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Про районну Програму оновлення і модернізації комп’ютерної бази закладів 
освіти району на 2013-2017 роки

Керуючись н.іб ч.І ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Державною цільовою програмою «Впровадження у навчально- 
виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно- 
комунікаційних технологій «Сто відсотків» па період до 2015 року», 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №494. 
районна рада 
ВИРІШИЛА:

1 .Затвердити районну Програму оновлення і модернізації комп’ютерної 
бази закладів освіти району на 2013-2017 роки ( далі Програма), що додасться.

2. Район пін державній адміністрації: ,
2.1. забезпечити виконання заходів Програми;
2.2 передбачати у районному бюджеті на відповідні роки кошти на 

реалізацію заходів Програми, виходячи із -загального обсягу видатків на 
відповідну галузь;



Характеристика
районної Програми оновлення і модернізації комп’ютерної бази закладів 

освіти району на 2013-2017 роки

1. Назва: районна Програма оновлення і модернізації комп’ютерної 

бази закладів освіти району на 2013-2017 роки

2. Підстава для розроблення: Державна цільова програма 
«Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних 
закладів інформаційно - комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період 
до 2015 року», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
13.04.2011 № 494; Програма розвитку освіти Вільнянського району па 2013- 
2017 роки.

3. Ініціатор-головний замовник: відділ освіти, молоді та спорту 
Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області .

4. Розробник: відділ освіти, молоді та спорту Вільнянської районної 
державиої адміністрації.

5. Мета: впровадження у павчальпо-виховпий процес 
загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних 
технологій, створення умов для поетапного переходу до нового рівня освіти 
на основі сучасних комп’ютерних технологій.

6. Початок: 2013 рік; закінчення -2 0 1 7  рік.

7. Етапи виконання: впродовж 2013-2017 років.

8. Загальні обсяги фінансування, в т.ч. видатки районного 
бюджету:

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок 
коштів районного бюджету у межах видатків на відповідну галузь па 
відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших, не заборонених 
чинним законодавством, джерел фінансування.

9. Очікувані результати виконання:
-оснащення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними засобами 
і н ф орм аі ;ійію комунікаційних тех пологій;
-створення відкритої мережі освітніх ресурсів;
-оновлення змісту, форм і методів навчання інформатики;
-підготовка та підвищення рівня кваліфікації вчителів.

10. Контроль за виконанням- заходів Програми покладено на 
постійну комісію районної ради з питань соціальної політики і праці, 
охорони здоров’я та гуманітарних питань.



Організація управління виконання Програми здійснюється ні. 
освіти, молоді та спорту райдсржадміністрації. . .

В.оліачальїшка в і, 
і М о л о д і  та спорту І.О.Полевічснко
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1. Вступ

Комп'ютерні комунікації сьогодні формують нове поле інформаційної 
культури, в якому реалізується діяльність сучасного суспільства. Саме мережі 
складають нову соціальну морфологію наших суспільств, а поширення 
«мережевої» логіки значною мірою позначається на хід і результати процесів, 
пов'язаних з виробництвом, повсякденним життям, культурою. Перед освітою 
стоять завдання формування особистості, конкурентоспроможної та успішної в 
електронному інформаційному середовищі.

На сьогоднішній момент інтернет - технології розвиваються так стрімко і 
їх вплив па всі соціальні комунікації у суспільстві стає з кожним роком все 
відчутніше і відчутніше, що, напевно, практично вже не можна зустріти 
викладача, який у будь-якій мірі не мав би про них уявлення або яким-псбудь 
чином не використовував їх в освітньому процесі.

Існує кілька сучасних перспективних ьсб-тсхпологій, використання яких 
дає змогу педагогами вирішувати найрізноманітніші освітні завдання. 
Використання веб-технологій дає змогу не лише переглядати веб-ресурси 
мережі, а й завантажувати власні, здійснювати обмін цими ресурсами з іншими 
користувачами, діяти спільно з метою їхнього накопичення, брати участь в 
обговореннях.

