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Шановний Ігоре Яковичу!

Ваш проект «Навчаємося вдома: Онлайн-ресурс для навчання вінницьких 
школярів через Інтернет» від 26.02.2016 року опрацьовано виконавчими органами 
Вінницької міської ради.

Повідомляємо, що робота з реалізації даного проекту вже ведеться без 
залучення коштів, передбачених у запропонованому кошторисі, відповідно до 
вимог щодо економії бюджетних коштів, фінансування закупівлі складових 
проекту є недоцільним.

Лабораторією з впровадження інформаційних та комунікаційних 
технологій в освітній процес та життєдіяльність навчальних закладів (ШКТ), 
що функціонує на базі фізико-математичної гімназії №17, розроблено та 
представлено у вільному доступі в мережі Інтернет на власному освітньому 
порталі http://edu.vn.ua низку програмних продуктів, що забезпечують 
можливість реалізації концепції інформаційно-освітнього середовища:

• систему дистанційної підтримки навчального процесу 
http://disted.edu.vn.ua;

• систему он-лайн тестування та підготовки до ЗНО http://test.edu.vn.ua;
• систему підтримки життєдіяльності навчального закладу 

http://ios.edu.vn.ua
та інші.
Дані продукти постійно наповнюються навчальним матеріалами з базових 

шкільних предметів за діючими програмами профільного навчання. Ці матеріали 
мають системний характер, являють собою мультимедійні авторські курси 
кращих учителів, доступні для використання навчальними закладами, учителями, 
учнями. Таким чином, учень будь-якої школи міста, області, України отримує 
доступ до бази знань провідних учителів з одночасною можливістю оперативного 
самоконтролю отриманих знань через тестуючий модуль, що є складовою 
частиною системи. Структура тестів, що розміщено в системі, відповідає
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структурі тестів незалежного зовнішнього оцінювання. Передбачено режим 
консультацій в реальному часі, які учням надає учитель, що супроводжує 
предмет. Ведуться on-line трансляції уроків, проводяться чат-консультації, 
вебінари для учителів та учнів.

Програмні та навчальні засоби, які розробляються в JIIKT, не потребують 
механізму їх поширення, доступні в мережі Інтернет через самостійну реєстрацію 
для учнів, педагогів, закладів освіти. На порталі розміщено та апробовано понад 
8500 електронних уроків.

Разом з тим, повідомляємо, що ЖКТ (ФМГ №17) за узгодженням з 
Департаментом освіти може бути виділено на освітньому порталі 
http://edu.vn.иа площадку для реалізації зазначеного проекту та надано відповідну 
допомогу з питань впровадження даного проекту. Для цього необхідно звернутися 
до завідувача J11KT Пасіхова Юрія Яковича.

Отже, Ваш проект не може бути поданим на загальноміське голосування, 
оскільки подібний проект вже реалізується на території міста Вінниці.

Дякуємо Вам за активну громадську позицію та небайдужість. Запрошуємо в 
подальшому приймати участь у відповідних проектах з метою розвитку нашого 
міста.

З повагою,
директор департаменту
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