
Визнання на загальнодержавному рівні 
З 18 - 20 жовтня 2011 року у 

Київському Палаці дітей та 

юнацтва відбулася Третя Національна 

виставка-презентація «Інноватика в 

сучасній освіті». 

Наш навчальний заклад, освітян 

Солонянщини у складі делегації 

Дніпропетровської області представляв 

учитель інформатики Бондар В.А. На моє запитання поділитися своїми 

враженнями Володимир Анатолійович повідомив наступне:  

- Третя Національна виставка-презентація «Інноватика в сучасній освіті» - це 

огляд інноваційних досягнень в галузі освіти, присвячений Третьому 

Всеукраїнському з’їзду працівників освіти. Велику допомогу в забезпеченні 

підготовки та участі нашої школи у цьому заході надала методична служба відділу 

освіти Солонянської районної державної адміністрації на чолі із заступником 

керівника Грековою Іриною Вікторівною. Звичайно ж, мали велике бажання гідно 

представити район, тим більше, що Солонянська шкільна лабораторія нових 

інформаційних технологій дійсно має вагомі результати у впровадженні 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес. Про 

рівень ІІІ Національної виставки-презентації говорять наступні факти: 

На виставці представлені з 25 регіонів України 549 навчальних закладів 

різних рівнів і форм власності, наукові установи, методичні центри, регіональні і 

муніципальні органи управління освітою, видавництва, міжнародні установи і 

представництва, підприємства і бізнес-структури, що забезпечують засобами 

навчання галузь освіти. 

У тому числі: 

87 – університетів, академій, інститутів, наукових установ, коледжів, 

технікумів; 



416 – післядипломних установ освіти, профтехучилищ, шкіл, гімназій, ліцеїв, 

дошкільних та позашкільних освітніх закладів, науково-методичних центрів; 

46 – підприємств, компаній, фірм – виробників засобів навчання, видавництв, 

засобів масової інформації.  

Свій досвід роботи «Інформаційне середовище школи як складова єдиного 

освітнього простору» ми подали для участі у номінації «Інновації у використанні 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі». Надзвичайно 

хвилювався, коли дізнався, що журі очолюють Міністр освіти і науки, молоді та 

спорту України Дмитро Табачник та Президент Національної академії 

педагогічних наук України Василь Кремень. О 16.00 розпочалась урочиста 

церемонія нагородження переможців у конкурсі по тематичним номінаціям 

виставки Золотими, Срібними та Бронзовими медалями.  

Десь у глибині душі, звичайно ж, сподівався, що хоча б назвуть нашу школу. 

Коли ж Почесний голова церемонії нагородження Мадзігон Василь Миколайович 

– академік, засновник Академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки 

і техніки України, перший віце-президент АПН України оголосив: «У номінації 

«Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому 

процесі» Бронзовою медаллю 

нагороджується комунальний заклад освіти 

«Солонянська середня загальноосвітня 

школа №1 І-ІІІ ступенів Солонянської 

районної ради Дніпропетровської області». 

Для вручення нагороди на сцену 

запрошується керівник шкільної 

лабораторії нових інформаційних 

технологій Бондар Володимир Анатолійович» і зо три тисячі пар очей 

повернулися в мою сторону та проводжали мене поглядом під час переміщення та 

відзначення, - першим моїм відчуттям було: «Знай наших! Ми гідно представили 

район!». 



 А потім були привітання колег по освітянському цеху, з якими познайомився 

на виставці та надіюсь підтримувати тісні контакти в подальшому. Але найбільш 

приємними були слова вітання безпосередньо із вуст Ірини Вікторівни: «Вітаю 

Вас, цю нагороду найкраща школа нашого району заслужила своєю багаторічною 

працею та високими результатами».  

Під час проведення виставки-презентації на 103 семінарах, конференціях та 

«круглих» столах відбулося обговорення нагальних питань, пов’язаних з 

актуальними проблемами сучасного розвитку освіти, були представлені 

інноваційні ідеї і проекти, педагогічні технології, навчальні методики, 

інформаційні матеріали, обладнання і устаткування для навчального процесу. При 

всьому своєму бажанні фізично неможливо відвідати всі ці заходи. Частину часу 

ми з колегами із Дніпропетровщини присвятили огляду експозиції з метою 

визначитись які саме заходи відвідати в першу чергу. Мій вибір був наступним: 

 Всеукраїнський шкільний портал «Класна оцінка» на базі 

Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут» 

 Всеукраїнський освітній портал «Острів знань» 

 Торгівельна марка «Розумники» 

 Проект «Освітній портал» 

 Шкільний інформаційний простір «Моя освіта» на базі науково-

дослідного інституту прикладних інформаційних технологій 

 Торгівельна марка «ІТ-Інфраструктура» 

 Презентація школи юнкорів при Молодіжному журналі «Стіна» 

 Освітянські проекти від корпорацій Intel, Cisco, Microsoft 

Отриману інформацію маю бажання довести до відома педагогів 

Солонянського району. 

 Так як виставка працювала з 10 до 18 години, то користуючись нагодою, 

відвідав також історичні та визначні місця Києва: Вічний вогонь на пагорбі Слави, 

пам’ятник тричі Герою Радянського Союзу Кожедубу І.М., Меморіал Слави, 

Києво-Печерську Лавру, Софіївський Собор, Михайлівський Золотоверхий Собор, 



Золоті Ворота, стадіон «Динамо» ім. В.В.Лобановського, пам’ятники Богдану 

Хмельницькому, Ярославу Мудрому, Княгині Ользі, Михайлу Грушевському, 

побував біля адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Верховної Ради, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 

Міністерства закордонних справ України … і звичайно ж, придбав декілька 

новинок літератури на найбільшому книжковому ринку України – Петровському. 

Загалом отримав від поїздки море 

позитивних вражень, народилось декілька 

цікавих ідей, які доцільно обговорити в 

освітянському колі та спробувати втілити у 

життя. 

Від імені наших учнів та батьків дякую 

Володимиру Анатолійовичу за цікаву та 

змістовну розповідь, яка, надіюсь, викличе 

інтерес у читачів. 

Кучеренко Ігор, учень 10Б класу Солонянської СЗШ №1 

 

 