Доступ до мережі Інтернет відкриває шлях до глобальної всесвітньої 
інформаційної бази, кардинально змінює процес спілкування, що не може 
вплинути на особнстісні риси сучасної людини та на освітні процеси. За таких 
умов якісно новим стає механізм забезпечення можливостями використання 
телекомунікаційних технологій в системі навчання та доступу до комп’ютерної 
освіти загальноосвітніх навчальних закладів: створення єдиного 
інформаційного простору, як міжшкільної інформаційної мережі па основі 
Інтернет- та Інтсрнст-порталів, розробка нових програм.і механізмів освоєння 
знань, необхідних для роботи з комп’ютером, спрямованих па розкриття 
потенціалу особистості кожного учня.



2. Аналіз стану інформатизації та комп'ютеризації 
закладів освіти Вільнянського району

На балансі відділу освіти, молоді та спорту Вільнянської РДД 
обліковується 39 навчальних комп’ютерних комплексів.
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У зв’язку тим, що комп’ютери технічно виходять з експлуатації, було 
реорганізовано навчальні комп’ютерні комплекси у Вільнянськїй ЗОНІ І-Ш 
ступенів № 2 та Вільнянській гімназії «Світоч» і встановлено по одному 
комп’ютеру у навчальні кабінети цих закладів з метою використання ІКТ під 
час навчально-виховного процесу.

Станом на 01.01.2013 року у 8-ми закладах освіти Вільнянського району 
(Вільпянські ЗОНІ І-Ш ступепів*№ 1, № 2, №3, Вільиянська гімназія «Світоч», 
Матвіївський ЗНВК «Всесвіт», Новогупалівський НВК, Гіетро-Михайлівська 

' ЗОШ І-Ш ступенів, Тсрпівський НВК) облаштовапо одинадцять 
мультимедійних кабінетів, до складу яких входять !. .срактивні дошки (5 
кабінетів), активатори інтерактивної поверхні Ергс/спіег (4 кабінети), екран (2 
кабінети), поутбук, комп’ютер.

26 закладів освіти, Д10СШ та і ІДІОТ підключено до глобальної мережі 
Інтерпет: 7 закладів -  безлімітне швидкісне підключення АСБЬ «Укртелеком», 
17 закладів - бездротове підключення «Інтертелеком», 2 заклади - бездротове 
підключення «Радіоком, 2 заклади - бездротове підключення РНОРЬЕпеї.

З мстою створення єдиного освітнього інформаційного порталу району 
створено сайт відділу освіти, молоді та спорту; усі заклади мають шкільні веб- 
сайтп, візитки шкіл на платформі ЗапоВікі.

Забезпеченість ДНЗ комп’ютерною технікою та підключення до мережі 
Іптернст складає 85%, 13 ДНЗ (65%) мають веб-сайти, візитки ДНЗ на 
платформі ЗапоВікі (ДНЗ при Терпівському НВК, Матвіївському ЗНВК 
«Всесвіт», Люцерияпському ІІВК, Михайлівському НВК ім. О.Т.Слободчикова, 
Новогупалівському ІТВК, Солоненському НВК, Максимівському НВК,
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Кулріянівському НІЖ, Нововасилівському І1ВК, ДНЗ м. Вільлялська № З 
«Сонечко», № 5 «Казочка», № б «Дзвіночок», Михайло-Лукашівському ДНЗ 
«Берізка»).

ІТа викопалля наказу улравлілля освіти і науки облдержадміністрації від
02.04.2011 №204 «Про створення єдиного регіонального інформаційного 
освітнього простору» у навчальних закладах району впроваджено програмний 
засіб «Курс «Школа», який дозволив об'єднати всі заклади освіти району та 
області в єдину мережу па порталі «Запорізька обласна освітня мережа», 
створити візитні картки навчальних закладів, сформувати звітну документацію 
(ЗНЗ-1, 83-РВК, 77-РВК).

У районі проводиться робота по створенню віртуальних методичних 
об'єднань вчителів па платформі ЗапоВікі, створюються блоги віртуальних 
районних методичних об’єднань.

