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Учасникам  

Сьомої міжнародної конференції  
«Нові інформаційні технології в освіті для всіх:  

моделі та інфраструктури»,  
(27-28 листопада 2012 р, Київ) 

 
Шановні пані та панове! 
 

Від імені керівництва Міжнародного науково-навчального центру інформаційних 
технологій та систем  хочу привітати учасників міжнародної конференції «Нові 
інформаційні технології в освіті для всіх: моделі та інфраструктури». На традиційной 
конференції широко будут обговорюватися  пріоритетні проблеми освіти визначені 
ЮНЕСКО. 

 
Бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, глобалізація 

економічної, інформаційної і освітньої сфер діяльності приводить до необхідності 
трансформації  системи освіти практично у всіх країнах світу, реалізуючи принципи 
інформаційного суспільства – «навчання протягом всього життя», «навчання без 
кордонів», «загальний доступ до інформації і знань» «розвиток електронної освіти». 

Над вирішенням завдань з організації безперервної та якісної освіти колектив 
Центру працює останнє десятиріччя у тісному співробітництві із колегами з багатьох країн 
світу, а також з міжнародними організаціями, серед яких мені хотілося б виділити 
ЮНЕСКО. Створена на базі Центру кафедра ЮНЕСКО "Нові інформаційні технології в 
освіті для всіх" виконує функції з координації діяльності регіональної мережі центрів 
України. При цьому вирішуються такі завдання як підготовка кадрів та проведення 
наукових досліджень у галузі використання інформаційних та комунікаційних технологій 
для освіти і науки, в т.ч. шляхом інтеграції найкращого педагогічного досвіду та 
фундаментальних результатів. 

Без реалізації цих та інших важливих завдань сьогодні неможливо протистояти 
глобальним викликам у світі. Свідченням цього є мобілізація зусиль світовою спільнотою: 
у вересні 2012 Генеральним секретарем ООН була представлена ініціатива «Освіта перш за 
все», де ООН вперше зробила освіту пріоритетом. Це історичне рішення, яке визнає силу 
освіти перетворювати життя і будувати більш стійке, мирне і процвітаюче суспільство.  

Від імені керівництва Центру хочу побажати учасникам конференції плідної праці і 
творчої наснаги, а також висловити надію, що конференція дасть новий поштовх її 
учасникам для більш тісної співпраці в напрямку трансформації освіти відповідно до 
нових викликів, що висуваються розбудовою суспільства знань. 
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