
Роль єдиного інформаційно - 

освітнього простору у навчально-

виробничій діяльності 

ДПТНЗ “Томаківський професійний 

аграрний ліцей”  



За ініціативи голови облдержадміністрації Олександра 
Вілкула в рамках регіонального проекту «Новій 

Дніпропетровщині – новий стандарт освіти» в області 
розпочалася  реалізація проекту «Дніпропетровська 

обласна освітня мережа». У рамках цього проекту створено 
інформаційний портал, який складається з інформаційних 

баз кожного навчального закладу та районних, міських 
управлінь і відділів освіти.  



Створення єдиного інформаційного 

освітнього простору 

Одним з пріоритетних напрямків розвитку сучасної освіти є 
впровадження нових інформаційних технологій в освітній 

процес.  

Сучасна освіта з кожним днем вимагає все більш активного 
використання інформаційних і комунікаційних технологій  

в управлінській, навчально-виховній, фінансовій діяльності 
навчального закладу.  

Основним критерієм ефективності використання нових 
інформаційних технологій в навчальному закладі є створення 

єдиного інформаційного освітнього простору. 

 

Єдине інформаційне середовище навчального закладу – це 
система, у якій на інформаційному рівні задіяні та зв’язані між 

собою всі учасники освітнього процесу:  

адміністрація закладу – вчителі – учні – батьки. 



Єдиний інформаційний освітній простір 

в навчальному закладі 
В ліцеї функціонує сайт, де є можливість прямого доступу на сайти МОН 

України, Головного управління освіти і науки України, НМЦ ПТО в 

Дніпропетровській області, Відділу освіти Томаківської РДА, Інституту 

інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Департаменту 

ПТО, що значно полегшує пошук необхідної інформації 
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Використання єдиного інформаційного 

освітнього простору 

Зі створенням єдиного інформаційного простору значно 
полегшується пошук необхідної інформації для використання її  

 в управлінській діяльності навчального закладу 

Про зміни в законодавстві, про зміни у  

нормативній базі, про зміни у фінансовій 

 сфері освіти, зокрема профтехосвіти можна 

 скористатися сайтом МОН України  

Про кількість випускників  

9-х та 11-х класів Томаківського 

 району, а також сайти шкіл  можна  

дізнатись скориставшись сайтом  

відділу освіти Томаківської РДА 



Використання єдиного інформаційного 

освітнього простору 

Оскільки інформаційний ресурс сайту НМЦ ПТО 

 охоплює всі сфери освітньої діяльності,  

то він зручний у використанні як для керівного 

 складу навчального закладу  

(управлінська діяльність), так і для педагогічного  

(навчально-виробничий процес). 
 

 

 

 

Зі створенням єдиного інформаційного простору значно полегшується 

пошук необхідної інформації для використання її в подальшому у 
навчально-виробничому та виховному процесі   

Одним із основних розділів, яким користуються 
викладачі та майстри виробничого 

навчання ліцею є «З досвіду роботи», 
оскільки матеріал містить багато 

методичних рекомендацій для конкретного 
напрямку навчання. 

В  рубриці АНОНС 

висвітлюються майбутні 
заходи, які будуть 

проводитись НМЦ ПТО, а 
також є положення про їх 

проведення, терміни 
виконання 



Сайт ліцею розраховано на користувачів як 
учнів так і батьків. 

Основними сторінками є: 

- про напрямки роботи навчального 
закладу; 

- абітурієнту (про діяльність ліцею); 

- батьківська сторінка (регламент роботи 
ліцею, учнівське самоврядування, 
батьківський комітет, учнівські групи, 
розклад занять і т.д.) 

Логотип   

“Новій Дніпропетровщині Нові 
стандарти” – це розділ новин 

єдиного інформаційного 
простору, де розміщено 

головні новини, що відбулись в 
навчальному закладі 



Від інформаційного освітнього середовища 
до інформаційного навчального 

середовища 
 

Інформація нині є важливим економічним, політичним та соціальним  

ресурсом людства, і ступінь розвитку та її доступність підносить  

рівень і якість освіти.  

Зростання обсягів інформації вимагає її якісної переробки, нових форм 
роботи.  

Цей процес супроводжується значними змінами в усіх сферах 
людської діяльності і бібліотечна - не виняток. 

 

Неможливо перебільшити ту роль, яку має відігравати бібліотека в житті 
професійно-технічного навчального закладу. Це мозковий центр, в 

якому зосереджене та зберігається духовне надбання людства, що за 
вмілого використання спрямовує роботу у всіх напрямах навчання та 

виховання. 



 

Основні інтернет-ресурси які використовуються у  

управлінській та навчально-виробничій діяльності 

ліцею:  

 
  http://onmc-dp.narod.ru/ - Навчально-методичний центр 

професійно технічної освіти у Дніпропетровській області  

 http://doippo.dp.ua/ - Інститут післядипломної педагогічної освіти  

    м. Дніпропетровськ. 

 http://osvita-dnepr.com/  - Головне управління освіти і науки 

Дніпропетровської ОДА 

 http://iitzo.gov.ua/ - Інститут інноваційних технологій і змісту 

освіти МОН України 

 http://mon.gov.ua/index.php/ua/ - Міністерство освіти і науки, 

молоді та спорту України 

 http://ipo.dn.ua/ipo/ - Інститут післядипломної освіти інженерно-

педагогічних працівників м.Донецьк 
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СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СЕРЕДОВИЩА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Інформаційне 

середовище ліцею

  

 

Відділ кадрів: 

інформаційно-пошукова 

система по працівниках  

      та учнях  

Індивідуальні портфоліо 

викладачів та адміністрації: 

анкетні дані, особисті досягнення 

та матеріали  

Електронна бібліотека: 

навчальна література, 

електронні підручники, 

науково-пізнавальні 

фільми, віртуальні 

виставки, музика тощо 

Навчально-виробнича 

робота: матеріали ДПА, 

ДКА, олімпіади з 

спецпредметів, конкурси 

фахової майстерності, 

тести тощо  

Науково-методична 

робота: 

 програмно-методичне 

забезпечення 

навчального процесу, 

дидактичні матеріали з 

різних предметів 

Навчальна робота: 

матеріали з атестації, 

оцінювання учнів тощо

  

Навчально-виробнича 

практика:  

пакет документів з 

виробничої практики

  

Виховна робота:  

результати конкурсів, 

олімпіад, робота гуртків з 

різних напрямів

  

  

 



 

Створення інформаційного простору навчального 

закладу відповідає за успіх впровадження 

інформаційних технологій в освіту на всіх її рівнях 

та дозволяє на рівні 

ліцею перевести управлінську, фінансову, навчально-

виховну діяльність закладу на комп’ютерні 

програми для стандартизації всієї інформації . 

 