Педагогічні працівники закладів освіти Зільнянського району 
стовідсотково володіють комп'ютерними технологіями за програмами: «Інтел 
© Навчання для майбутнього», «Основи 1КТ. Партнерство у навчанні, 
«Мережеві технології Всб 2.0», «Цифрові технології».

Таблиця навчепості інформаційними технологіями

Інтел Ослони
ІКТ

Всб
2.0

Цифрові

технології

2 011 р. 0 0 49 418
2 012 р. 0 0 21
2 013 р. 10 0 42
Всього 10 0 112 418

К-ть педагогічних працівників, які 
навчалися ІКТ з 2011 р. по 2013 р.
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Відділом освіти та районним методичним кабінетом з 2011 року 
впроваджуються елементи он-лайп спілкування, шляхом проведення відео - та
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голосових конференцій, консультацій із закладами освіти району.

Результативність »проваджений ЖТ у Вільняиському районі:

призер Всеукраїнського копкурсу-захисту творчих робіт учнів* з: 
проектом «Інтершкола» у номінації «Моя перша електронна презентація» 
(Вільпяпська гімназія «Світоч»);

призер Року безпеки дітей в Іптернеті (ві;щіл освіти); 
призери «Року Фізики та лірики з Веб 2.0» (Вільнянська 30IL1 І-ГП 

ступенів № 2, Вільнянська ЗОНІ 1-І 11 ступенів Лгіі З, Солонсиськпй НВК);
призер загальнонаціонального учнівського конкурсу па кращий 

логотип та талісман національного проекту «Відкритий світ» (Матвіївськии 
ЗНІЖ «Всесвіт»);

призер 111 Національної вистапки-нрсзентації «Іпиоватика , в 
сучасній освіті» (відділ освіти);

призери Року «Нам добре разом скрізь» (РМК відділу освіти, молоді 
та спорту, Московський НВК, Михайлівський НВК ім.О.Т.Слободчикоьл, 
Дружелюбівськпй НВК, Вільнянська гімназія «Світоч», Вільноапдріївська ЗОЦІ 
1-11 ступенів);

модернізація НКК за підтримкою Platinum Bank (Матвіївськии 
ЗНІЖ «Всесвіт»), благодійна допомога з Китаю (Вільнянська ЗОНІ 1-111 
ступенів Лгі2 2, Вільнянська гімназія «Світоч», Максимівськпй НВК, Гнаровська 
ЗОНІ 1 ступеня, ДІОСШ, Терпівськиіі НВК, Аптопіпський НВК, 
Люцерпянський НВК, Солонснський НВК);

учасники всб-квесту «ІнфоСтратсгія», «Безпечний Інтерист» 
(Максимівський НВК, Вільнянська ЗОНІ 1-111 ступенів № 1, Вільнянська 30HJ 
I-111 ступенів №2);

призер обласного конкурсу навчальних проектів за програмою 
«1нтсл©Навчання для майбутнього», номінація «Трудове навчання» 
(Вільнянська ЗОНІ 1-І!І ступенів № 3).

3. Мста та завдання Програми

Метою районної Програми оновлення і модернізації комп’ютерної бази 
закладів освіти району па 2013-2017 роки є впровадження у навчально- 
виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно- 
комунікаційних технологій, створення умов для поетапного переходу до 
нового рівня освіти па основі сучасних комп’ютерних технологій.

Основними завданнями Програми с:
оснащення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними 

засобами інформаційно комунікаційних технологій;
створення відкритої мережі освітніх ресурсів; 
оновлення змісту, форм і методів навчання інформатики;



підготовка та підвищення рівня кваліфікації вчителів.

