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Регіональний освітній проект «IT Docentes Futurum»

Важливі події в рамках освітнього проекту «ITDF» :

Ініціатор освітнього проекту: Одеська національна академія зв'язку (ОНАЗ) ім. О.С. По-
пова в особі її ректора професора П.П. Воробієнка.

Науковий керівник експерименту: професор Воробієнко Петро Петрович, ректор Оде-
ської національної академії зв'язку ім. О.С. Попова, доктор технічних наук, Заслужений праців-
ник освіти України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України.

Виконавець експерименту: Одеський НВК №49 «Спеціалізована школа – загальноосвіт-
ня школа І-ІІІ ступенів» Одеської міської ради спільно з Одеською національною академією
зв’язку ім. О.С. Попова.

Опорна базова школа – Одеський НВК №49, який визначений як базовий навчальний за-
клад, де виконуються експериментальні дослідження, здійснюються контрольні випробування
інновацій, аналіз досягнень тощо.

До ініціативної групи проекту увійшли викладачі ОНАЗ ім. Попова та вчителі Одеського
НВК №49 (Додаток №1).

Вступ

Освіта в Україні – як вища, так і середня – потребує реформ. Необхідність таких змін не
лише відчувають «знизу», але це є прагненням багатьох викладачів та вчителів. Активно шука-
ють шляхи поліпшення якості надання освітніх послуг і керівники навчальних закладів. Ініціа-
тиви творчих освітян, генеровані ними інноваційні ідеї та їх втілення в практику є дуже корис-
ними не тільки для конкретних навчальних закладів, але і для всього суспільства в цілому.

Прикладом вдалої ініціативи від практиків сучасної української освіти є досвід співпраці в
рамках педагогічного експерименту Одеської національної академії ім. А. С. Попова та Одесь-
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кого НВК №49: завдяки керівництву цих навчальних закладів плідно співпрацюють вчителі
школи та викладачі ВНЗ.

Тісна співпраця Одеської національної академії зв’язку ім. Попова та Одеського НВК №49
розпочалася у 2012 року, коли була розроблена індивідуальна програма для сумісної діяльності
в рамках міського освітнього проекту «ІТ-освіта в ЗОШ».

Одеський НВК №49 пройшов такі етапи у співробітництві з ОНАЗ ім. О.С. Попова:
 2012-2013 навчальний рік – участь у міському проекті «ІТ-освіта в ЗОШ», який був іні-

ційований Академією;
 2013-2014, 2014-2015 навчальні роки – пілотний проект школи та Академії «ІТ-клас

ОНАЗ»;
 2015-2016 навчальний рік – регіональний педагогічний експеримент «Формування та

розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності учнів загальноосвітніх навчаль-
них закладів в умовах становлення конкурентоспроможного випускника» (робоча назва
«ITDF1»).

2012-2013 навчальний рік

У 2012 році за ініціативою Одеської національної академії зв’язку імені О.С. Попова та за
підтримки Міського управління освіти м. Одеси було розпочато проект співпраці Академії зі
школами міста «ІТ-освіта в ЗОШ». Протягом 2012-2013 навчального року були створені профі-
льні ІТ-класи для учнів 10- та 11-х класів в ліцеях № 53, № 67, ЗОШ № 56, № 62, №105, НВК №
17 та № 49.

Заняття зі школярами проводили викладачі Академії, представники ІТ-галузі та магістран-
тів Академії. Навчання в профільних класах відбувалося за тематиками, які сьогодні є найбільш
затребуваними в галузі ІТ: основи мережних ІТ-технологій, технології Web-дизайну та ство-
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рення сайтів, вивчення мови сценаріїв JavaScript, анімація та інтерактивні ефекти Macromedia
Flash.

