План
семінару директорів загальноосвітніх навчальних закладів
Час проведення: 17 лютого 2016 р., 10.00 год.
Місце проведення: НВК №10 м. Хмельницького
Тема: Хмарні сервіси як чинник розвитку інноваційної школи
Мета:
 актуалізувати проблему інформатизації освіти як чинника розвитку
інноваційної школи;
 проаналізувати управлінські, педагогічні та психологічні аспекти
використання хмарних сервісів у школі;
 здійснити обмін досвідом роботи керівників навчальних закладів щодо
використання хмарних сервісів, формування інформаційно-освітнього
середовища школи;
 формувати інформаційну культуру керівника навчального закладу.
Інформаційно-консультативний модуль
Тенденції розвитку освіти у регіоні та закономірності управління навчальним
закладом.
Очеретянко В. І., перший проректор Хмельницького
ОІППО, кандидат історичних наук
Інформатизація освіти як чинник розвитку інноваційної школи.
Кошка О.А., завідувач НМЦ координації роботи
методичних та загальноосвітніх установ і закладів освіти
ХОІППО
Хмарні технології у загальноосвітніх навчальних закладах.
Ребрина В.А., завідувач НМЦ викладання iнформатики,
інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційного
навчання
ІТ і школа: реалії сьогодення, проблеми, шляхи розвитку.
Думанська Г.В., завідувач інформаційно-методичного
кабінету управління освіти Хмельницької міської ради
Застосування хмарних технологій в управлінській діяльності: Уроки життя.
Грищук В.Д., директор НВК № 10, вчитель-методист
Мігунова І.А., заступник директора з навчально-виховної
роботи, вчитель-методист
Янковська А.В., заступник директора з науково-методичної
роботи, вчитель-методист, Відмінник освіти України

Скочеляс Є.І., заступник директора з навчально-виховної
роботи у початкових класах, вчитель-методист, Відмінник
освіти України
Плюхіна О.А., заступник директора з виховної роботи,
старший вчитель
Презентаційно-аналітичний модуль
Форми і методи застосування хмарних технологій в управлінській діяльності та
навчально-виховному процесі (майстер-класи):
 Використання методик тайм-менеджменту в управлінській діяльності із
застосуванням сервісів Google.
Мігунова І.А., заступник директора з навчально-виховної
роботи, вчитель-методист
 Оптимізація організації інформаційного простору педагога.
Савіцька О.В., вчитель інформатики, вчитель вищої
категорії; сертифікований тренер з використання ІКТ в
інноваційній моделі Е-навчання за програмою Intel
 Управління науково-методичною роботою у школі з використанням сервісів
Microsoft Office 365.
Янковська А.В., заступник директора з науково-методичної
роботи, вчитель-методист, Відмінник освіти України
 Хмарний кабінет як складова неформальної освіти вчителя географії.
Худецька Л.В., вчитель географії, вчитель першої категорії;
лауреат конкурсу «Вчитель року – 2014»
 Використання он-лайн презентацій в науково-методичній діяльності вчителя
Кракович Н.В., вчитель української мови та літератури,
вчитель вищої категорії; лауреат конкурсу «Вчитель року –
2015»
 Використання хмарного середовища в процесі атестації вчителів. Портфоліо
як засіб оцінки рівня професійної компетенції вчителя
Козубай Л.І., магістр, вчитель трудового навчання та
технологій, вчитель-методист; переможець конкурсу «Я –
віртуоз у викладанні предмету», лауреат конкурсу
«Педагогічний Оскар»
 Модель психологічної лабораторії «Школа успіху». Хмарний сервіс Office365
як засіб реалізації особистісно орієнтованого підходу в роботі шкільного
психолога
Янковська Л.М., практичний психолог; переможець VІІ
Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій
 Використання можливостей Office365 в початковій школі – крок до технології
«змішаного навчання».
Денисюк М.Н., вчитель початкових класів, вчительметодист, Відмінник освіти України

 Створення хмаро орієнтованого навчального середовища у початковій школі.
Скочеляс Є.І.; заступник директора з навчально-виховної
роботи у початкових класах, вчитель-методист, Відмінник
освіти України
 Інноваційний урок в початковій школі
Синиця Л.О., вчитель початкових класів, вчитель-методист
 Організація роботи з батьками у хмарному середовищі.
Бондарчук Л.А., вчитель початкових класів, вчительметодист
Підсумково-узагальнюючий модуль
Дискусійна панель: побудова моделі застосування хмарних технологій в
управлінській діяльності керівника ЗНЗ.
Бітюк М.Ю., методист-кореспондент кафедри теорії і
методик природничо-математичних дисциплін і технологій
ХОІППО, коуч, вчитель біології, вчитель-методист,
Заслужений вчитель України
Підведення підсумків семінару. Прийняття рекомендацій.
Очеретянко В.І., перший проректор Хмельницького ОІППО,
кандидат історичних наук