4. Заходи
з реалізації районної програми оновлений і модернізації 

ком п’ютерної бази закладі» освіти району па 2013-2017 роки

1. Продовжити введення до штатних розписів закладів освіти 
спеціалістів з інформаційних технологій: техніка з обслуговування 
комп’ютерної техніки, лаборанта НКК, системного адміністратора НКК. 
2013-2017 Відділ освіти, молоді та спорту

2. Забезпечити участі, у поетапній розбудові единого інформаційного 
освітнього порталу області -  віртуального представництва в Інтсриеті всіх 
структурним одиниць системи освіти району: відділу освіти, навчально- 
виховних закладів усіх типів, районного методичного кабінету, психолого- 
медпко-педагогічного, інформаційного забезпечення.
2013-2017 Відділ освіти, молоді та спорту,

керівники закладів освіти

3. Впровадження закладами освіти апаратного і програмного 
забезпечення для підтримки організаційної та управлінської діяльності.
2013-2017 Відділ освіти, молоді та спорту,

керівники закладів освіти

4. Здійснення заходів щодо структурного розвитку та контентного 
збагачення інформаційного освітнього простору району (освітніх середовищ 
навчально-виховних закладів).
2013-2017 Відділ освіти, молоді та спорту,

керівники закладів освіти

5. Створення платформ для проведення віртуальних заходів (вебінарів, 
дистанційних нарад, майстср-класів, треніпгів тощо).
2013-2017 Відділ освіти, молоді та спорту,

керівники закладів освіти

6. Упровадження електронного діловодства.
2013-2017 Відділ освіти, молоді та спорту,

керівники закладів освіти

7. Організація та участь педагогічних працівників у районних, обласних 
дистанційних курсах, трепінгах, семінарах.
2013-2017 Відділ освіти, молоді та спорту,

керівники закладів освіти



8. Організація трспіпгового навчання -для педагогічних працівників на 
базі опорних закладів освіти за освітніми програмами:

«Партнерство у навчанні»;
«Мережеві технології «Веб 2.0»;
«Інтел Навчання для майбутнього».

2013-2017 Відділ освіти, молоді та спорту,
керівники закладів освіти

9. Організація моніторингу ефективності використання ІКТ під час, 
навчально-виховного процесу.
2013-2017 Відділ освіти, молоді та спорту,

керівники закладів освіти

10. Організація моніторингу інформатизації навчальних закладів 
Вільпяпського району.
2013-2017 Відділ освіти, молоді та спорту,

керівники закладів освіти

11. Організація проходження закладами освіти 100% сертифікації щодо 
рівня володіння базовими навичками ІКТ.
2013-2017 Відділ освіти, молоді та спорту,

керівники закладів освіти

12. Участь у Міжнародних проектах з ІТ-технологій.
2013-2017 Відділ освіти, молоді та спорту,

керівники закладів освіти

13. Участь у Національному проекті «Відкритий світ».
2013-2017 Відділ освіти, молоді та спорту,

Вільнянська ЗОШ 1-І1І ступенів № 1, 
Вільпяпська ЗОШ І-Ш ступенів № 2, 
Вільнянська ЗОШ І-Ш ступенів № З, 
Матвіївський ЗІТВК «Всесвіт»,
Но в о гуп а лі в с ь к и й Н В К

14. Участь у регіональних проектах з ІТ-технологій.
2013-2017 Відділ освіти, молоді та спорту,

керівники закладів освіти

15. Організація дистанційного навчання педагогів та учнів району. 
2013-2017 Від/діл освіти, молоді та спорту,

керівники закладів освіти

16. Впровадження медіаосвіти у навчально-виховний процес



9

загальноосвітніх навчалы лх закладів. 
2013-2017 Відділ освіти, молоді та спорту, 

керівники закладів освіти

17. Створення на »азі закладів освіти робочих місць для вільного 
доступу ДО електронних іі1 формаційних ресурсів.
2013-2017 Відділ освіти, молоді та спорту,

керівники закладів освіти

18. Забезпечити іу .тралізовапу фільтрацію несумісного з навчально- 
виховним Процесом КОН7 ту та мережевої безпеки.
2013-2017 Відділ освіти, молоді та спорту,

керівники закладів освіти

19. Створення Ши* .орми функціонування освітніх мережних СПІЛЬНОЇ' 
учителів.
2013-2017 Відділ освіти, молоді та спорту,

керівники закладів освіти

20. Створення від,* ‘ітих тематичних цифрових архівів методичних 
ресурсів з навчальних пре лютів.
2013-2017 Відділ освіти, молоді та спорту,

