
 
 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
 

Н А К А З  
 

17 лютого 2016 року                     Здолбунів    № 29 

 

 

Про затвердження заходів на виконання програми 

створення єдиного інформаційного простору 

освіти району на період 2016-2018 років 

 

 

            На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 

20 січня 2016 року №29 «Про програму створення єдиного інформаційного 

простору освіти району на період 2016-2018 років» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Затвердити заходи на реалізацію програми створення єдиного 

інформаційного простору освіти району на період 2016-2018 років (далі – 

Програма). 

2. Відділу освіти Здолбунівської районної державної адміністрації: 

2.1.Забезпечити реалізацію зазначених заходів у визначені терміни. 

2.2.Інформувати Здолбунівську районну державну адміністрацію про хід 

виконання  Програми щороку до 25 грудня.  

2.3. Заслухати хід реалізації Програми на колегії відділу освіти у грудні 2018 

року. 

3. Керівникам навчальних закладів: 

3.1.Розробити заходи на виконання програми створення єдиного 

інформаційного простору освіти району на період 2016-2018 років. 

3.2. Інформувати відділ освіти про виконання заходів щороку до 10 грудня 

протягом 2016-2018 років. 

4. Відокремленому підрозділу – централізована бухгалтерія відділу освіти 

щороку передбачати кошти на виконання заходів Програми. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

            Начальник відділу                                                         Л.Карпенко 

 

 

 



 

Проект наказу підготував: 

 

Завідувач районного методичного кабінету                                  Н.Глущук 

 

 

 

Погоджено: 

 

 

Юрисконсульт                                                                                   І.Кухарчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

     наказ відділу  освіти  

     Здолбунівської районної 

     державної адміністрації 

     17.02.2016 №29 

 

 

                                                          Напрями діяльності та заходи з реалізації програми 

створення єдиного інформаційного простору освіти району  

на період 2016-2018 років 
 

 
Назва напряму 

діяльності 
(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Строк 

виконання 
заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнт. 

обсяги 
фінан-

сування 

(грн.) 

у тому числі за роками Очікуваний результат 

2016 2017 2018 

 

1. Формування 

єдиного освітнього 
простору, 

покращення 

доступу до 
інформаційних 

освітніх ресурсів  

 
 

1. Забезпечення навчальних закладів 

безлімітним високошвидкісним доступом 

до обласних, українських та всесвітніх 
Інтернет-ресурсів 

2016 - 2018 

роки 

Відділ освіти 

Здолбунівської рай -

держадміністрації, 
фінансове управління 

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

100000 100000    

Створення освітнього 

середовища 
 

Покращення доступу до 

мережі Інтернет 2. Створення, реконструкція, 

інформаційне забезпечення та оновлення 
WEB-сторінок (сайту) відділу освіти 

райдержадміністрації, навчальних 

закладів, підтримка Інтернет-зв’язку з 
навчальними закладами району 

 

2016 - 2018 
роки 

Відділ освіти 

Здолбунівської рай -
держадміністрації, 

фінансове управління 

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

3000 1000 1000 1000 

 

 

 

2.Модернізація 

матеріально-
технічної, 

методичної бази  

навчальних 
закладів 

 

 
 

 

1. Забезпечення дидактичними 

програмними засобами, електронними 

підручниками для викладання  

навчальних предметів з використанням 

новітніх інформаційних технологій 

 2016 - 2018 

       роки  

 

 

 
 

Відділ освіти 

Здолбунівської рай -

держадміністрації, 

фінансове управління 

райдержадміністрації 
 

 

Районний 

бюджет 

     

 

 

 

 
 

Підвищення якості 

впровадження 
інформаційно-

комунікаційних технологій, 

оновлення існуючої 
комп’ютерної техніки 

2. Обладнання та модернізація 

навчальних комп’ютерних комплексів, 
існуючих локальних мереж відповідно до 

встановлених вимог у навчальних 

закладах району 

2016 - 2018 

          роки 
  

Відділ освіти 

Здолбунівської рай -
держадміністрації, 

фінансове управління 

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

    



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

4. Забезпечення центрів освітніх округів 
мультимедійними проекторами та 

мультимедійними дошками 

2016 - 2018 
        роки 

   

 

Відділ освіти 
Здолбунівської рай -

держадміністрації, 

фінансове управління 
райдержадміністрації 

Районний 
бюджет 

330000 110000 110000 110000  

5. Створення дидактичних програмних 
засобів для викладання навчальних 

предметів з використанням новітніх 

інформаційних технологій           

2016 -2018 
роки 

Навчальні заклади Районний 
бюджет 

    

6. Модернізація, програмне, інформаційне 

забезпечення, захист інформації та технічна 

підтримка Web-порталу галузі освіти району 

2016 - 2018 

роки 

Відділ освіти 

Здолбунівської рай –

держадміністрації, 
фінансове управління 

райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

    