В Одеському НВК №49 проект «ІТ-освіта в ЗОШ» реалізовувався за напрямками:
 створення двох ІТ-класів;
 профорієнтаційні заходи для учнів Одеського НВК №49;
 технічна та педагогічна практика магістрів ОНАЗ ім. Попова;
 методологічна підтримка школи (міський семінар 5 лютого 2013 р. за темою «Роль курсу

інформатики в формуванні самоосвітньої компетентності учнів»);
 підтримка обдарованих учнів Одеського НВК №49 (залучення науковців Академії у яко-

сті консультантів та рецензентів робіт учнів-членів МАН);
 розвиток технічної бази Одеського НВК №49.

2013-2014 навчальний рік

Згідно з листом Управління освіти і науки Одеської міської ради (№ 3787 від 21.06.2013
р.) щодо залучення талановитих учнів загальноосвітніх навчальних закладів до профільного на-
вчання в ІТ-класах, у 2013-2014 навчальному році ще дев’ять ЗОШ Одеси (№№ 5, 14, 15, 21, 24,
48, 65, 107, 118) виявили бажання взяти участь у проекті «ІТ-освіта в ЗОШ».

Зважаючи на отриманий позитивний досвід реалізації проекту «ІТ-освіта в ЗОШ», на по-
чатку 2013-2014 навчального року Одеський НВК №49 виступив з ініціативою організації ново-
го спільного пілотного проекту з ОНАЗ ім. О.С. Попова «ІТ-клас – ОНАЗ» на базі НВК №49.
Проект було націлено на такі напрямки:
 сприяння розвитку електронних систем підтримки навчального процесу в профільній

школі;
 впровадження елементів дистанційного навчання школярів, налаштування програмної

складової дистанційного ресурсу (задля забезпечення оптимізації навчального процесу
учнів, які навчаються вдома за станом здоров’я, а також дозволу організувати очно-
дистанційну підготовку учнів з різних предметів і курсів);

 організація на базі Академії курсів підвищення кваліфікації вчителів інформатики з ви-
користання ІКТ;

 створення навчальних планів і програм, дидактичного та методичного забезпечення для
ІТ-класів з метою вдосконалення профільної підготовки учнів;

 залучення викладачів та магістрантів Академії до керівництва гуртковою роботою зі
школярами 8-9-х класів з робототехніки, програмування;

 здійснювати наукове керівництво учнями ІТ-класів при виконанні наукових досліджень
та написанні робіт Малої академії наук (МАН).

2014-2015 навчальний рік

У 2014-2015 навчальному році, зважаючи на отриманий позитивний досвід співпраці між
ОНАЗ  ім. О. С. Попова та департаментом освіти і науки Одеської міської ради, та згідно з лис-
том департаменту щодо залучення талановитих учнів загальноосвітніх навчальних закладів
(ЗНЗ) до профільного навчання в ІТ-класах, а також згідно Договору від 14 липня 2014 року про
науково-педагогічну і науково-технічну співпрацю між Департаментом освіти і науки Одеської
міської ради, виявили бажання взяти участь у освітніх проектах ще одинадцять середніх шкіл
(ЗОШ № 72, 86, 106, 44, 16, 52, 10, гімназія № 7, гімназія № 9, Одеська Маріїнська гімназія,
Одеській економічний ліцей).

Основні події 2014-2015 навчального року, які стали результатом співпраці між ОНАЗ та
Одеським НВК №49:
 за підтримки академії на базі Одеського НВК №49 у 2014-2015 навчальному році були

організовані курси підготовки до ЗНО з української мови та математики для учнів 10-11-
х класів. Викладачами на цих курсах були провідні вчителі Суворовського району м.
Одеса.
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 Одеський НВК №49 став базою для підвищення кваліфікації вчителів інформатики Су-
воровського району м. Одеса: практичні семінари проводив доц. кафедри ІТ ОНАЗ А.О.
Чепок.

