
ВІЛЬНЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ «СВІТОЧ» 

 

НАКАЗ 

 

01.04.2011                                         м. Вільнянськ                              № 74 

 

Про затвердження заходів щодо 

впровадження у навчально-виховний  

процес Вільнянської гімназії «Світоч»  

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», наказу відділу 

освіти Вільнянської РДА 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» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити заходи гімназії щодо впровадження у начально-виховний процес 

загальноосвітніх навчальних закладів Вільнянського району інформаційно-

комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року». 

2. Інформацію про хід виконання заходів щодо впровадження у навчально-

виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на 

період до 2015 року» надавати у відділ освіти до 15 грудня щорічно. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Губську С.І. 

 

 

 

   Директор гімназії                                                      Т.В.Стефаненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Додаток 1  

до наказу від 01.04.2011  

№ 74 

 

ЗАХОДИ  

 щодо впровадження у навчально-виховний процес  

Вільнянської гімназії «Світоч» інформаційно-комунікаційних технологій 

 «Сто відсотків» на період до 2015 року» 

 

№ 

п/п 

Найменування завдання Найменування заходу Відповідальні  

І. Оснащення гімназії засобами ІКТ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення засобами 

ІКТ – підтримки 

навчально-виховного 

процесу 

Порушити клопотання 

перед відділом освіти  про 

забезпечення гімназії 

мобільним комп’ютерним 

класом для виконання 

лабораторних робіт з 

фізики 

Адміністрація 

Створення на базі 

методичного кабінету 

робоче місце для вільного 

доступу до електронних 

інформаційних ресурсів 

Адміністрація 

Забезпечення 

автоматизованими 

робочими місцями 

адміністрації гімназії 

Відділ освіти, 

директор 

Порушити клопотання 

перед відділом освіти  про  

заміну наявного парку 

комп’ютерної техніки, що 

не відповідає мінімальним 

стандартам на засоби ІКТ 

та стандартам ДСанПіН 

України. 

Відділ освіти, 

директор 

5 Побудова 

телекомунікаційної 

інфраструктури гімназії 

Упровадження 

загальношкільних 

локальних мереж 

підключення всіх 

комп’ютерів школи 

Директор  

6 Надання установам освіти 

швидкісного доступу до 

мережі Інтернет 

Користування 

широкосмуговим доступом 

до мережі Інтернет 

Директор 



7 Забезпечення 

інформаційної безпеки 

освітніх ресурсів та даних 

фільтрації несумісного з 

навчальним  процесом 

контенту 

 

 

Забезпечення оновлення 

програмових засобів 

фільтрації та мережевої 

безпеки 

Директор 

ІІ. Створення відкритої мережі освітніх ресурсів 

8 Створення системи  

веб - сайтів всіх 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Впровадження 

інформаційних систем 

взаємодії та обміну 

інформацією між учнями, 

вчителями, 

адмінперсоналом, 

громадськістю 

Адміністрація 

9 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 

Адміністрація при 

допомозі  

районного 

методичного  

кабінету  

 