7. Придбання комп”ютерної техніки у 
позашкільні ннавчальні заклади та 

загальноосвітні навчальні заклади І ступеня 

2016 - 2018 
роки 

Відділ освіти 
Здолбунівської рай –

держадміністрації, 

фінансове управління 
райдержадміністрації 

Районний 
бюджет 

90000 30000 30000 30000 

 

 

 
 

 

3. Підготовка, 
підвищення рівня 

професійної 
компетентності 

вчителя 

 

1. Забезпечення проведення заходів 

(семінарів, тренінгів, практикумів, 

круглих столів, конференцій) з метою  
використання інформаційно-

комунікаційних технологій у навчально-

виховному процесі 
 

2016 - 2018 

роки 

Відділ освіти 

Здолбунівської 

райдержадміністрації 
 

 

 
 

Районний 

бюджет 

     

Упровадження технологій 

дистанційного навчання 
 

 

 
 

 
Підвищення рівня 

компетентності вчителя із 

застосування 
інформаційно-   

комунікаційних технологій 

 

 

 

2. Сприяння участі педагогів у конкурсах 

фахової майстерності, зокрема, конкурсі-
ярмарку педагогічної творчості у номінаціях 

«Інформатика» та «Інформаційно-

комунікаційні технології у навчально-
виховному процесі», всеукраїнському конкурсі 

«Учитель року» у номінації «Інформатика» 

2016 -2018 

роки 

Відділ освіти 

Здолбунівської 
райдержадміністрації, 

загальноосвітні навчальні 

заклади 
 

 

 
 

Районний 

бюджет 

    

3. Стимулювання вчителів-переможців 

конкурсу-ярмарку педагогічної творчості у 
номінаціях «Інформатика» та «Інформаційно-

комунікаційні технології у навчально-

виховному процесі», районного туру  
всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у 

номінації «Інформатика» 

 

2016 -2018 

роки 

Відділ освіти 

Здолбунівської рай -
держадміністрації, 

фінансове управління 

райдержадміністрації 
 

 

 

Районний 

бюджет 

6000 2000 2000 2000  

Створення  належних умов 
для           

роботи з обдарованою   

молоддю, стимулювання 
творчого 

самовдосконалення  

педагогів 



4. Стимулювання педагогів, які підготували 
переможців  олімпіад, конкурсів, турнірів, 

змагань з інформатики та інформаційних 

технологій 

2016 -2018 
роки 

Відділ освіти 
Здолбунівської рай -

держадміністрації, 

фінансове управління 
райдержадміністрації 

Районний 
бюджет 

1500 500 500 500 

 

 
 

 

 
4. Формування 

інформаційної 

компетентності 
учнів, підготовка 

учнівської молоді 

до життя в 
інформаційному 

суспільстві 

 

1. Залучення учнівської молоді до 

різноманітних Інтернет-олімпіад та конкурсів 

2016 -2018 

роки 

Відділ освіти 

Здолбунівської 
райдержадміністрації, 

навчальні заклади 

 

Районний 

бюджет 
     

Зацікавлення учнів у 
поглибленому вивченні 

інформатики, 

популяризації 
інформатики як галузі 

знань  

 
 

 

 
 

 

 
 

2. Організація та проведення районного 

конкурсу «Комп’ютерної  графіки та Web 
– дизайну» 

2016 -2018 

роки 

Відділ освіти 

Здолбунівської 
райдержадміністрації 

Районний 

бюджет 

15000 5000 5000 5000 

3. Організація та проведення І та ІІ етапів 
Всеукраїнської олімпіади з інформатики та 

участь у наступних етапах 

2016 -2018 
роки 

Відділ освіти 
Здолбунівської 

райдержадміністрації, 

загальноосвітні навчальні 
заклади 

 

Районний 
бюджет 

1500 500 500 500 

4. Організація та проведення І та ІІ етапів 

Всеукраїнської олімпіади з інформаційних 

технологій та участь у наступних етапах 

2016 -2018 

роки 

Відділ освіти 

Здолбунівської 

райдержадміністрації, 

загальноосвітні навчальні 

заклади 

Районний 

бюджет 

1500 500 500 500 

5. Стимулювання учнів-переможців олімпіад, 

конкурсів, турнірів, змагань з інформатики та 
інформаційних технологій 

2016 -2018 

роки 

Відділ освіти 

Здолбунівської рай -
держадміністрації, 

фінансове управління 

райдержадміністрації 
 

 

 

Районний 

бюджет 
1500 500 500 500 Створення  належних 

умов для          виявлення 
та підтримки 

обдарованої   молоді, 

стимулювання творчого 
самовдосконалення 

учнів 

 

 

 

Ресурсне забезпечення програми 

створення єдиного інформаційного простору освіти району  

на період 2016-2018 років 
 

 

Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання Програми                             

(грн.) 

Етапи виконання Програми         Усього витрат на виконання Програми  
(грн.) 

2016 рік 2017 рік 2018 рік  

Районний бюджет 250000 150000 150000 550000 

 