 до співпраці в рамках освітнього пілотного проекту долучилась СЮТ «Сігма», завдяки
чому на базі Одеського НВК №49 була організована робота гуртка з робототехніки для
учнів 6-8 класів (керівник гуртка – д. т. н., проф. кафедри ВОЛЗ ОНАЗ І.В. Троцишин).

Із залученням до співпраці із школою професора Троцишина І.В. пов’язано відкриття но-
вого та важливого напряму навчання учнів – політехнічної освіти – через гурткову роботу. На
заняттях гуртка учні 7-11 класів пізнають закони електродинаміки та магнетизму через експе-
римент та власну технічну творчість.

З обдарованими учнями у напрямку програмування з 2013 року активно та плідно працює
доцент кафедри ІТ ОНАЗ А.О. Чепок. У своїй роботі він реалізує принцип поетапного відбору
учнів згідно їх мотивації та досягнутих результатів.

Як результат, інтегрована робота вчителів Одеського НВК №49 та викладачів ОНАЗ вже у
2014-2015 навчальному році дала низку позитивних результатів, серед яких – систематична та
наполеглива робота із обдарованими учнями з помітними досягненнями у фізиці та інформатиці
(Додаток №2). Починаючи з цього року, набутий у сумісній роботі методичний досвід та ре-
зультати роботи в рамках експерименту висвітлюються у відповідних фахових виданнях (Дода-
ток №3).

Таким чином, у 2014-2015 навчальному році співпраця між академією та Одеським НВК
№49 вийшла на новий та значно вищий рівень, і згідно з наказом ООДААОН № 208/ОД від 25
червня 2015 р. було проголошено про організацію освітнього експерименту регіонального рівня
за темою «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності учнів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів в умовах становлення конкурентноспроможного випускника»
(робоча назва «ITDF») з базовою школою проекту – Одеським НВК №49. Керівником експери-
менту призначено ректора ОНАЗ проф. Воробієнка П.П.

Далі обов’язки ключових фігур цього проекту були розподілені наступним чином:
 куратор проекту від Одеського міського департаменту освіти – начальник відділу інфор-

маційно-інноваційних технологій департаменту освіти та науки Одеської міської ради
І.Є. Столбова;

 координатори проекту – доц. В.Б. Русаловський (від ОНАЗ) та зам. директора Одеського
НВК №49 Н.І. Євтушенко (від школи);

 виконавчий директор проекту – доц. каф. ІТ ОНАЗ, к. ф.-м. н. А.О. Чепок;
 керівник дослідницької секції «Фізики та Електромагнетизму» – проф. каф. ВОЛЗ ОНАЗ,

д. т. н. І.В. Троцишин.

2015-2016 навчальний рік

У 2015-2016 навчальному році почався 1-й – організаційно-підготовчий – етап регіональ-
ного освітнього експерименту «IT Docentes Futurum» («ITDF»). На цьому етапі функціонування
проекту вдалося реалізувати заходи не лише шкільного, але і міського та регіонального рівнів:
 на базі ОНВК №49 за підтримки ООІУВ було організовано курси підвищення кваліфіка-

ції для вчителів інформатики Суворовського району із залученням викладачів ОНАЗ.
 за сприянням академії у Одеському НВК №49 встановлено проксі-сервер із відповідним

програмним забезпеченням для фільтрування контенту з мережі Інтернет.
 магістри академії проходили технічну та педагогічну практику на базі школи.
 проводилася гурткова робота з робототехніки (І.В. Троцишин) та програмування (А.О.

Чепок).
 вчителі та учні 8-10 класів відвідували майстер-класи з кібербезпеки (ОНАЗ).
 фахівцями академії розроблена платформа для підтримки дистанційного навчання шко-

лярів.
 започатковано щорічне дослідження рівня сформованості ІК-компетентностей учнів за

допомогою ПТР «Стимул».
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 розпочата робота над новими навчальними програмами та посібниками для профільної
школи.

