
 
 

УКРАЇНА 

 

ВІЛЬНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3 

ВІЛЬНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ  
 

08.02.2013                                            № 31 

м. Вільнянськ 

 
 

Про використання ІКТ  

у навчально-виховному  процесі  

 

На виконання завдань Державної цільової  програми «Впровадження у 

навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів 

інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 

року», затвердженої постановою КМУ України від 13.04.2011 № 494; 

враховуючи лист МОНМС України № 1/9-493 від 24.06.2011  «Щодо 

організації навчання вчителів з використання інформаційно-комунікаційних 

технологій»; відповідно до Програми розвитку освіти Запорізької області на 

2010-2012 роки та на виконання наказу управління освіти і науки 

облдержадміністрації від 12.07.2011 № 536 «Про продовження реалізації 

Регіонального освітнього проекту «Формування та розвиток ІТ-

компетентності вчителів», наказу відділу освіти, молоді та спорту 

Вільнянської районної держадміністрації від 21.01.2013 № 32 «Про 

результати використання ІКТ у навчально-виховному  процесі у закладах 

освіти району за І семестр 2012-2013 н.р.» та з метою ефективності 

впровадження ІКТ у навчально-виховний процес та на виконання  заходів 

відділу освіти, молоді та спорту Вільнянської РДА  щодо впровадження у 

навчально-виховний процес  загальноосвітніх навчальних закладів 

Вільнянського району  інформаційно-комунікаційних технологій «Сто 

відсотків» на  період до 2015 року  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Учителям інфоматики Караруш Н.В., Бондар Ю.В.: 

1) забезпечити своєчасне надання журналів обліку використання НКК 

та МК , заповнення он-лайн таблиці  для  перевірки  районним методичним 

кабінетом; 

1 раз у два місяці 

http://www.mon.gov.ua/newstmp/2011/25_06/1_9_493.doc


2) здійснювати  детальний аналіз кількості  проведених уроків  із 

використанням ІКТ у НКК та МК кожного вчителя; 

1 раз у два місяці 

2. Учителям школи забезпечити ефективність використання ІКТ під час 

навчально-виховного процесу шляхом створення власного портфоліо/творчої 

лабораторії , що дозволить систематизувати власний матеріал  у вигляді 

презентацій, методичних  та дидактичних матеріалів. 

Постійно 

3. Заступнику директора школи з НВР Могилат О.В.: 

1) активізувати  роботу вчителів  щодо апробації педагогічних 

програмних засобів навчального призначення, участі у районних конкурсах 

навчальних проектів, впроваджених у навчально-виховний процес  за 

програмою «Інтел ® Навчання для майбутнього»; 

постійно 

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) залучити вчителів  до науково-дослідницької роботи, участі у 

Всеукраїнських он-лайн  конкурсах, виставках, віртуальних методичних 

об’єднаннях  тощо; 

постійно  

4) забезпечити активну участь педагогічних працівників у тренінзі 

«Мережеві технології Веб 2.0» ; 

відповідно до поданих заявок 

5) враховувати результати моніторингу ефективності використання 

ІКТ педагогами навчальних закладів під час атестації . 

щороку 

 

 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Директор школи                                                                        І.М.Гринько 
 


