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РОЗДІЛ 5 

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ 

Державний  стандарт базової і повної загальної середньої освіти, Концепція нової Української школи,  

Національний проект «Відкритий Світ», Концепція Національної програми інформатизації, 

 Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг", Міжнародна програма «Інтел. Навчання для майбутнього», 

«Основи ІКТ. Партнерство у навчанні», «Веb 2.0. Соціальні сервіси»,  

регіональний освітній проект «Формування та розвиток ІТ- компетентності педагогів та учнів», 

Регіональний освітній проект «Формування та розвиток ІТ-компетентності вчителів» 

Мета школи:   

           Наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні  для розширення  можливості педагога,     

    оптимізації управлінського процесу, формування в учня технологічної компетентності. 

_.        Створення інформаційного простору школи для формування інформаційної культури учнів, підготовка учнів до повноцінної  продуктивної    

   життєдіяльності в інформатизованому суспільстві шляхом впровадження інформаційних технологій в процесі навчання та вдосконаленням    

    управління школою. 

Основні задачі: 

✓ створення інформаційного простору школи; 
✓ забезпечення використання в школі комп’ютерного обладнання з метою досягнення відповідності знань випускників сучасному науково-

технічному рівню; 
✓ підвищення професіоналізму вчителів з використання інформаційних технологій; 
✓ забезпечення вивчення базових та профільних предметів через комп’ютерні технології; 
✓ впровадження педагогічних програмних засобів для комп’ютерної підтримки навчально-пізнавальної діяльності; 
✓ формування інформаційної культури участників навчально-виховного процесу в школі; 
✓ створення інформаційного простору школи в обласній системі освіти; 
✓ забезпечення доступу та користування учасникам навчально-виховного процесу до мережі Інтернет; 
✓ комп’ютерно-орієнтоване та науково-методичне забезпечення  навчання з різних предметів. 
 

Цільова 

настанова 

№ 

п/п 

Зміст Термін Відповідальні Аналіз та 

інформаційне 

забезпечення 

Відмітка 

про 

виконання 

«Про 

подальшу 

розбудову 

єдиного 

інформацій

1. 1

. 

Забезпечення функціонування програмного комплексу 

«Курс.Школа» в обласній мережі zp.isuo.org 

Протягом року Панасюк В.У. 

Улинець Л.М. 

База даних  

програми 
 

2.  Формування обов’язкових державних звітів здійснювати в 

автоматичному режимі за допомогою програми 

«Курс:Школа» та передачі їх на портал Запорізької 

Вересень  Панасюк В.У. Звіти ЗНЗ-1, 

РВК-83 
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ного 

освітнього 

простору 

школи,  

регіону» 

обласної мережі. 

3.  Забезпечення актуальності та достовірності інформації на 

закладці   навчального закладу, 

Вересень  Панасюк В.У. 

Улинець Л.М. 

Візитка на 

порталі 

 

4.  Скоординувати розташування закладу на карті , оновлення 

даних на сайті програмою; 

Вересень  Улинець Л.М. Візитка на 

порталі 

 

5.  Оновити базу даних в «Курс.Школі» Вересень  Улинець Л.М. База даних  

6.  Своєчасне внесення змін в базу даних «Курс. Школа» Протягом року Улинець Л.М. 

секретар 

  

7.  Забезпечити ведення документації в школі в електронному 

обігу. 

Протягом року Всі   

8.  Обладнення школи сучасними комп’ютерами та 

програмними засобами інформаційних та комунікаційних 

технологій. 

Протягом року Директор  ІІ лінія 

Інтернету 

 

9.  Забезпечити роботу програми «Мікрорайон» Протягом року Соціальний 

педагог 

Списки 

мікрорайону 

 

10.  Продовжити роботу на сайті «Мої знання» Протягом року Панасюк В.У., 

ЗДНВР 

Електронний 

журнал 

 

11.  Придбати та запровадити домен від Googl для 

запровадженя хмарних технологій в НВП 

вересень  Улинець Л.М. 

