
 
 

УКРАЇНА 

 

ВІЛЬНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №3 

ВІЛЬНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

НАКАЗ 

  

05.08.2011                                № 88 

 

м. Вільнянськ 

 
Про результати впровадження ІКТ  

у навчально-виховному процесі школи 

у 2010-2011 навчальному році 

 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 

27.08.2010 № 1722 «Про схвалення Концепції Державної цільової програми 

впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних 

закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період 

до 2015 року», наказу відділу освіти Вільнянської райдержадміністрації від 

23.03.2011 № 146 «Про затвердження заходів щодо впровадження у 

навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів 

Вільнянського району інформаційно-комунікаційних технологій «Сто 

відсотків» на період до 2015 року», районної програми «Інформатизація та 

комп'ютеризація закладів освіти Вільнянського району на 2007-2010 роки», 

наказу школи від 01.-4.2011 3 35      «Про затвердження заходів щодо 

впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних 

технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року» плану роботи школи 

впродовж 2010-2011 н.р. здійснювався аналіз використання НКК та 

мультимедійного класу у закладі шляхом перевірки журналів обліку 

використання навчального комп’ютерного комплексу (НКК) та 

мультимедійного комплексу (МК). 

При школі створено 1 мультимедійний комплекс, до складу яких 

входить інтерактивна дошка + комп'ютер. 

Порівнюючи  кількість проведених уроків у 2009-2010 н.р. та у              

2010-2011 н.р., простежується  збільшення кількості педагогічних 

працівників, які використовують ІКТ у навчально-виховному процесі, та 

кількості проведених уроків у МК, НКК. При проведенні уроків вчителі 



користуються педагогічними програмними засобами, проектами, 

презентаціями, фрагментами відеофільмів тощо. 

Впродовж навчального року у мультимедійному комплексі проведено 

563 уроки (І семестр – 276 уроків, ІІ семестр – 287 уроків) з використанням 

інформаційно-комунікаційнихтехнологій. Графік проведення уроків у 

мультимедійному класі динамічний, учителі напередодні попереджують 

заступника директора  НВР про зайнятість кабінету. Це в основному 

проходять уроки хімії (Гринько І.М.), світової літератури (Могилат О.В., 

Бучинська О.А.), художньої культури (Віротченко О.Г.), фізики та 

астрономії (Овчар О.О.), географії (Баранова І.Ф.), природознавства 

(Пітіляко Н.Ю.); також проводять уроки вчителі початкових класів (Ройко 

О.В., Основа О.О., Бородаєнко І.М.). 

У навчальному комп'ютерному комплексі проведено 130 уроків (І 

семестр – 62 уроки, ІІ семестр – 68 уроків) з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій. Це уроки інформатики у 9-11 класах          

(Собакар О.О., Караруш Н.В.), факультативи у 1-4, 5-6 класах (Собакар О.О., 

Караруш Н.В., Бондар Ю.В.).. 

З метою ефективності впровадження ІКТ у навчально-виховний процес 

та на виконання  «Заходів відділу освіти  щодо впровадження у навчально-

виховний процес  загальноосвітніх навчальних закладів Вільнянського 

району  інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на  період 

до 2015 року»  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи        

Могилат О.В.: 

1.1 тримати на контролі питання впровадження ІКТ у навчально-

виховному процесі школи; 

Постійно 

1.2 здійснювати  детальний аналіз кількості  проведених уроків  із 

використанням ІКТ у НКК та МК кожного вчителя; 

Щомісячно 

1.3 активізувати  роботу вчителів  щодо впровадження ІКТ у 

навчально-виховний процес , апробації педагогічних програмних засобів 

навчального призначення, участі у районних конкурсах навчальних проектів, 

впроваджених у навчально-виховний процес  за програмою «Інтел ® 

Навчання для майбутнього». 

 Постійно 

1.4 залучити вчителів  до науково-дослідницької роботи, участі у 

Всеукраїнських он-лайн  конкурсах, виставках, віртуальних методичних 

об’єднаннях  тощо. 

Постійно  

1.5 забезпечити активну участь педагогічних працівників у тренінзі 

«Мережеві технології Веб 2.0». 



Впродовж року 

 

2. Учителям інформатики Караруш Н.В., Бондар Ю.В.: 

2.1 забезпечити своєчасне надання журналів обліку використання НКК 

та МК  для їх перевірки  районним методичним кабінетом; 

1 раз у два місяці 

2.2 з метою перевірки якості знань, умінь та навичок  учнів 

використовувати  під час навчально-виховного процесу у навчальних 

комп’ютерних комплексах тестуючі оболонки, тренажери, освітні он-лайн 

ресурси.  

постійно 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

Директор школи        І.М. Гринько 

 

 


