організатори та учасники Конкурсу
2.1. Організаторами Огляду є:
 Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації;
 Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
(далі Організатор Огляду);
 кафедра інформатики та інформаційних технологій в освіті ЗОІППО
(інформаційно-технічний супровід).
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2.2. Основні функції організаторів Огляду:
 формування оргкомітету та журі Огляду;
 розробка умов проведення огляду та вимог до авторських електронних
курсів регіональної програми «Школа сучасних знань»;
 встановлення термінів проведення Огляду;
 надання оголошень про проведення Огляду;
 прийом заявок на участь у Огляді;
 створення умов для роботи учасників та журі;
 підтримка програмно-технічної бази проведення Огляду;
 оформлення результатів проведеного Огляду;
 інформування учасників Огляду, органів управління освітою,
громадськості про підсумки Огляду;
 здійснення нагородження переможців Огляду.
2.3. Журі Огляду:
 розробляє критерії оцінювання авторських електронних курсів;
 здійснює експертну оцінку авторських електронних курсів;
 складає підсумковий протокол та визначає переможців Огляду на
підставі експертних висновків.
2.4. Учасниками Огляду є вчителі загальноосвітніх навчальних закладів
Запорізької області, які представили на Огляд розробку авторського
електронного курсу згідно з вимогами цих Методичних рекомендацій.
Учасники Огляду:
 надають заявки на участь у Огляді;
 розміщують авторські електронні курси на сайті «Школи сучасних
знань»;
 надають результати використання авторського електронного курсу у
навчальному процесі.
3. Предмет Огляду
3.1. Предметом Огляду є розробка, реалізація та використання у навчальному
процесі авторського електронного курсу (предметного, міжпредметного,
інтегрованого, предмету за вибором, спецкурсу, гуртку, факультативу) з
навчального предмету.
3.2. Основними вимогами до авторського електронного курсує:
 навчальний матеріал електронного курсу повинен відповідати
навчальній програмі обраного предмету;
 об’єм навчального матеріалу електронного курсу повинен охоплювати
8 – 9 тижнів (1-ша чверть) навчального року;
 до складу навчального матеріалу повинні входити:
- теоретичні та ілюстративні матеріали;
- варіанти завдань самостійної роботи;
- методичні матеріали з виконання завдань самостійної роботи;
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- тестові завдання та тести з контролю результатів навчання;
- критерії оцінювання результатів навчання;
конкурсна робота повинна бути розміщена на сайті «Школа сучасних
знань», який створено на основі системи управління навчанням
Moodle
(модульне
об’єкт-орієнтоване
динамічне
навчальне
середовище);
під час підготовки навчальних матеріалів та їх розміщення на сайті
«Школа сучасних знань» учасники Огляду повинні дотримуватися
законодавства щодо авторського права;
основними вимогами до структури та налаштувань електронного
курсу є:
- електронний курс повинен мати тижневий формат – параметр
налаштування курсу;
- навчальний матеріал тижня курсу повинен відповідати
навчальному плану та навчальній програмі обраного предмету,
графіку навчального процесу;
- тижні електронного курсу повинні вміщувати ресурсні модулі
діяльності Moodle (файл, тека, веб-сторінка, книга,
гіперпосилання тощо), за допомогою яких учням надаються
теоретичні та ілюстративні матеріали обраного предмету;
- тижні курсу повинні вміщувати модулі діяльності Moodle
(завдання, глосарій, форум, тест тощо), за допомогою яких
учням надаються методичні матеріали з виконання
індивідуальних
завдань
самостійної
роботи,
завдання
самостійної роботи та встановлюється зворотній зв'язок з
отримання результатів виконання індивідуальних завдань
самостійної роботи і їх оцінювання;
- налаштування журналу оцінок і модулів діяльності Moodle,
стосовно оцінювання, повинні відповідати встановленим
критеріям оцінювання результатів навчання;
- банк тестових завдань повинен вміщувати певну кількість
тестових завдань, яка достатня для проведення тестового
контролю якості засвоєння учнями навчального матеріалу курсу;
електронний курс повинен бути апробованим у реальному
навчальному процесі з реальними учнями.
4. Номінації Огляду

4.1. Номінації Огляду відповідають освітнім галузям, які визначені
Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти
(постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 зі
змінами від 7 серпня 2013 р. № 538), а саме електронні курси з предметів
освітніх галузей:
 «Мови і літератури»;
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«Суспільствознавство»;
«Мистецтво»;
«Математика»;
«Природознавство»;
«Технології»;
«Здоров’я і фізична культура»;
а також «Позашкілля».
5. Оргкомітет Огляду