керівники закладів освіти

21. Створення ба,- у електронних документів нормативно-правового 
забезпечення інформіг ■ іації загальноосвітніх навчальних закладів, 
включаючи методичні р. \мсндації щодо обладнання комп’ютерного класу, 
стандарту щодо інженери педагогічних вимог до них.
2013-2017 Відділ освіти, молоді та спорту,

керівники закладів осві їи

22. Створення бгіі у електрон пі їх документів нормативно- 
правового, науково-мсто. .чного, 
організаційного,

програмпо-техполо. :ного 
дистанційного навчання.
2013-2017

пспхолого- п сда гоп1: і і о го,

та інформаційного забезпечення

Відділ освіти, молоді та спорту, 
керівішки закладів освіти

23. Створення і вг ліня бази даних програмних засобів навчального 
призначення для загальне 'вітніх навчальних закладів.
2013-2017 Відділ освіти, молоді та спорту,

керівники закладів освіти
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24. Створення бази даних Інтернет- порталів дошкільної, загальної 
середньої освіти, дистанційного навчання, інформаційних ресурсів освіти 
і науки, інноваційної діяльності.
2013-2017 Відділ освіти, молоді та спорту,

керівники закладів освіти

25. Створення та оновлення банку даних вчителів, що пройшли навчання 
за програмою «Інтел. Навчання для майбутнього».
2013-2017 Відділ освіти, молоді та спорту, <

керівники закладів освіти

26. Створення банку даних вчителів, що пройшли навчання за фахом 
«Основи ІКТ».
2013-2017 Відділ освіти, молоді та спорту,

керівники закладів освіти

27. Вивчення, узагальнення та впровадження в навчально- 
ізиховиий процес досвіду роботи щодо використання інформаційних 
технологій.
2013-2017 Відділ освіти, молоді та спорту,

керівники закладів освіти

5. Очікувані кіпцеві результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:
поліпшити якість шкільної освіти;
забезпечити загальноосвітні навчальні заклади доступом до 

глобальних інформаційних ресурсів з використанням високошвидкісних 
каналів;

забезпечити доступ учнів і вчителів загальноосвітніх 
навчальних закладів до високоякісних локальних і мережііих освітніх 
інформаційних ресурсів;

створити та використати у навчальному процесі сучасні 
електронні навчальні матеріали та організувати ефективний доступ до них 
через Інтернет;

сформувати дистанційну систему виявлення обдарованих 
учнів, налагодити їх ефективний електронний зв'язок з педагогами району, 
області;

забезпечити розвиток інформаційної взаємодії та інтеграцію 
загальноосвітніх навчальних закладів у світовий інформаційний освітній 
простір;

оповити та модернізувати комп’ютерну базу закладів освіти.
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6. Фінансово забезпечення

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 
районного бюджету у межах видатків на галузь освіти на відповідний 
бюджетний період, а також за рахунок інших, : зронених чинним
законодавством, джерел фінансування.

Перелік заходів і завдань Програми з орієнтовними обсягами їх 
фінансування наведений у додатку 1 до Програми, орієнтовні загальні обсяги та 
джерела фінансування -  у додатку 2.

7. Організація управління тп контролю за ходом виконання Програми

Координацію щодо виконання Програми здійсшос відділ освіти, молоді 
та спорту райдсржадміиістрації, контроль — постійна комісія районної ради з 
питань соціальної політики і праці, охорони здоров’я та гуманітарних питань

Відділ освіти, молоді та спорту райдсржадміиістрації готує звіти про 
результати виконання П ^ ^ ^ Щ ^ ^ І ^ а є  до постійної комісії районної ради з 
питань соціальної ілоіцрйшЧ здоров’я та гуманітарних питань.