У роботі з обдарованими учнями в галузі фізики та інформатики були досягнуті нові гори-
зонти завдяки системній роботі викладачів ОНАЗ (І.В. Троцишин, А.О. Чепок). Учні Одеського
НВК №49 не лише стали  учасниками конкурсів з інформатики та фізики найвищих рівнів, а й
спромоглися вибороти призові місця. Треба відзначити, що з сімох членів збірної команди
України на ХХ Білоруській конференції учнів (м. Мінськ, 2016 р.) були два учня з Одеського
НВК №49 (категорії «Фізика» та «Інформатика»). Офіційним керівником Української команди
на ХХ Білоруській конференції був доцент кафедри ІТ ОНАЗ А.О. Чепок.

На обласному науково-методичному семінарі «Впровадження ІКТ у навчально-
виховний процес», який відбувся 17 березня 2016 року на базі ОНАЗ, було представлено звіт за
підсумками 1-го організаційно-підготовчого етапу експериментальної роботи, який одержав
схвальну оцінку.

2016-2017 навчальний рік

У цьому навчальному році заплановано, що наступний етап експериментальної діяльності
в рамках проекту «ITDF» на базі Одеського НВК №49 буде розвиватися за такими основними
напрямками:

 Профорієнтація учнів:
 практика студентів ОНАЗ, яка реалізується через «ярмарок замовлень»;
 курси підготовки учнів 11-х класів до ЗНО на базі Одеського НВК №49;
 зустрічі старшокласників з магістрами та викладами ОНАЗ.

Методична підтримка школи:
 використання програми творчої реалізації «Стимул» для учнів 9-10 класів з метою ви-

значення рівня формування професійних ІК-компетенцій школярів;
 просвітницька діяльність серед батьків;
 підвищення кваліфікації вчителів щодо використання ІКТ у навчально-виховному про-

цесі;
 підготовка сумісних науково-методичних публікацій та проведення методичних нарад;
 розробка нових спецкурсів та програм для профільної школи та допрофільної підготовки

учнів.
 Підтримка обдарованих учнів:

 гурткова робота за політехнічним та ІТ- напрямками (І.В. Троцишин, А.О. Чепок);
 індивідуальна робота провідних викладачів ОНАЗ з учнями-членами МАН;
 підготовка та участь учнів в інтелектуальних змаганнях різного рівня (міський, регіона-

льний, національний, міжнародний).
 Ефективність використання наявної комп’ютерної техніки

та подальший розвиток технічної бази школи:
 підтримка дистанційного навчання;
 розробка та впровадження електронного документообігу та автоматизації моніторинго-

вих досліджень поточного навчально-виховного процесу;
 випробування та впровадження лабораторного практикуму з фізики та електро-

магнетизму (проф. Троцишин І.В.);
 підключення до Всеукраїнської системи обмеження доступу до нецільових ресурсів ме-

режі Інтернет.

Координатори та виконавці проекту «ITDF» ставлять за мету протягом цього навчального
року зробити Одеський НВК №49 центром із обміну та розповсюдження позитивного досвіду
педагогічного експерименту серед шкіл Одеси та області.
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Додаток №1
Ініціативна група

регіонального освітнього проекту  “ITDF” (м. Одеса, Україна):

Ініціатор та керівник
Одеського регіонального освітнього проекту «ITDF»

д. т. н., проф. Петро Петрович ВОРОБІЄНКО

ректор ОНАЗ ім. Попова

Заслужений працівник освіти України,
член-кореспондент Національної академії

педагогічних наук України

Координатор
Одеського регіонального освітнього проекту «ITDF»

Наталя Іванівна ЄВТУШЕНКО2

учитель інформатики Одеського НВК № 49

Учитель математики та інформатики вищої категорії,
старший учитель

керівник учнів-членів МАН Одеського НВК №49

Виконавчий директор
Одеського регіонального освітнього проекту «ITDF»

