
 

ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 

«ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ІІ–ІІІ СТУПЕНІВ – 

МІЖШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ» 

ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НАКАЗ 

15.10.2015 м.Енергодар    №223-ОД 

 

Про впровадження та реалізацію  

міського освітнього проекту 

«Простір відкритої освіти»  

у 2015-2017рр. 
 

На виконання Програми розвитку системи освіти міста Енергодара, 

рішення колегії Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 

24.06.2015 «Про формування простору відкритої освіти Запорізького регіону», 

рішення розширеної колегії управління освіти від 27.08.2015 «Про підсумки 

розвитку системи освіти міста у 2014-2015 н.р. щодо забезпечення умов якісної 

освіти для територіальної громади та пріоритетні завдання її розвитку у 2015-

2016 н.р.», наказу управління освіти від 01.09.2015 №211 «Про затвердження 

плану заходів щодо розвитку та функціонування Єдиного інформаційного 

освітнього простору системи освіти м. Енергодара у 2015-2016 н.р.», наказу 

управління освіти  від 21.09.2015 №231 «Про впровадження та реалізацію 

міського освітнього проекту «Простір відкритої освіти» у 2015-2017 рр.», з 

метою реалізації  задач вільного, рівного доступу учнів до якісної освіти 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити план заходів щодо реалізації завдань міського освітнього 

проекту «Простір відкритої освіти» в ЕНВК «ЗНЗ – МНВК» (додаток).                               

2. Заступникам директора з НВР Мірошніковій Н.С. та Тешлюк Л.І.: 

1) забезпечити участь педагогів в заходах щодо реалізації завдань міського 

освітнього проекту «Простір відкритої освіти»;    

                                                                                         2015-2017рр. 

2) визначити пріоритетні для Комплексу напрямки діяльності у проекті та 

персоналії його учасників;                                

           до 15.11. 2015   

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор                    Л.С. Роман 



 

                                                                     Додаток 

до наказу №223-ОД  

 

План заходів щодо реалізації міського  

освітнього проекту «Простір відкритої освіти» 

№  

з/п 

Зміст роботи Терміни  Відповідальні При

мітк

и  

1. Участь педагогів у дистанційному 

навчанні за програмами: 

  - Використання інтерактивних 

пристроїв. 

  - Створення дистанційних курсів на 

платформі Moodle. 

  - Впровадження квест-технологій в 

освітній процес. 

  - Медіа-інформаційна грамотність. 

з15.10.- 

01.12. 

2015 

Заступник 

директора з НВР 

Мірошнікова Н.С.  

 

2. Участь педагогів в очному навчанні на 

базі опорних шкіл міста за програмою 

«Сервіси ВЕБ.2.0» 

2015-

2017 

Заступник 

директора з НВР 

Мірошнікова Н.С. 

 

3. Доведення до дієздатного стану 

віртуальних МО (візитка МО, візитки 

членів МО) як засобу: накопичення, 

відбору, представлення навчального 

контенту;презентації фахівця, 

засобу комунікації.  

2015-

2017 

Керівники МО 

Тешлюк Л.І. 

Ганич Л.І. 

Скулакова Г.В. 

Доценко О.С. 

 

4. Поширення ідеї та досвіду реалізації 

віртуальних (хмарних) середовищ 

навчання шкільних дисциплін: 

блогосфера, соціальні мережі, 

дистанційні плаформи тощо.  

2015-

2017 

Заступники 

директора з НВР 

Мірошнікова Н.С. 

Тешлюк Л.І. 

 

5. Залучення вчителів та учнів до 

дистанційних  навчальних курсів на 

платформах: 

- «Школа сучасних знань» 

- «Юний програміст» 

- «Мережна академія Cisco» 

2015-

2017 

Заступники 

директора з НВР 

Мірошнікова Н.С. 

Тешлюк Л.І. 

 

6. Залучення вчителів та учнів до участі в 

Інтернет-конкурсах та в проектах. 

2015-

2017 

Заступники 

директора з НВР 

Мірошнікова Н.С. 

Тешлюк Л.І. 

 



 


