
 
 
 
  
 
 
                                                       УКР А Ї Н А 

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

                                                           Н А К А З 

       5 травня 2014 року        м.Здолбунів   № 97 
 
Про створення 
безпечного інформаційного 
простору в системі освіти 
Здолбунівського району 
         
 

На виконання Закону України «Про захист суспільної моралі», наказу 
Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16.03.2004 
№81 «Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах 
інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.05.2004 за №620/9219, 
Міністерства освіти і науки України від 29.06.2010 №637 «Про проведення 
суцільної інвентаризації стану наявної комп'ютерної техніки в 
загальноосвітніх навчальних закладах I, I-II, I-III ступенів», відповідно до 
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних 
технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 20.05.2004 №407 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.06.2004 за №730/9329, на 
виконання подання прокуратури Здолбунівського району від 23.04.2014 №63-
1050 вих-14 «Про усунення порушень законодавства, спрямованого на захист 
суспільної моралі, причин та умов, що їм сприяли» та з метою створення 
безпечного інформаційного простору в системі освіти Здолбунівського 
району, 
 
НАКАЗУЮ: 
 
1.  Головному спеціалісту відділу освіти райдержадміністрації відповідно до 

посадових обов’язків: 



1.1. Посилити контроль за використанням навчальними закладами Інтернет  

ресурсів та обмеження доступу учнів з комп’ютерів навчальних закладів до 

Інтернет ресурсів забороненого змісту.  

                 Постійно 

1.2.Забезпечити проведення вибіркових перевірок загальноосвітніх 

навчальних закладів щодо стану забезпечення обмеження доступу учнів з 

комп’ютерів навчальних закладів до Інтернет  ресурсів забороненого змісту.  

                  Постійно  

2.  Здолбунівському районному методичному кабінету: 

2.1. Надавати методичну допомогу керівникам закладів, учителям 

інформатики щодо створення безпечних умов для обмеження доступу учнів з 

комп’ютерів навчальних закладів до Інтернет ресурсів забороненого змісту.  

                  Постійно 

2.2. Підготувати методичні рекомендації щодо обмеження доступу учнів з 

комп’ютерів навчальних закладів до Інтернет ресурсів забороненого змісту 

                   До 01.06.2014 

2.3. Систематично розглядати на засіданнях районних методичних об’єднань 

питання використання Інтернет ресурсів у навчально-виховному процесі. 

                 Постійно 

3. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 

3.1.  Забезпечити контроль за обмеженням доступу учнів з комп’ютерів 

навчальних закладів до Інтернет ресурсів забороненого змісту, забезпечення 

інформаційної безпеки дітей і підлітків. 

                                                                                                                    Постійно 

3.2.  Вжити заходи щодо унеможливлення доступу школярів через мережу 

Інтернет до сайтів, що не мають відношення до навчально-виховного 

процесу. 

                  До 15.05.2014 



3.3.   Забезпечити створення окремих серверів, які відповідають за розділення 

Інтернет ресурсів та відключення комп’ютерних класів від потенційно 

небезпечних сайтів. 

                  До 01.09.2014   

3.4.     Внести зміни до посадових інструкцій працівників навчальних 

закладів, які використовують Інтернет ресурси під час навчально-виховного 

процесу. 

                   До 01.09.2014 

3.5.    Внести зміни до посадових інструкцій працівників навчальних 

закладів, які відповідальні за роботу Інтернету і обмеження доступу. 

                   До 01.09.2014 

3.6.  Розглянути питання забезпечення інформаційної безпеки дітей і 

підлітків на батьківських зборах. 

                    До 20.10.2014 

 3.7.     Забезпечити неухильне дотримання норм Закону України «Про захист 
суспільної моралі», наказу Міністерства освіти і науки України від 
20.05.2004 №407. «Про затвердження Положення про кабінет інформатики та 
інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх 
навчальних закладів», Правил безпеки під час навчання в кабінетах 
інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій. 

 
      4.  Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою. 

 
 
В.о.начальника відділу                                                                          А.Демедюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Проект наказу підготував  
головний спеціаліст відділу                                                                 І.Рудько 
 
Погоджено: 
 
юрисконсульт                                                                                        І.Кухарчук 
 