к. ф.-м. н. Андрій Олегович ЧЕПОК3

доцент каф. ІТ ОНАЗ ім. Попова

науковий керівник учнів-членів МАН Одеського НВК №49
та студентів ОНАЗ ім. Попова

Керівник дослідницької секції
Фізики та Електромагнетизму

Одеського регіонального освітнього проекту «ITDF»

д. т. н., проф. Іван Васильович ТРОЦИШИН

професор каф. ВОЛЗ ОНАЗ ім. Попова

науковий керівник учнів-членів МАН Одеського НВК №49
та студентів ОНАЗ ім. Попова

2 email:  n_n_i@meta.ua
3 email:  ch_a_o@meta.ua

mailto:n_n_i@meta.ua
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Додаток №2

Результати участі учнів Одеського НВК №49
в предметних олімпіадах та конкурсах МАН України

регіонального та національного рівня,
а також участь у міжнародних інтелектуальних змаганнях

з різних навчальних дисциплін з 2012 по 2016 роки

рівень зма-
гань

дисципліна місце прізвище учня клас вчитель-
керівник

науковий
керівник

Регіональний,
олімпіада (2013)

Фізика 3 Хмелєнко М. 9-А Станєва О.М.

Регіональний,
олімпіада (2013)

Інформатика 3 Єпанча В. 10-Б Кузьміна Н.М.

Регіональний,
МАН-2013

Internet-технології
та Web-design

3 Єпанча В. 10-Б Євтушенко Н.І. Чепок А.О.

Регіональний,
МАН-2013

Технології програ-
мування

3 Хмелєнко М. 9-А Євтушенко Н.І. Чепок А.О.

Регіональний,
МАН-2014

Internet-технології
та Web-design

2 Єпанча В. 11-Б Євтушенко Н.І. Чепок А.О.

Інформатика 1 Хмелєнко М. 11-А Євтушенко Н.І. Чепок А.О.Регіональний,
конкурс винахі-
дників та раціо-

налізаторів
(2015)

Фізика 2 Гордієнко О. 10-Б Лєонова Л.П. Троцишин
І.В.

Фізика 1 Гордієнко О. 10-Б Лєонова Л.П. Троцишин
І.В.

Національний,
конкурс винахі-
дників та раціо-

налізаторів
(2015)

Інформатика 2 Хмелєнко М. 11-А Євтушенко Н.І. Чепок А.О.

Регіональний,
конференція

(2016)

Раціоналізаторство,
Енергія, Екологія

1 Орєшко О.,
Блізинська Є.

11-Б,
9-Б

Євтушенко Н.І. Чепок А.О.

Регіональний,
конференція

(2016)

Біологія 3 Столярєнко В. 10-В Прокоф᾽єва
Т.Ф.

Регіональний,
МАН-2016

Інформатика, тех-
нології програму-

вання

2 Близинська Є. 9-Б Євтушенко Н.І. Чепок А.О.

Національний,
МАН-2016

Фізика 1 Гордієнко О. 11-Б Євтушенко Н.І. Троцишин
І.В.,
Чепок А.О.

Національний,
«Екософт»

(2016)

Інформаційні тех-
нології

3 Орєшко О.,
Блізинська Є.

11-Б,
9-Б

Євтушенко Н.І. Чепок А.О.

Фізика 3 Гордієнко О. 11-Б Євтушенко Н.І. Троцишин
І.В.,
Чепок А.О.

Міжнародний,
ХХ Білоруська

конференція
учнів (2016) Інформатика заохочу-

вальний
диплом

Блізинська Є. 9-Б Євтушенко Н.І. Чепок А.О.

mailto:ch_a_o@meta.ua
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Додаток №3

Науково-методичні фахові публікації викладачів ОНАЗ
та вчителів Одеського НВК №49

– учасників регіонального освітнього проекту «ITDF»