В.о.начальника від 
молоді та спорту р; і.О.ГІолсвічснко



П
ер

ел
ік

 
за

хо
ді

в 
і з

ав
да

нь
 

пр
ог

ра
ми

 
з 

ор
іє

нт
ов

ни
м

и 
об

ся
га

ми
 

їх 
ф

ін
ан

су
ва

нн
я



2

Легалізація 
програмного 

забезпечення у закладах 
освіти

1 Іридбанпя у НКК та 
мул ьти м ед і і/ н і к:і аси 
закладів освіти , ДНЗ 

інтерактивного 
ооладнання 

(інтерактивна дошка / 
активатор 

інтерактивної поверхні 
-г проектор + ноутоук)

Встановлення та 
модернізація 

кондиціонерів у НКК у 
відповідності до 

Положення про кабінет 
інформатики та 
обчислювальної 

техніки

В і д д і л  ОСВІТИ,
молоді та 

спорту 
раидержадмі 

ністрації, 
керівники 

ЗНЗ
Відділ освіти, 

молоді та 
спорту 

раидержадмі 
ністрації, 
керівники 

ЗНЗ, голови 
сільських, 

селищної та 
міської ради

'Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 
ра йде ржал мі 

пістрації, 
керівники 

ЗНЗ

Заоезпечснпя 
стовідсоткової 

комп’ютеризації 
дошкільних н а в ч альних 

закладів

Відділ освіти, 
молоді ти 

снорі у 
раидержадмі 

ністрації, 
керівники 

ДНЗ, голови 
сільських, 

селшцно: '/а 
мі ської ра;пі

~2'0ТЇ~
2017
роки

ТО ТЗ"
2017
роки

"2DT3"
2017
роки

в с ь о г о
у т .ч.

раионнии 
І бюджет

ІН Ш І
джерела

"Усього

І4 Щ Г

1407Г

Y Т .Ч .
районний
бюджет

інші
джерела

~2Т)ТЗ~
2017
роки

"Усього
V т.ч.

раионнии 
і бюджет

ІН Ш І
джерела

“Усього"
! V Т .Ч .
[ районний 
і бюджет

ІН Ш І
джерела

тощ
T0Ü1сг

TÖ7CT

"ЩГ

Г470"

Т 407 ЇЖ О"

_Г4070“ П~40;0~

"~5~0~07(Г

ЗЇЩ)

1Ш Г

Т(Ц Г

ЗШГО"

то:о~

Т070"

140,0

Продовження дода'

Т307СП  7ТГ0Т0-

Г407СГ"ГТ4070

d00,Ö і ЭТО,0

10,0 і Ю , ( Г

~ї щ г

14,(Г ~щг Т 4 7 Г

і щ г

Г47(Г

1470 Т4,ТГ Щ ) ~Щ )

т е щ г

~~2T5~öü7ö І

~Ж )Щ Г

5070

ьОТГ

Т0Т0"

TÖ70 !

Створенн^^ 
комп’ютерної мережі 
шкільних бібліотек, 

в пр о_в а д ж єни я су ч а с н и х 
інформаційних

____  технологій
Створення та 
впровадження 

авто м ати з о в а н ої 
системи обліку 
підручників у 

загальноосвітніх 
навчальних закладах

Відділ
освіти,

молоді та 
спорту 

раидержадмі 
ністрації 
В ідділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

райдерж"

2 Ш З ~  Усього-“ 
2017роки [рійоннкй 

бюджет
ІН Ш І

джерела
Усього-
_у т.ч.

районний
бюджет

іТплі
джерела

В.о.начальника відділу освіти, 
молоді та спорту райдержадміїі

21,0~

Т 17Г

~57Г ~ЗЇЇГ
~ЬТ(Г

2Т7СГ

37 (Г

ж

Продовження додатку

І -------- 1-------------2—

з 7 Г

Г057ГП

~25ЛГ

2370“

І.О.Полевіченко



Додаток 2 

до Програми

Орієнтовні загальні обсяги та джерела фінансування Програми

}. І ж е  р о л а  ф і 11; і і і с  у  і >,а н і  і я і _ Оосяг 
: фінансування,

За роки виконання 
(тис.гри.)

В.о.начальника відділу освіті 
молоді та спорту раіідсржаі|\Шіі
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І.О.ГІолевіченко


