
 

У К Р А Ї Н А 

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

ВІЛЬНЯНСЬКОЇ   РАЙОННОЇ   ДЕРЖАВНОЇ   АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

19.07.2011                                                                                                        №  367 

м.Вільнянськ 

 
Про продовження реалізації Регіонального  
освітнього проекту «Формування та розвиток  
IT- компетентності вчителів» 

 

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; наказу 

МОНМС України від 11.05.11 № 436 «Про підготовку до початку 2011/2012 

н.р.» щодо забезпечення 100-відсоткової підготовки та підвищення 

кваліфікації вчителів з ІКТ до кінця 2011 року; 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, 

затвердженої рішенням Запорізької обласної ради № 6 від 31.03.2010; 

рішення колегії управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації 

від 24.12.2008 «Про ефективність використання навчально-комп'ютерної 

техніки у процесі забезпечення функціонування школи III ступеня як 

профільної»; наказу ОблУОН № 375 від 10.07.2008 «Про впровадження 

регіонального освітнього проекту "Формування та розвиток ІТ-

компетентності вчителів»; Плану заходів щодо виконання рішення колегії 

УОН ЗОДА від 24.12.2008 «Про ефективне використання комп'ютерної 

техніки в процесі забезпечення функціонування школи III ступеня як 

профільної» (затверджено протоколом НМР ЗОІППО № 2 від 24.03.2009) , 

наказу управління освіти і науки Запорізької ОДА від 12.07.2011 № 536 «Про 

продовження реалізації Регіонального освітнього проекту «Формування та 

розвиток  IT- компетентності вчителів» та враховуючи Звіт про реалізацію в 

Запорізькій області Регіонального освітнього проекту «Формування та 

розвиток ІТ-компетентності вчителів» у 2009-2011 роках 

 

Н А К А З У Ю :  

 

1. Керівникам закладів освіти: 



1.1 продовжити реалізацію у Вільнянському районі освітніх програм 

щодо навчання вчителів у галузі ІКТ, безперервному підвищенню їх ІТ- 

компетентності; 

2011-2015 роки 

1.2 забезпечити виконання Програми та Плану заходів 

Регіонального освітнього проекту «Формування та розвиток IT- 

компетентності вчителів»: 

1.2.1 щодо оволодіння 100 % вчителів, керівників закладів освіти 

основами ІКТ на базовому рівні; 

до 01.10.2011 

1.2.2 щодо оволодіння 50 % вчителів ІКТ на рівні активного 

користувача та 30 % вчителів на рівні досвідченого користувача; 

до 01.01.2013 

1.3 здійснити вибірковий контроль за рівнем навченості вчителів 

школи у галузі ІКТ та використанням ІКТ у педагогічній діяльності; 

до 01.01.2012 

1.4 забезпечити постійну участь вчителів у фахових методичних 

об'єднаннях вчителів району; 

постійно 

1.5 сприяти ефективному використанню у педагогічній діяльності 

всіма вчителями засобів комп'ютерної техніки, електронних засобів 

навчання, ІКТ; 

постійно 

1.6 забезпечити створення та функціонування шкільних веб-ресурсів, 

он-лайнових освітніх середовищ та мережевих співтовариств вчителів; 

до 01.01.2013 

1.7 передбачити у профільній школі обов'язкове введення спецкурсів 

з різних навчальних дисциплін з використанням ІКТ; 

постійно 

1.8 забезпечити вільний доступ вчителів та учнів закладів освіти до 

навчальних комп'ютерних класів у навчальний і позанавчальний час; 

постійно 

1.9 активізувати участь педагогічних працівників закладів освіти в 

обласних конкурсах, фестивалях, виставках методичних розробок щодо 

впровадження ІКТ в освітню діяльність; 

постійно 

 

2. Районному методичному кабінету: 

2.1 сприяти реалізації та здійснювати координацію у Вільнянському 

районі різноманітних освітніх програм щодо навчання вчителів та керівників 

закладів освіти у галузі ІКТ, безперервному підвищенню їх IT- 

компетентності; 

постійно 



2.2 забезпечити оволодіння 100 % вчителів, керівників закладів освіти, 

співробітників відділів освіти та методичних кабінетів основами ІКТ на 

базовому рівні; 

до 01.10.2011 

2.3 здійснити вибірковий контроль за рівнем навченості вчителів та 

керівників закладів освіти району у галузі ІКТ та рівнем використання ІКТ у 

навчально-виховному процесі закладів освіти району; 

до 01.01.2012 

2.4 здійснити контроль рівня комп'ютерної грамотності керівників 

закладів освіти, у т.ч. й директорів шкіл та позашкільних закладів; 

до 01.01.2011 

2.5 продовжити підвищення рівня фахової підготовки вчителів 

інформатики, використовуючи для цього різні форми навчання; 

постійно 

2.6 продовжити практику організації на базі опорних закладів освіти 

району тренінгів з навчання педагогів у галузі ІКТ на різних рівнях 

навченості; 

постійно 

2.7 активізувати роботу з керівниками дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладів області щодо використання ІКТ в 

управлінській діяльності, розбудові єдиного освітнього простору Запорізької 

області, визначення стратегічних напрямів інформатизації навчального 

закладу; 

постійно 

2.8 продовжити методичну діяльність з вчителями-предметниками 

щодо використання ІКТ у викладанні навчальних дисциплін, виховній роботі, 

у роботі закладів позашкільної освіти (особливо суспільно-гуманітарного 

циклу та керівниками закладів освіти); 

постійно 

2.9 продовжити проведення районних конкурсів, фестивалів, виставок 

методичних розробок вчителів закладів освіти щодо впровадження ІКТ в 

освітню діяльність; 

постійно 

2.10 забезпечити створення та функціонування веб-ресурсів відділу 

освіти та його структурних відділів, он-лайнових освітніх середовищ та 

мережевих співтовариств педагогічних працівників району; 

до 01.01.2013 

2.11 активно долучитися до створення єдиного інформаційного 

освітнього простору Запорізької області; 

постійно 

 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Начальник  відділу                                                                        А.Г.Супруненко 

 