1 Стаття Троцишин І.В, Євтушенко Н.І., Леонова Л.П., Кузьміна Н.М., "Новітня методологія та
сучасні технічні засоби виконання шкільного лабораторного практикуму з фізики
(електрика та магнетизм)" // Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна
та обчислювальна техніка в технологічних процесах» № 4, 2014, ISSN 2219-9365, с.
241-250. http://journals.khnu.km.ua/vottp/pdf/pdf_full/vottp-2014-4.pdf

2 Тези
доповіді

Євтушенко Н.І., Леонова Л.П., "Особливості реалізації етапів проекту через застосу-
вання сучасних технічних засобів під час виконання шкільного лабораторного практи-
куму з фізики (електрика та магнетизм)" // Міжнародний науково-технічний журнал
«Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. (ВОТТП-14-
2015). Матеріали ХIV міжнародної науково-технічної конференції 5-10 червня 2015 р.,
Одеса – Затока: ХНУ, 2015 м. Одеса», с. 203-204.

3 Тези
доповіді

Євтушенко Н.І., "Навчальні досягнення учнів як індикатор ефективності роботи шко-
ли" // Науково-практична конференція «Математика та інформатика. Роль у здобутті
вищої освіти» 22 травня 2015 року. Збірник наукових праць. Одеська національна
академія харчових технологій. с. 60-61.

4 Тези
доповіді

Евтушенко Н.И., Чепок А.О., «Использование факторного анализа для детального ис-
следования успеваемости учащихся» // Матер. ХV МНТК «Вимірювальна та обчислю-
вальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-15-2015)», 10-14 вересня 2015 р.,
Одеса – Затока: ХНУ, 2015, с. 77-79.  (УДК 519.233.5: 519.254)

5 Тези
доповіді

Євтушенко Н.І., "Генератор шаблонів для створення веб-сайтів" // Матер. ХVІ науко-
во-практичної конференції «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних
процесах (ВОТТП-16-2016), ст. 100-101.

6 Стаття Євтушенко Н.І., "Співпраця Одеського НВК №49 з ОНАЗ ім. Попова" – електронне
видання «Учительський журнал on-line» // © 2012 ТОВ «ВГ «ОСНОВА», 13 січня 2016
р., 15 стор. http://teacherjournal.in.ua/fakhovi-napryami/dlya-direktora/3432-spivpratsia-onvk-49-z-
onaz-im-popova

7 Стаття Chepok A.O., Yevtushenko N.I., “The Stylistic content-analyzer of texts: Part A – Valida-
tion of proposed Algorithms” // International scientific & technical magazine "Measuring
and Computing Devices in Technological Processes", – 2016. – №3. – pp. 78-86. (УДК
004.62:004.912) http://journals.khnu.km.ua/vottp/pdf/pdf_full/2016/vottp-2016-3.pdf

http://journals.khnu.km.ua/vottp/pdf/pdf_full/vottp-2014-4.pdf
http://teacherjournal.in.ua/fakhovi-napryami/dlya-direktora/3432-spivpratsia-onvk-49-z-
http://journals.khnu.km.ua/vottp/pdf/pdf_full/2016/vottp-2016-3.pdf
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Додаток №4

Робочі та важливі моменти із життя регіонального освітнього проекту «ITDF»

Фото 1: Інструктаж магістрів ОНАЗ з боку заступника директора Одеського НВК №49
Євтушенко Н.І. (2013 р.)

Фото 2: магістр ОНАЗ з учнями 11 класу інформаційно-технологічного профілю (Одеський НВК №49)
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Фото 3: учні 10 класу інформаційно-технологічного профілю Одеського НВК №49
на заняттях в лабораторії ОНАЗ

Фото 4: д.т.н., проф. І.В. Троцишин з вихованцями гуртка «Юні конструктори-робототехніки»
(Одеський НВК №49, 2015 р.)
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Фото 5: заняття із програмування з учнями 10 класу інформаційно-технологічного профілю
проводить доцент каф. ІТ ОНАЗ А.О. Чепок (Одеський НВК №49, 2015 р.)

