МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
П′ЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
РІШЕННЯ
від 15 квітня 2011 року

м. Мала Виска

№ 62

Про районну програму «Інформаційні та
комунікаційні технології в освіті
Маловисківського району на 2011-2015 роки»
На підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект
районної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті
Маловисківського району на 2011-2015 роки»,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити районну Програму «Інформаційні та комунікаційні технології в
освіті Маловисківського району на 2011-2015 роки» (далі-Програма), згідно додатку .
2. Районній державній адміністрації :
- забезпечити виконання показників Програми;
- при уточненні районного бюджету на 2011 рік та формуванні районного
бюджету на послідуючі роки передбачити кошти, пов’язані із фінансуванням
Програми.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань охорони здоров”я, соціального захисту, соціального
забезпечення населення, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у
справах сім”ї і на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів,
власності, інвестиційної діяльності та приватизації.

Голова районної ради

С. Сосновська

Додаток
до рішення Маловисківської
районної ради
від 15 квітня 2011 року № 62

Районна програма
«Інформаційні та комунікаційні технології в освіті
Маловисківського району на 2011-2015 роки»

І. Паспорт програми
Назва
„Інформаційні та комунікаційні технології в освіті Маловисківського району на
Програми: 2011-2015 роки”
Підстава до Закон України „Про Національну програму інформатизації” від 4 лютого 1998
розробки
року №74/98-ВР із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 13
Програми: вересня 2001 року №2684-III, Укази Президента України від 4 липня 2005 року
№1013/2005 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та
розвитку освіти в Україні", від 20 жовтня 2005 року №1497/2005 "Про
першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій",
від 20 березня 2008 року №244/2008 “Про додаткові заходи щодо підвищення
якості освіти”, постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 року
№1153 "Про затвердження Державної програми "Інформаційні та комунікаційні
технології в освіті і науці на 2006-2010 роки"
Замовник
Маловисківська районна рада
Програми:
Головний
Відділ освіти Маловисківської райдержадміністрації
розробник
Програми:
Головна
- Комплексна інтеграція навчальних закладів Маловисківського району в світову
мета
інформаційну систему.
Програми: - Формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників,
забезпечення їх інформаційних потреб.
- Інтенсифікація навчання і виховання за рахунок використання інформаційнокомунікаційних технологій.
- Удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного
процесу.
- Подальша оптимізація освітнього менеджменту на основі використання
сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчальновиховному процесі.
Термін
2011-2015 роки
реалізації
Програми:
Джерела
- Кошти районного, державного бюджетів
фінансуван - Інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством.
ня:
Обсяги
Розмір коштів на кожний окремий рік розглядається у встановленому законом
фінансуван порядку.
ня:
Очікувані
- Підтримка парку комп’ютерної техніки (навчальних комп’ютерних та
кінцеві
мультимедійних комплексів) загальноосвітніх навчальних закладів на сучасному
результати рівні у відповідності до вимог Міністерства освіти і науки України.
реалізації
- Забезпечення комп’ютерної техніки ліцензійними базовими прикладними
програми:
програмними засобами.
- Розвиток і підтримка функціонування єдиного інформаційного освітнього
середовища, надання доступу учням, педпрацівникам та управлінцям до вітчизняни
світових інформаційних ресурсів.
- Удосконалення роботи лабораторій комп’ютерних технологій в освіті для
забезпечення ефективного супроводження процесів інформатизації та
комп’ютеризації.
- Доведення середнього по району показника не більше 15 учнів на 1 комп’ютер.
- Удосконалення системи управління освітою за рахунок використання комп’ютерн

