
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Від 29.11.2012                                                            № 755 
  
 
Про проведення обласного конкурсу 
сайтів навчальних закладів з російською 
мовою навчання 
 
 З метою поширення ІТ-технологій серед учасників освітнього процесу, 
просування ідей та знахідок освітніх закладів, сприяння налагодженню зв’язків 
серед учасників навчально-виховного процесу, інтенсифікації використання 
Інтернету в навчанні, стимулювання змістового наповнення сайтів закладів 
освіти, забезпечення інтернет-представництва  навчальних закладів з російською 
мовою навчання та на підтримку ініціативи громадських організацій «Русcкий 
культурный центр» та «Русская школа» 
   

Н А К А З У Ю: 
 

 1. Провести в Запорізькій області конкурс сайтів навчальних закладів з 
російською мовою навчання «Лучший школьный сайт» та затвердити  терміни 
проведення Конкурсу  ( додається ).  
 
 2. Начальникам органів управління освітою райдержадміністрацій та 
міськвиконкомів області, яким підпорядковані навчальні заклади з російською 
мовою навчання: 
 2.1  забезпечити інформування потенційних учасників про проведення та 
умови Конкурсу; 
 2.2. організувати методичну підтримку навчальних закладів – учасників 
Конкурсу. 
 
 3. КЗ «ЗОІППО» ЗОР (ректор Пашков В.В.):  

 3.1. підготувати план, визначити порядок, укласти методичні рекомендації   
щодо проведення конкурсу та затвердити їх науково-методичною радою; 
 3.2. забезпечити науково-методичний супровід Конкурсу; висвітлення 
перебігу та оприлюднення результатів Конкурсу на сайтах КЗ «ЗОІППО» ЗОР. 

 
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
управління В.М.Захарчука. 

 
 
Начальник управління                                                                 О.Г. Вєрозубов 
Хіврич 224 66 35 



Додаток   

до наказу ОблУОН від 29.11.2012  

№ 755 
 

Порядок організації та терміни проведення обласного конкурсу сайтів 

навчальних закладів з російською мовою навчання 
 

 Етап Терміни Відповідальні 

1.  Підготовка плану, визначення 

порядку, укладення методичних 

рекомендацій щодо проведення 

конкурсу    

грудень 2012 р. КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

2.  Публічне оголошення про початок 

конкурсу публікацією на сайтах 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР та ОНМЦ ІІТО 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

до 30 листопада 

2012 р. 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

3.  Інформування потенційних 

учасників через надсилання 

електронних повідомлень на 

поштові скриньки навчальних 

закладів області з російською 

мовою навчання 

до 30 листопада 

2012 р. 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

4.  Розміщення учасниками Конкурсу 

робочого посилання на сайт 

навчального закладу на сторінці 

Конкурсу на ЗапоВікі 

до 25 грудня 2012 

р. 

Відділи 

(управління) освіти, 

учасники Конкурсу 

5.  Надання заявки на адресу 

kafedra_filosofii@mail.ru 

 Учасники Конкурсу 

6.  Забезпечення функціонування 

сайтів протягом конкурсного часу 

грудень 2012 р. – 

травень 2013 р. 

Учасники Конкурсу 

7.  Завершення Конкурсу 15 травня 2013 р. КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

8.  Підведення підсумків та 

нагородження переможців 

травень – червень 

2013 р. 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

 


