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Конкурс «Інновації в навчальних 

закладах, які сприяють формуванню 
інформаційного суспільства в 

Україні» 
 

В рамках проведення Ювілейної виставки  
Сучасна освіта в Україні - 2012» 

 

За підтримки Асоціації підприємств 

інформаційних технологій України (АПІТУ) 

 

Шановні колеги, партнери та чисельні учасники освітніх програм Intel                   

в Україні! 

Дирекція освітніх програм корпорації Intel в Україні в рамках проведення  виставки 
«Сучасна освіта в Україні - 2012» оголошує конкурс «Інновації в навчальних закладах, які 
сприяють формуванню інформаційного суспільства в Україні». 

Ми надзвичайно раді, що нашими спільними зусиллями освіта в Україні стає тією силою, що 
веде Україну до інформаційного суспільства.  Втілюючи інновації в галузі ІКТ, ви сприяєте 

розвитку економіки знань, допомогаєте будувати передову, технологічно та інтелектуально 
розвинену, конкурентоздатну країну. Завдяки вам освіта стаєм каталізатором 
безпрецедентних змін у суспільстві знань. 

Ми оголошуємо цей конкурс для того, щоб відзначити ваші досягнення та ініціативи, які 
найбільше сприяли розвитку ІКТ в освіті, і досвід яких, на вашу думку, може стати 

прикладом та зразком для впровадження в Україні та поза її межами. 

Заявку на участь у конкурсі ви можете знайти тут: http://innovations2012.iteach.com.ua/.  

Чекаємо на історії інновацій в області  ІКТ в ваших  навчальних закладах, або організаціях! 

З повагою, 

 

Тетяна Нанаєва та  

дирекція освітніх програм Intel  в Україні  

http://innovations2012.iteach.com.ua/
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ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ  
Заявка заповнюється на сайті  innovations2012.iteach.com.ua 

 

КОРОТКА НАЗВА ІННОВАЦІЇ  або ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ: 

 

 

 
НОМІНАНТ (навчальний заклад, організація, або спільнота): 

 

 

 
Контакти номінанта:  
Адреса: 

 

 

Портал, Web-site, blog, wiki, тощо: 

 
Особа, яка здійснює подання: 
П.І.Б.  

Посада: 

Тел.: 

Тел. моб.: 

Е-пошта 

Номінація:  

    Вищий навчальний педагогічний заклад   

    Громадська організація  

    Обласний інститут післядипломної педагогічної  освіти  

    Загальноосвітній навчальний заклад  

    Заклад професійно-технічної освіти  

    Позашкільний заклад  

    Інше  

http://innovations2012.iteach.com.ua/
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Зазначте, будь ласка: 

     Згода керівника  установи або організації-номінанта на участь в конкурсі  та  

оприлюднення нижченаведеної інформації отримана (якщо заявник не є керівником цієї 
організації) 

     Я несу  відповідальність за достовірність та правдивість поданої інформації 

 

ОПИС  ІННОВАЦІЇ 
 

1. Опишіть, будь ласка, коротко, в чому полягає інноваційність вашої діяльності 
в області ІКТ, яка сприяє формуванню інформаційного суспільства в Україні.   

 

 

2. Яку проблему (проблеми) було вирішено завдяки вашій інноваційній 

діяльності ?  

 

3. З якого року впроваджується дана інновація? Етапи її реалізації?  

 

 
 
 

4. Яким чином Ви вимірюєте результативність ваших інноваційних спрямувань? 
Яка кількість людей задіяна в реалізації даної ініціативи і скільки людей 

отримало користь від неї? 

  

5. Які якісні зміни відбулися в діяльності вашого закладу, в суспільстві завдяки 

впровадженню цих інноваційних ідей? 

 

6. У чому принципова відмінність вашої інноваційної діяльності від подібних 
ініціатив інших організацій або установ?   

 

7. Що з ваших здобутків вже використовується іншими освітніми установами? 
Окресліть можливі сфери подальшого використання даної інновації. 

 

 

8. Яким чином забезпечено сталий розвиток даної інновації?  

Плани щодо її подальшого розвитку та удосконалення? 
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До заявки додайте, будь ласка, ПОСИЛАННЯ НА ОН-ЛАЙН РЕСУРСИ  що 

описують  ваш досвід, а також ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ, які підтверджують 
інноваційну діяльність вашої установи з ІКТ: фото та відеоматеріали, копії 

публікацій у ЗМІ, мультимедійну презентацію тощо, які дадуть змогу 
досконаліше ознайомитись з вашою ініциативою. 

 

 Заявка заповнюється на сайті   http://innovations2012.iteach.com.ua/ 
 Відповідь на кожне питання має бути лаконічною і не перевищувати 2000 знаків 

 Додаткові матеріали потрібно  завантажети на сайті реєстрації, або надіслати з 
поміткою “Конкурс Intel_назва закладу» на електронну адресу: 
intel.teach.ukraine@gmail.com 

 

Подані матеріали не рецензуються та не повертаються. Протягом 3х днів після отримання 

заявки  надається реєстраційний номер, який Вам буде вислано на зазначену Вами 
електронну пошту заявника.   

     Кінцевий термін подання заявок – 12 лютого 2012 року. 

 
Освітня спільнота України має знати про Ваш досвід! Таким чином Ви зможете знайти   

однодумців, послідовників та партнерів! 

  

   З побажанням успіхів, 

   Організаційний комітет конкурсу. 

http://innovations2012.iteach.com.ua/
mailto:intel.teach.ukraine@gmail.com

