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22 березня 2011 року 

22 березня 2011 року на базі навчальних закладів Солонянсь-

кого району відбувся Всеукраїнський семінар-нарада 

―Впровадження безперервної педагогічної освіти на основі кре-

дитно-модульної системи навчання, ІКТ-технологій як іннова-

ційний фактор розвитку освіти‖. 

Метою і завданням даного заходу є: 

Окреслити стрижневі напрямки, сутнісний зміст діяль-

ності методичної служби в реалізації компетентнісного під-

ходу та інформаційного суспільства, розбудови різнорівневої 

системи неперервної освіти. 

Презентувати досвід роботи щодо використання сучас-

них технологій в навчально-виховному процесі з метою до-

сягнення сталих результатів. 

Всеукраїнський семінар-нарада стартував урочистим відк-

риттям Центру ―Освіта‖ Дніпропетровської області.  

У відкритті взяли участь губернатор Дніпропетровської об-

ласті Вілкул Олександр Юрійович та заступник губернатора 

Пустова Марія Іванівна. Перспективи діяльності Центру 

―Освіта‖ окреслили у своїх виступах начальник головного 

управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації Мегега Галина Борисівна та ректор Дніпропетров-

ського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

Романенко Михайло Ілліч. 

А потім відбулась інтерактивна відеоконференція, у якій 

взяли участь учні Солонянського освітнього округу та Дніпропе-

тровського ліцею інформаційних технологій при Дніпропетров-

ському Національному університеті. Ми отримали змогу безпо-

середньо поспілкуватись із керівництвом Дніпропетровської 

області, поставити їм запитання та отримати на них відповіді. Я 

також отримала відповідь на питання, яке цікавило усіх присут-

ніх учнів Солонянського освітнього округу: ―Коли вперше губе-

рнатор Дніпропетровщини Вілкул Олександр Юрійович спілку-

вався з комп'ютером, чим запам'яталось це спілкування?‖. 

А взагалі, робота Центру ―Освіта‖ значно розширить можли-

вості для усіх учнів регіону, зокрема, із сільської місцевості, для 

здобуття якісної конкурентоздатної освіти. 

Івасик Анастасія, 11А клас 

 

 

 

 

 

 

 

Одинадцятикласники  мають рацію… 

Інтерв’ю із учасниками інтерактивної відео конференції  

за участю губернатора Дніпропетровської області Олександра Юрійовича Вілкула 

Основні питання були такі: 

Ваші враження від спілкування із керівництвом Дніпропетровської області? 

Пирлик Антон: 

- Сілкування пройшло у дружній обстановці. Приємно, що відкрився Центр ―Освіта‖. Про нас, підростаюче покоління, пік-

луються дорослі. Хочуть зробити наше майбутнє перспективним. 

Матвієнко Юра: 

- Спілкування дуже сподобалось. Хочеться, щоб такі зустрічі стали традицією. Хотів би побажати всім учням України, щоб 

вони мали змогу так спілкуватись у своїх школах чи освітніх округах. 

А як Ви вважаєте, чи може віртуальне спілкування замінити живе? 

Антонюк Вадим: 

- У наш час, коли інформаційні технології займають вагоме місце, багато питань можна вирішити віртуально. Це економи-

тиме багато часу, дасть змогу швидко знайти інформацію. Питання особистого характеру, вважаю потрібно вирішувати віч

-на-віч, відчуваючи настрій та енергетику людини. 

Яку освіту Ви вважаєте конкурентоспроможною? 

Міщенко Олена:  
- На мою думку, конкурентоздатна освіта — це освіта, яка дасть змогу людині відповідно до свого профілю знайти прести-

жну роботу та бути фахівцем з великої літери.   
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Із перших вуст… 

Своїми враженнями від побаченого та почутого діляться 

гості Всеукраїнського семінару-наради, які завітали до 

Солонянської шкільної лабораторії нових інформаційних 

технологій. 

Інтерв’ю із учасниками  

Всеукраїнського семінару-наради 

Члени шкільного Прес-центру взяли інтерв’ю в учасників 

Всеукраїнського семінару-наради.  