Фото 6: захист роботи Олексія Гордієнка, учня 10 кл. Одеського НВК №49,
на обласному конкурсі винахідників та раціоналізаторів (Одеса, 2014 р., ІІ місце)
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Фото 7: команда учнів-призерів обласного конкурсу винахідників та раціоналізаторів
(2015 р., Одеський НВК №49)

Фото 8: команда учнів України на ХХ Белоруський конференції – 6 призерів серед 7 учасників
(серед них – 2 учня Одеського НВК №49), м. Мінськ (Білорусь), 2016 р.
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Фото 9: Ольга Орешко, учениця 11 класу інформаційно-технологічного профілю Одеського НВК №49
– ІІІ місце в категорії «Програмування» XV Всеукраїнського чемпіонату інформаційних технологій

«Екософт 2016», керівник – Євтушенко Н.І., науковий керівник – Чепок А.О. (м. Київ, 2016)

Фото 10: Диплом МОН України, наданий Ользі Орешко,
учениці 11 кл. Одеського НВК №49 (2016 р., м. Київ)
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Фото 11: Диплом МОН України, наданий Єлизаветі Близинський, учениці 9 кл. Одеського НВК №49,
за ІІІ місце в категорії «Програмування» XV Всеукраїнського чемпіонату інформаційних технологій

«Екософт 2016», керівник – Євтушенко Н.І., науковий керівник – Чепок А.О. (2016 р., м. Київ)
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Фото 12: Диплом МО Республіки Білорусь, наданий Олексію Гордієнко,
учню 11 кл. Одеського НВК №49,

за ІІІ місце в секції «Фізика» XХ Республіканського конкурсу дослідницьких робіт,
керівник – Євтушенко Н.І., наукові керівники – Троцишин І.В. та Чепок А.О.

(2016 р., м. Мінськ, Білорусь)
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Фото 13: Наказ НЕНЦ МОН України про нагороду керівників української делегації
на ХХ Білоруський конференції учнів (лютий 2016, м. Мінськ),

а також про подяку ректору ОНАЗ ім. Попова проф. П.П. Воробієнку та іншим особам
за підтримку команди учнів-учасників від України
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Фото 14: Грамоти від НЕНЦ МОН України керівникам делегації України
за результативну роботу з обдарованими учнями Одеського НВК №49 (2016 р.)
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Фото 15: Грамота від Благодійного освітнього Фонду О.Алієва
за досягнення координатора проекту «ITDF» Євтушенко Н.І.

в інноваційній освітній діяльності (2016 р.)
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Фото 16: Диплом VII Міжнародного форуму освітніх технологій «Перспектива»
за творчі досягнення колективу педагогів Одеського НВК №49

 (2016 р.)

Поточна діяльність регіонального освітнього проекту «ITDF»

висвітлюється на наступних електронних ресурсах:

1. http://www.srvo.od.ua/school/s49/  сайт Одеського НВК №49
2. https://onat.edu.ua/ ⇒ сайт ОНАЗ ім. Попова
3. http://odessaedu.net/uk/site/proekt-itdf-.html  Освітній портал Одеської області

"ОСВІТА ОДЕЩИНИ"
4. http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/03/02/ukrayinski-yuni-doslidniki-uspishno-zaxistili-

naukov/   новини МОН України
5. http://omr.gov.ua/ru/news/80777/   офіційний сайт м. Одеса
6. https://nenc.gov.ua/?p=4088   новини НЕНЦ МОН України
7. www.facebook.com/ITDF.ua   сторінка проекту «ITDF»

Підготовлено: А.О. Чепок; Н.І. Євтушенко

http://www.srvo.od.ua/school/s49/
http://odessaedu.net/uk/site/proekt-itdf-.html
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/03/02/ukrayinski-yuni-doslidniki-uspishno-zaxistili-
http://omr.gov.ua/ru/news/80777/
www.facebook.com/ITDF.ua

