
РОНІК 



ЩО ТАКЕ РОНІК - 
Регіональний освітній науково-інноваційний 

комплекс?

Добровільне обʼєднання закладів освіти всіх 

рівнів, органів управління освіти з метою розвитку 

інноваційного освітнього простору Запорізького 

регіону. ОСВІТА       НАУКА        ІННОВАЦІЇ



ЧИ ПОТРІБЕН ТАКИЙ ФОРМАТ 
ОСВІТЯНАМ ЗАПОРІЖЖЯ?

            випускники обирають або столичні виші, або 
закордонні        серйозна загроза духовному, 
інтелектуальному, творчому розвитку регіону      кризовий 
наслідок: Запоріжжя  депресивний регіон

       освітня реформа створила нову матрицю сучасного 
інноваційного освітньо-наукового простору      потрібні нові 
смисли і коди діяльності      нові платформи обміну ідеями, 
досвідом, практиками



     ЧИ Є У НАС РЕГІОНАЛЬНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ?

сукупність науково-методичних, матеріально-технічних, 
кадрових можливостей закладів, організацій та установ 

ВИШ + заклади середньої освіти

ЗНУ + заклади середньої освіти 

НАШІ ВИПУСКНИКИ - УСПІШНІ ЛІДЕРИ 
МАЙБУТНЬОГО



ЯК УМОЖЛИВИТИ ПРОЦЕС РОЗКРИТТЯ 
ПОТЕНЦІАЛУ?

об’єднати освітян середньої та вищої ланок освіти у регіоні із 

● новою філософією життя, 
● державотворчою візією,
●  високим рівнем інформаційної культури, 
● мобільності, 
● творчості, 
● адаптивності до соціально-економічних змін, реформування 

тощо



                ТАКІ ПЛАТФОРМИ ВЖЕ ІСНУЮТЬ!!!!

АЛЕ 

ОСВІТЯНИН МАЄ 

ПРАВО ВИБОРУ, РОЗШИРЕННЯ ПРОСТОРУ 
СВОЇХ МОЖЛИВОСТЕЙ



МОЖЛИВОСТІ ПАРТНЕРСТВА:

❖ об’єднання наукового і педагогічного ресурсу, навчальних, методичних та 
дослідницько-виробничих баз із метою підвищення якості освіти 
учнівської молоді, формування інтересу до інноваційних технологій, 

❖ інформаційна та методична підтримка акцій та заходів 
профорієнтаційного, екологічного, культурного, просвітнього і виховного 
спрямування, які проводяться Сторонами разом або окремо;

❖ обмін наявною у розпорядженні Сторін інформацією з аспектів взаємного 
інтересу;

❖ проведення силами науково-педагогічного складу ЗНУ та вчительського 
складу ЗСО Запорізького регіону спільних консультацій та семінарів із 
погодженої тематики;

❖ координація спільної розробки і реалізація ефективних програм роботи 
відповідного факультету ЗНУ з обдарованою молоддю ЗСО регіону.

 



ЗНУ ПРОПОНУЄ 

❖ навчальні сертифікаційні сесії (із зазначеною кількістю годин): тренінги, семінари, семінари-
практикуми, семінари-наради, семінари-тренінги, вебінари, майстер-класи, педагогічні студії ;

❖ співпраця на сторінках освітньо-наукового часопису «#ЗНУєднаєОСВІТЯН», колективних 
монографій, навчальних посібників;

❖ презентація педагогічними працівниками ЗСО Запорізької області своїх актуальних 
навчально-методичних, інтелектуально-просвітницьких розробок у форматі тренінгу на базі 
РОНІКу для зацікавленої аудиторії;;

❖ організація дискусійних платформ для директорату ЗСО Запорізької області з актуальних 
освітніх проблем регіону;

❖ забезпечення спеціально запрошених на заходи спікерів, вчителів та директорів, освітніх 
та фахових тренерів, громадських активістів за попереднім узгодженням із ректоратом ЗНУ 
погодинною оплатою;

❖ висвітлення актуальної інформації щодо діяльності РОНІКу на офіційному сайті.



МИ ВРАХОВУЄМО!!!!

❖ тайм-менеджмент педагогічного 
працівника;

❖ інформаційні запити педагога;
❖ рівноправне закладання візії та 

пошук перспектив, їх інституційне 
втілення 