      Найактуальнішими питаннями були: 

Чи сподобався Вам семінар? 

Ваше ставлення до дистанційного навчання? 

Ми почули схвальні відповіді: 

-Позитивне враження від семінару та школи, а майбутнє 

вас чекає досить шикарне. Майбутнє - за дистанційним 

навчанням. 

-По-перше, мені сподобалась ваша школа. Семінар мені 

сподобався в цілому в Дніпропетровську і у вашій школі. 

Мені дуже сподобалось те, що ви технічно об- лаштовані, 

що є комп’ютерні класи, що робота з учнями поставлена 

на вищому рівні. 

-Семінар дуже сподобався, особливо презентовані іннова-

ційні комп’ютерні технології, ті, що сьогодні передбачені 

У Солонянській шкільній лабораторії нових інформаційних 

технологій відбулось засідання фокус-групи ―Створення ефекти-

вної освітньо-інформаційної інфраструктури як нової культури 

управління та організації навчально-виховного процесу Солоня-

нщини‖. 

Методист відділу освіти Солонянської районної державної 

адміністрації Горчакова Олена Миколаївна анонсувала управлін-

сько-методичний проект ―Інформ@ційний простір Солонянщи-

ни‖. Із методичними перспективами партнерської співпраці су-

б’єктів освітніх округів, як шляху до задоволення особистісних 

потреб профільного самовизначення старшокласників присутніх 

ознайомив методист відділу освіти Солонянської районної дер-

жавної адміністрації Сутуга Олексій Миколайович.  

Потім відбувся цікавий управлінський полілог ―Нова шко-

ла—школа нових інформаційних технологій та якісної освіти у 

площині освітніх округів‖, який підготували та провели керівник 

районної творчої групи вчителів інформатики Олександр Вікто-

рович Соловей, заступник директора школи з навчально-

виховної роботи Інна Володимирівна Пушко та завідуюча Соло-

нянською шкільною лабораторією нових інформаційних техно-

логій Олена Миколаївна Бондар. 

До медіа-лабораторії ―Ресурсний центр закладу освіти—

сегмент інформаційного освітнього простору суспільства ХХІ 

століття‖ присутніх запросили директор школи Володимир Ана-

толійович Бондар, заступники директора школи з навчально-

виховної роботи Вікторія Олександрівна Чащіна та Любов Ми-

колаївна Миргородська. Методичний постскриптум 

―Формування багаторівневої динамічної моделі ІКТ-

компетентності педагогів та учнів на регіональному рівні засоба-

ми мережевої взаємодії‖ підвела Наталія Василівна Григоренко, 

викладач-наставник математики Солонянського освітнього 

округу. 

А підсумком роботи семінару є емоційна крапка, у створенні 

якої взяли участь усі присутні. 

І.С.Папченко, керівник Прес-центру 

 

в Указі Президента. Оскільки дистанційне навчання є 

переважаючою формою навчання в багатьох країнах 

світу, то в Україні воно також набуде поширення. 

-Семінар мені дуже сподобався, тому що він був наси-

чений інформацією, людяністю, щирістю, відвертістю. 

Ми стільки побачили, стільки почули цікавого! Мені 

особливо було приємно тут знаходитись, бо я випуск-

ниця Дніпропетровського державного університету. 

Дуже приємно побувати в краю своєї юності. Дуже 

вдячна долі і вам! 

Взагалі, до дистанційного навчання я ставлюсь пози-

тивно. Відкриваються нові можливості, доступ розши-

рюється. І той, хто хоче навчатися, зможе це зробити. 

Це – найосновніше. 

-Я вважаю, що Солонянська школа №1 – це орієнтир 

для усіх шкіл у районі. Я завжди захоплююсь вашими 

ідеями, вашими проектами і читаю вашу газету. 

Вважаю, що майбутнє у вашої школи дуже серйозне і 

перспективне. 

Відносно дистанційного навчання, я вважаю, що за 

ним  майбутнє усієї освіти. 

-Семінар дуже сподобався. Я вважаю, що у дистанцій-

ного навчання в майбутньому перспектива дуже вели-

ка. Успіхів вам! 


