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У жовтні 2009 року було запущено професійний онлайн-ресурс для освітян України 

Мережу „Партнерство в навчанні” [1], за допомогою якої працівники освіти можуть більше 
дізнатися про застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для підвищення 
якості навчання. Мережа „Партнерство в навчанні” побудована на новій Інтернет-технології 
соціальних мереж, наданій Компанією Майроксофт Україна за проектом „Партнерство в 
навчанні”. Україна була першою, хто застосував цю платформу у Всесвітній Мережі 
партнерство в навчанні, презентація якої відбулася в листопаді 2009 року на Всесвітньому 
форумі вчителів-новаторів. Це стало результатом реалізації спільного проекту Інституту 
інформаційних технологій і засобів навчання АПН України з компанією „Майкрософт 
Україна”, розпочатого в 2007 році. Ресурс є логічним продовженням Всеукраїнського 
конкурсу „Вчитель-новатор”, який вже шість років поспіль проводить Інститут 
інформаційних технологій і засобів навчання АПН України за сприяння Міністерства освіти і 
науки України та Академії педагогічних наук України. В результаті досвіду проведення 
конкурсу „Вчитель-новатор” на сайті конкурсу [2] накопичено та створено потужне сховище 
навчальних інформаційних ресурсів з різних навчальних предметів (фізики, хімії, 
математики, інформатики, англійської мови тощо). Доступ до матеріалів безкоштовний, тому 
кожний бажаючий може використовувати матеріали для повсякденної праці.  

Починаючи з 2007 року, переможці конкурсу “Вчитель-новатор” дістали можливість 
представити нашу країну на Європейському та Всесвітньому конкурсах вчителів-новаторів.  

Сайт „Мережа партнерство в навчанні” відкриває доступ до освітніх програм для шкіл 
та вищих навчальних закладів, у тому числі до планів уроків і практичних занять, дає 
можливість освітянам обмінюватися ідеями, новинами, а також власним досвідом 
застосування ІКТ для навчання. Проект реалізується в рамках глобальної програми Microsoft 
„Партнерство в навчанні”, яка об’єднує більше 1,5 млн. освітян з 59 країн в усьому світі.  

Серцем Мережі партнерство в навчанні є спільноти. Вони організують центральний 
майданчик для зустрічі та дискусій педагогів, для вирішення питань, що становлять 
загальний інтерес у конкретній спільноті. Тут можна поділитися досвідом і ідеями, створити 
віртуальні проектні команди, співпрацювати у розробці уроків або методичних матеріалів, 
знаходити підтримку у випробовуваннях нового, брати участь у спільному створенні та 
обговоренні контенту. Приєднавшись до спільноти, або створивши власну, отримуєш 
вільний доступ до засобів і навчальних програм, інших ресурсів навчального призначення, 
які розроблені педагогами різних країн, долучаєшся до зарубіжного освітнього середовища, 
отримуєш глобальну допомогу у покращенні якості освіти. На порталі створено електронні 
спільноти для допомоги окремим категоріям педагогічних працівників, наприклад: 
Застосування ІКТ на уроках географії; Інформатика для допитливих; Молоді науковці ІІТЗН 
АПН України; ІКТ у вивченні іноземних мов; Вивчаємо українську з комп’ютером тощо. 

В бібліотеках документів спільнот розміщають навчальні ресурси, надані її учасниками. 
(презентації, конспекти уроків, електронні посібники тощо) з різних предметів (фізика, 
інформатика, українська література, художня культура, географія тощо). Всі ці ресурси 
доступні для широкого кола користувачів і можуть застосовуватися ними в педагогічній 
роботі. Робота з цим ресурсом сприяє впровадженню ІКТ в навчальну діяльність в Україні. 
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