5.1. Хіврич В.В., заступник начальника управління – начальник відділу ДОН
ЗОДА, голова оргкомітету.
5.2. Чернікова Л.А., завідувач кафедри інформатики та інформаційних
технологій в освіті ЗОІППО, співголова оргкомітету.
5.3. Швець Ю.О., доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій
в освіті ЗОІППО, співголова оргкомітету.
5.4. Путій Т.М., завідувач кафедри філософії та суспільно-гуманітарних
дисциплін.
5.5. Васильченко Л.В., завідувач кафедри дидактики та методик навчання
природничо-математичних дисциплін.
5.6. Лупінович С.М., завідувач кафедри реабілітаційної педагогіки та
здорового способу життя.
5.7. Барліт О.О., завідувач кафедри теорії та методики виховання.
5.8. Вєрозубова Т.Г., керівник науково-методичного центру.
5.9. Могілевська В.М., завідувач центру позашкільної освіти.
6. Журі Огляду
6.1. Склад журі визначається оргкомітетом з числа співробітників ЗОІППО та
вчителів - фахівців з навчальних предметів кожної номінації за поданням
відповідних кафедр ЗОІППО.
6.2. Усі члени журі розподіляються за групами відповідно до номінацій
конкурсу та кількості конкурсних робіт. Орієнтовний кількісний склад
групи три члена журі.
6.3. Члени журі не мають права брати участь у Огляді як автори електронних
курсів.
7. Графік проведення Огляду
7.1. Положення встановлюються наступні етапи та терміни проведення
Огляду:
Термін
Назва етапу
17.02.2016
Оголошення Огляду.
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Подання заявок на Конкурс. Реєстрація на сайті «Школа
сучасних знань». Замовлення електронного курсу для
розробки.
14.03 Участь у тренінгу «Розробка електронних курсів на
13.05.2016
платформі Moodle»(за необхідністю).
14.03 –
Розробка авторського електронного курсу на сайті «Школа
26.08.2016
сучасних знань»
Реєстрація учнів на сайті «Школа сучасних знань».
29.08 –
Зарахування учнів до авторських електронних курсів.
09.09.2016
Інструктаж учнів з правил роботи з матеріалом електронного
курсу.
Проведення навчальних занять з використанням авторського
01.09–28.10.2016
електронного курсу.
Підготовка та надсилання оргкомітету Огляду результатів
31.10 –
навчання учнів та висновків щодо результату використання
04.11.2016
авторського електронного курсу.
07.11 Робота журі по оцінці авторських електронних курсів.
11.11.2016
Складання підсумкового протоколу.
Засідання оргкомітету з підведення підсумків Огляду.
14.11.2016
Оголошення результатів Огляду.
Нагородження переможців Огляду під час проведення
21.11.2016
семінару«Досвід застосування ресурсу «Школа сучасних
знань» в навчальному процесі».
17.02 11.03.2016

8. Порядок роботи учасників конкурсу з сайтом «Школа сучасних знань»
8.1. Сайт «Школа сучасних знань» є відкритою навчальною платформою
інформаційного освітнього простору Запорізької області.
8.2. Сайт працює в режимі самостійної реєстрації користувачів. Під час
реєстрації вказуються:
 логін (латинські літери, цифри);
 пароль (латинські літери, цифри);
 адреса реальної електронної пошти;
 реальні і правильні прізвище, ім’я та по-батькові (українською
мовою);
 місто або населений пункт.
Після підтвердження реєстрації користувач редагує свій обліковий запис
(профайл) сайту - в описі вказується місце роботи або навчання, додає
своє фото (не аватар), робить інші налаштування.
8.3. Замовлення електронного курсу здійснюється авторами самостійно. Всі
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конкурсні електронні курси розміщуються в розділі сайту «Огляд
електронних курсів ШСЗ».
8.4. Взаємодія учасників Огляду з оргкомітетом, надсилання реєстраційних
документів, надавання конкурсних матеріалів, інформаційне сповіщення
здійснюється за допомогою електронного курсу «Огляд авторських
електронних курсів - 2016».
9. Порядок проведення оцінки Конкурсних робіт
9.1. Журі на першому засіданні узгоджує критерії оцінювання авторських
електронних курсів згідно з вимогами Методичних рекомендацій.
9.2. Кожен член журі оцінює авторський електронний курс, оформлюючи
електронний лист оцінювання. Листи оцінювання членів журі є
внутрішніми документами Огляду і не надаються учасникам. Секретар на
основі листів оцінювання складає підсумковий протокол і надсилає його
членам журі. У підсумковому протоколі по кожному критерію
визначається середнє арифметичне з оцінок листів оцінювання та рейтинг
авторських електронних курсів з кожної номінації.
9.3. На заключному засіданні журі обговорює та затверджує підсумковий
протокол і складає подання оргкомітету про результати Огляду.
Підсумковий протокол є публічним документом. Підсумковий протокол
публікується на сайтах «Школа сучасних знань» та ЗОІППО.
10.Порядок підведення підсумків Огляду
10.1. Оргкомітет Огляду у встановлений термін підводить підсумки Огляду та
визначає по 3 переможця у кожній номінації за поданням журі.
10.2. Переможці Огляду визначаються за найбільшим рейтингом. При
однаковому рейтингу переможці визначаються шляхом голосування, при
рівності голосів голос голови оргкомітету є вирішальним.
10.3. Підведення підсумків Огляду проводиться публічно. Переможці Огляду
нагороджуються дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів. Учасники Огляду
нагороджуються дипломами учасників.
10.4.Проведення Огляду та його результати висвітлюються організаторами
Огляду на сайтах інформаційного освітнього простору Запорізької
області.
11.Використання матеріалів Огляду
11.1.Матеріали Огляду під час проведення Огляду будуть доступними для
перегляду в гостьовому режимі всіма відвідувачами сайту «Школа
сучасних знань».
11.2. Матеріали Огляду можуть бути використані тільки в межах реалізації
регіональної програми «Школа сучасних знань».
11.3.Авторські електронні курси є творчим надбанням і можуть бути
використані авторами у своїй професійній діяльності.
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11.4. Учасники Огляду можуть бути дискваліфіковані, зняті з Огляду у разі
порушення вимог Огляду чи авторських прав третіх осіб.
12.Організатори Огляду не несуть відповідальності:
 за якість, зміст і використання учасниками Огляду представлених на
огляд матеріалів;
 за порушення учасниками Огляду авторських прав третіх осіб, у разі
виникнення спірних ситуацій;
 за прямі або непрямі збитки, які понесли учасники Огляду або треті
особи у разі використання представлених на Огляд матеріалів,
інформаційних джерел та літератури.