директор 

  

12.  Створити віртуальну учительську жовтень ЗДНВР   

13.  Вдосконалення роботи на шкільному веб-сайті 

 

Протягом року Улинець Л.М., 

керівники ШМО 

Наповнення 

веб-сайту 

 

М
ет

о
д
и

ч
н

и
й

 с
уп

р
о
ві

д
  

ін
ф

о
р
м

а
т

и
за

ц
ії

 ш
к

о
л

и
. 

1.  Забезпечити навчання педагогів на курсах ІКТ  Протягом року Панасюк В.У. (за потребою)  

2.  Забезпечити навчання педагогів школи на курсах  з 

впровадження хмарних технологій. 

жовтень Панасюк В.У. план  

3. Враховувати комп’ютерну грамотність педагогів, 

використання інформаційних технологій при педагогічній 

атестації  

Під час 

атестації 

Члени комісії Матеріали 

атестації 

 

4.  Забезпечити методичний супровід впровадження програми 

«Курс.Школа» 

Протягом року Панасюк В.У., 

Улинець Л.М. 

Матеріали 

програми 

 

5.  Проводити індивідуальні консультації для педагогів з 

питань інформатизації  та інформаційної грамотності. 

За потребою Панасюк В.У., 

Улинець Л.М. 

  

6. Продовжити роботу по апробації  ЕППЗ. За потребою Вчителі  Накази   

7. Продовжити впровадження існуючих електронних засобів Протягом року Вчителі  Матеріали  
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навчального призначення   уроків 

8.  Вдосконалювати впровадження інформаційних технологій 

в навчально-виховний процес школи, використання 

набутих досвідів роботи вчителів . 

Протягом року  Керівники 

ШМО 

Дидактичні 

матеріали 

вчителів 

 

9. Продовжити роботу по створенню та вдосконаленню 

блогів ШМО вчителів. 

Протягом року Керівники 

ШМО 

Матеріали 

педради 

 

10. Продовжити діяльність вчителів щодо створення 

дидактичних та методичних матеріалів з комп’ютерних 

технологій. 

Протягом року Вчителі-

предметники 

Розробки 

вчителів 

 

11. Сприяти розміщенню дидактичних та методичних 

матеріалів  вчителів на профільних порталах Інтернету. 

Протягом року Вчителі-

предметники 

Адреса 

матеріалів 

 

12. Забезпечити участь педагогів та учнів в обласних 

конкурсах інформаційного спрямування. 

Протягом року Панасюк В.У.   

13 Розробити програму розвитку інформаційного простору 

школи 

грудень Панасюк В.У. 

метод рада 

програма   

Ф
о
р
м

ув
а
н

н
я

 к
о
м

п
’ю

т
ер

н
о
ї 

гр
а
м

о
т

н
о
ст

і 
уч

н
ів

 

1. Забезпечити вільний доступ учнів до мережі Інтернет. Протягом року Улинець Л.М. WI-FI  

2. Залучати учнів до створення особистих портфоліо Протягом року Вчителі-

предметники 

Портфоліо 

учнів  

 

3. Забезпечення участі учнів школи в інформаційних 

конкурсах. 

Протягом року Улинець Л.М. 

Панасюк В.У. 

Матеріали 

конкурсів 

 

4. Розробка учнівських презентацій до уроків та позакласних 

заходів. 

Протягом року Вчителі-

предметники 

Презентації   

5. Залучати учнів до створення та вдосконалення шкільного 

сайту. 

Протягом року Улинець Л.М. Шкільний  

веб-сайт 

 

6. Забезпечення участі учнів школи в інформаційних заходах 

різного рівня. 

Протягом року Панасюк В.У. Шкільний  

веб-сайт 

 

7. Використання можливостей Інтернету під час уроку Протягом року Вчителі  Уроки   

8. Впровадження проектної технології в навчально-виховний 

процес школи 

Протягом року Вчителі  Проекти   

9 Впровадження в НВП елементів дистаційного навчання з 

метою диференціації навчання 

протягом року творча група матеріали 

групи 

 

 

 


