
 

КОНЦЕПЦІЯ 

 

освітнього Інтернет-порталу Одеської 

області  «Освіта Одещини» 

Основною метою проекту є розробка та використання новітніх 

інформаційних технологій в освітньому процесі та надання доступу 

учасникам навчально-виховного процесу для спільного створення, 

об'єднання, концентрації та оперативного поширення освітніх  

інформаційних ресурсів у власному репозитарії для всіх закладів освіти, 

опанування нових інформаційних технологій та нових організаційних форм 

навчальної діяльності. 

Для досягнення цієї мети було проведено аналіз сучасних технологій 

доступу до освітніх інформаційних ресурсів та стан упровадження 

інформаційно-комунікативних технологій в освітній галузі Одещини.  

 В Одеській області налічується 847 загальноосвітніх навчальних 

закладів, з них: 32 школи І ступеня, 114  шкіл І-ІІ ступенів, 395 шкіл І-ІІІ 

ступенів, гімназій -9, ліцеїв - 8, навчально-виховних комплексів -262, 

приватних шкіл – 27. 

На теперішній час загальноосвітні заклади І-ІІІ ступенів стовідсотково 

забезпечені навчальними комп’ютерними комплексами, з яких 70% мають 

доступ до мережі Інтернет, у тому числі 60% - до швидкісного. Значна 

частина персональних комп’ютерів потребує оновлення на більш сучасні 

версії. 

Продовжує бути складною ситуація в закладах І-ІІ ступенів та 

початкових школах. Тільки 60% базових шкіл мають комп’ютерні комплекси, 

з яких 40% підключені до мережі Інтернет, 175 шкіл не оснащені НКК. 

Загальна кількість шкіл області, які мають свої веб-сторінки та веб – сайти 

13%. З 33 районів та міст області 16 недостатньо або зовсім не 

використовують цей ресурс. 

За даними на початок 2014/2015 навчального року 38% вчителів, які 

викладають інформатику в загальноосвітніх навчальних закладах області, 

мають фахову освіту, 99,7% педагогічних працівників області володіють 

комп’ютером, у тому числі на рівні початківця – 28,7%, користувача-43%, 

експерта-28%. 



В області продовжують реалізуватись освітні програми міжнародної 

корпорації Intel «Навчання для майбутнього» (250 вчителів) та корпорації 

МАЙКРОСОФТ «Партнерство в навчанні: цифрові технології» (170 

вчителів), безпеки дітей в Інтернеті – «Онландія» (проведені заходи у 323 

навчальних закладах). 

Заслуговує на увагу досвід експериментальної роботи щодо створення 

освітнього он-лайн округу в Овідіопольскому районі, напрацювання окремих 

закладів освіти, з впровадженням елементів дистанційного навчання. 

Таким чином наявні можливості технічного та кадрового забезпечення 

освітньої галузі, необхідність реформування змісту діяльності як 

педагогічних працівників, так і органів управління освітою, обумовлюють 

необхідність створення порталу інформаційних ресурсів освіти Одеської 

області. На даний час розроблена інформаційно-логічна структура порталу та 

ряд його програмних модулів, спроектовані бази даних інформаційних 

ресурсів, створено, оптимізовано та протестовано прототип порталу. 

Концепція Інтернет-порталу інформаційних ресурсів  «Освіта 

Одещини» має за мету створення єдиної освітньої інформаційної мережі, до 

складу якої увійшли б усі заклади, установи та організації системи освіти  

Одеської області. 

Очікуванні результати: 

Функціонування Інтернет-порталу забезпечить ефективне 

представлення всіх освітніх ресурсів  Одеської області в мережі Інтернет, 

активний розвиток співробітництва з громадськістю, вітчизняними та 

закордонними партнерами, мобільне інформування громадськості про зміст 

діяльність, проблеми та досягнення  освітньої галузі. Портал надасть 

можливість закладам управління освітою, методичним службам, учбовим 

закладам за допомогою спеціалізованих конструкторів побудувати 

індивідуальну інформаційну систему, не підлаштовуючись під існуючі 

різнорідні IT- проекти. 

Прозорість порталу та можливість зареєструвати дитину до навчальних 

закладів  безпосередньо на порталі, робить його потужним засобом  боротьби 

з корупційними проявами в освітньому середовищі. 

 

Основні завдання, можливості та підпрограми порталу: 



 Створення повнофункціонального багатомовного порталу із 

зручною інтеграцією усіх сервісів (1500 сайтів) 

 Самостійне управління адміністратором закладу своїми 

користувачами (створення, редагування, видалення, призначення категорії 

і так далі). 

 Електронний документообіг 

 Система створення електронного контенту і дистанційного 

навчання. 

 Повнофункціональна система управління дистанційним 

навчанням (LMS) 

 Створення електронного контенту, у тому числі створення flash- 

анімацій, для використання в навчальному процесі 

 Створення різноманітних видів дистанційних курсів. Організація 

спілкування з викладачем через форум, персональні повідомлення 

 Проведення Internet- конференцій 

 Проведення конкурсів, опитувань, голосувань 

 Створення електронних газет і журналів 

 Фото- і відео-галереї 

 Електронна бібліотека 

 

 

  
 

 


