
 
У К Р А Ї Н А 

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  

 

ВІЛЬНЯНСЬКОЇ   РАЙОННОЇ   ДЕРЖАВНОЇ   АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

НАКАЗ 

23.03.2011 р.                                                                                                                            №146 

 

м.Вільнянськ 
 
Про затвердження заходів щодо  
впровадження у навчально-виховний  
процес загальноосвітніх навчальних  
закладів Вільнянського району   
інформаційно-комунікаційних  
технологій “Сто відсотків” на період  
до 2015 року». 

 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 

2010 р. № 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»  

НАКАЗУЮ: 

1.Затвердити заходи щодо впровадження у навчально  - виховний 

процес загальноосвітніх навчальних закладів Вільнянського району  

інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 

року»( додаток 1). 

2.Директорам закладів освіти: 

2.1 Забезпечити виконання заходів відповідно до п.1 даного наказу. 

2.2 Затвердити шкільні заходи щодо впровадження у навчально-

виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” 

на період до 2015 року». 

2.3 Інформацію про хід виконання заходів щодо впровадження у 

навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій “Сто 

відсотків” на період до 2015 року» надавати щорічно до 15 грудня. 

3.Контроль за виконанням даного наказу покласти на методиста РМК 

Собакар О.О. 

 

Начальник відділу                                             А.Г.Супруненко 
 

 

Собакар, 4-17-33 



додаток 1  

до наказу по відділу освіти   

райдержадміністрації 

від 23.03. 2011 р. 

№146 

 

ЗАХОДИ 

щодо впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх 

навчальних закладів Вільнянського району  інформаційно-комунікаційних 

технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року» 

 

№ Найменування 

завдання 
Найменування заходу 

Відповідальні 

1. Оснащення навчальних закладів  засобами ІКТ 

1. 

Забезпечення 

засобами ІКТ-

підтримки 

навчально-

виховного  процесу 

Забезпечення  загальноосвітніх 

навчальних закладів мобільними 

комп’ютерними класами для 

виконання лабораторних робіт з 

фізики, хімії,  біології та інших 

потреб. 

Відділ освіти 

2. Створення на базі шкільних 

методичних кабінетів робочих 

місць для    вільного доступу до 

електронних інформаційних 

ресурсів. 

Відділ освіти, 

заклади 

освіти 

3. Забезпечення   автоматизованими 

робочими місцями  адміністрації 

загальноосвітніх  навчальних 

закладів 

Відділ освіти, 

заклади 

освіти 

4. Забезпечення заміни наявного 

парку комп‘ютерної техніки, що 

не відповідає мінімальним 

стандартам  на засоби ІКТ та 

стандартам  ДСанПіН України 

Відділ освіти, 

заклади 

освіти 

5. Побудова 

телекомунікаційної 

інфраструктури 

навчальних закладів 

Упровадження загальношкільних 

локальних мереж з підключенням 

всіх комп’ютерів  школи. 

Відділ освіти, 

заклади 

освіти 

6. Надання установам 

освіти швидкісного 

доступу до мережі 

Інтернет 

Користування широкосмуговим 

доступом до мережі Інтернет 

Відділ освіти, 

заклади 

освіти 

7. Забезпечення 

інформаційної 

Забезпечення оновлення 

програмних засобів фільтрації та 

Відділ освіти, 

заклади 



безпеки освітніх 

ресурсів та даних, 

фільтрації 

несумісного з 

навчальним 

процесом  контенту 

мережевої безпеки освіти 

8. 

Створення системи 

технічного 

обслуговування 

програмно-

апаратних засобів  

навчання 

Створення регіональної служби  

технічної підтримки програмно-

апаратних засобів  навчання та 

телекомунікаційної 

інфраструктури загальноосвітніх 

навчальних закладів шляхом 

укладання  угоди із сервісним 

центром 

Відділ освіти, 

заклади 

освіти 

2. Створення відкритої мережі освітніх ресурсів 

9. 

Створення системи 

веб-сайтів всіх 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Розробка  та публікація 

електронних навчальних та 

методичних матеріалів, іншого 

освітнього наповнення. 

Відділ освіти, 

РМК 

10. Впровадження інформаційних 

систем взаємодії та обміну 

інформацією між учнями, 

вчителями, адмінперсоналом, 

громадськістю. 

Відділ освіти, 

заклади 

освіти 

11. Створення сучасних 

електронних 

навчальних 

матеріалів і 

організація 

ефективного 

доступу до них 

через мережу 

Інтернет 

Здійснення конверсії підручників 

та навчальних матеріалів в 

електронну форму, створення 

електронних підручників. 

Відділ освіти, 

заклади 

освіти 

12. 

Створення системи 

дистанційної 

підтримки навчання 

дітей з особливими 

потребами та дітей, 

які перебувають на 

довготривалому 

лікуванні 

Організація  навчання слухачів  з 

використанням дистанційних 

технологій навчання для 

отримання повноцінної освіти, 

соціальної адаптації та 

реабілітації дітей з особливими 

потребами та дітей, які 

перебувають на довготривалому 

лікуванні 

Відділ освіти, 

заклади 

освіти 

 


