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Від 21.01.2013       № 1/9-33  

На № _________ від ____________   

Міністерство освіти i науки, молоді та спорту 

Автономної Республіки Крим,  

Управління освіти i науки обласних, 

Київської та Севастопольської міських  

державних адміністрацій, заклади  

післядипломної педагогічної освіти 
 

Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України повідомляє, що на ви-

конання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес 

загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій 

«Сто відсотків» (постанова Кабінету Міністрів України  

від 13 квітня 2010 р. № 494) в рамках спільної програми «Партнерство в навчанні» 

Міністерства та компанії «Майкрософт Україна» продовжується співпраця у реалі-

зації відповідних обласних та міських програм інформатизації освіти. 

З 23 січня 2013 року розпочинається низка вебінарів, присвячених запрова-

дженню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний 

процес загальноосвітніх навчальних закладів. 

 Просимо забезпечити участь відповідальних осіб в інститутах післядипломної 

педагогічної освіти, методистів науково-методичних центрів, управлінь освіти та 

поширити розклад вебінарів серед навчальних закладів міста, заохотити учителів до 

активної участі. 

 Для участі у вебінарах  необхідно мати комп`ютер з колонками, доступ до Ін-

тернету, встановлений клієнт Lync Attendee. Інструкції щодо безкоштовного заван-

таження та встановлення,  розклад вебінарів є доступними за посиланням: 

http://microsoft.ua/webinar  та у тематичній дискусії: «Вебінари для інноваційних 

освітян» на освітній мережі «Партнерство в навчанні»  http://www.pil-

network.com/Discussion/b00a37c2-9d74-4d76-a101-1b65b08e58d2. 

 Просимо забезпечити участь відповідальних осіб у даних вебінарах. 

Додаток. Розклад вебінарів на 2 арк. 
 

 

Заступник міністра                                                                       Б. М. Жебровський 

 
Гущина Н. І. 
248-18-16 
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Додаток  

Розклад вебінарів 
 

Дата Назва Lync Адреса 

23.01.2013 Електронна реєстрація  навча-

льних закладів на платформі 

Office 365 – зручність у вико-

ристанні та відкритість перед 

громадою 

 https://meet.lync.com/pilua/kocharyan/

LSG0L6JT 

29.01.2013 Windows Intune для адмініст-

рування комп’ютерної інфра-

структури школи, району, міс-

та, області 

   

https://meet.lync.com/pilua/kocharyan/

89PLZN1R 

06.02.2013 Windows Multipoint Server для 

оптимізації шкільних мереж 

  

https://meet.lync.com/pilua/kocharyan/

RFNARUID 

13.02.2013 Програмування HTML5   

https://meet.lync.com/pilua/kocharyan/

VHY24KVE 

20.02.2013 Впровадження «Сходинок до 

інформатики» та забезпечення 

шкіл доступними сучасними 

пристроями у рамках програ-

ми Microsoft  «Формуй майбут-

нє» 

   

https://meet.lync.com/pilua/kocharyan/

MLDA25VY 

27.02.2013 Хмарний сервіс Office 365 для 

управлінь освіти та навчаль-

них закладів 

Учасники дізнаються про перева-

ги Office 365, правила безкошто-

вного підключення  та отримання 

всіх його ресурсів (Office 2010, 

корпоративної пошти, програми 

для проведення вебінарів – Lync, 

тощо). 

https://meet.lync.com/pilua/kocharyan/

312HEAXP 

 

06.03.2013 ІКТ на уроках історії 

Інноваційні ідеї використання 

сучасних ІКТ на уроках історії 

  
 https://meet.lync.com/pilua/koch

aryan/119KEZF9 

 

13.03.2013 ІКТ на уроках біології 

 

   
 https://meet.lync.com/pilua/koch

aryan/3TEAIOLA 

20.03.2013 Портфоліо тренера. Тренінгові 

технології в навчальній діяль-

ності 

   
 https://meet.lync.com/pilua/koch

aryan/404QQF40 

03.04.2013 Сучасні ІКТ на допомогу фор-

мування в учнів навичок 21 

століття. Формуюче оцінюван-

ня з використанням OneNote 

   
 https://meet.lync.com/pilua/koch

aryan/OG5CVRWH 
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10.04.2013 Урізноманітнення навчальних 

матеріалів за допомогою 

Photosynth та Songsmith 

   

https://meet.lync.com/pilua/kocharyan/

0CI6VD7C 

17.04.2013 ІКТ на уроках фізики  https://meet.lync.com/pilua/kocharyan/

6RLZV28G 

24.04.2013 ІКТ на уроках математики   
 https://meet.lync.com/pilua/koch

aryan/742R521U 

15.05.2013 Можливості графічного каль-

кулятора Mathematics для ви-

кладачів основ точних наук та 

їх учнів 

   
 https://meet.lync.com/pilua/koch

aryan/AJH3Y8CI 
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