орієнтованих засобів збирання та опрацювання інформації, використання
інформаційних освітніх ресурсів району.
ІІ. Загальні положення
Програма “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті Маловисківського району”
(далі – Програма) складена з метою дотримання наступності та послідовності в процесі
інформатизації закладів системи освіти району, запровадженому завдяки програмі
„Комп’ютеризація та інформатизація закладів та установ освіти Маловисківського району”, що
реалізувалась з 2005 року по 2010 рік, і є результатом програмно-цільового підходу до
подальшого розвитку соціально-педагогічної системи району, розроблена на виконання Закону
України „Про Національну програму інформатизації” від 4 лютого 1998 року №74/98-ВР із
змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 13 вересня 2001 року №2684-III,
Указів Президента України від 4 липня 2005 року №1013/2005 "Про невідкладні заходи щодо
забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні", від 20 жовтня 2005 року
№1497/2005 "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних
технологій", від 20 березня 2008 року №244/2008 “Про додаткові заходи щодо підвищення
якості освіти”, постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 року №1153 "Про
затвердження Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на
2006-2010 роки".
Інформатизація закладів освіти є комплексною проблемою, розв’язання якої потребує
одночасного вирішення, зокрема, таких завдань:
оснащення закладів освіти комп’ютерною технікою (комп’ютеризація закладів);
забезпечення закладів освіти навчальними комп’ютерними програмами та
педагогічними програмними засобами;
підключення закладів до мережі Інтернет та забезпечення можливості
повноцінної роботи в ньому;
удосконалення системи управління закладами освіти шляхом застосування
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчально-виховному процесі;
створення автоматизованих робочих місць (АРМ) керівника, секретаря,
заступників керівника, бібліотекаря, методиста у закладах та установах освіти;
підготовка керівників закладів та педагогічних працівників до роботи з
використанням інформаційних технологій.
Сучасний рівень розвитку ІКТ значно розширює можливості доступу до інформації для
учителів та учнів, створює середовище, метою якого є підготовка майбутнього покоління до
життя в інформаційному суспільстві.
Соціальна ефективність реалізації Програми полягає в забезпеченні рівного доступу до
отримання та використання інформації вчителями, учнями та їх батьками. Створення умов для
дистанційної освіти всіх учасників навчально-виховного процесу.
Реалізація Програми дасть можливість підтримувати функціонування єдиного
інформаційного освітнього середовища у районі, забезпечити всі заклади освіти доступом до
мережі Інтернет з використанням сучасних технологій, підтримувати створений у
загальноосвітніх навчальних закладах парк комп’ютерної та мультимедійної техніки на рівні
чинних вимог, значно знизити показник кількості учнів на 1 комп’ютер та забезпечити
функціонування і розвиток автоматизованих робочих місць різних категорій працівників у всіх
навчальних закладах і установах освіти для підтримки управлінської діяльності.
ІІІ. Сучасний стан комп’ютеризації та інформатизації закладів та установ освіти
Маловисківського району
Завдяки реалізації Програми “Комп’ютеризація та інформатизація закладів і установ
освіти Маловисківського району на 2005-2010 роки” районною владою зроблено значний
прорив у процесі комп’ютеризації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних
закладів району.
Соціальна ефективність реалізації Програми полягає в забезпеченні рівного доступу до
отримання та використання інформації вчителями та учнями району, створенні умов для

дистанційної освіти всіх учасників навчально-виховного процесу. Запровадження Програми дає
можливість забезпечити всі загальноосвітні навчальні заклади комп’ютерними класами, значно
знизити показник щодо кількості учнів на 1 комп’ютер, підключити всі заклади освіти до
мережі Інтернет з використанням сучасних технологій та забезпечити всі заклади освіти, в тому
числі й дошкільні й позашкільні навчальні заклади, комп’ютерною технікою для підтримки
управлінської діяльності адміністрацій.
У 2006 - 2010 роках на виконання Програми було виділено 522,4 тис. грн.: 280,1 тис.
грн. з державного бюджету, 212,3 тис. грн. з місцевого, 30 тис. грн.. позабюджетних коштів.
Парк комп’ютерної техніки складається з 189 персональних комп’ютерів (з 2004 року
придбання).
Функціонує 22 кабінети інформатики, які забезпечені навчальними комп’ютерними
комплексами.
У загальноосвітніх навчальних закладах на 1 комп’ютер приходиться в середньому 22
учня, у тому числі в міських школах – 28, сільських – 19 учнів. Підключено до мережі Інтернет
– 38% закладів, у тому числі по місту 75%, селу – 22%.
3 школи району (що складає 12 % від загальної кількості) забезпечені мультимедійною
технікою.
З метою часткової автоматизації управлінських процесів, методичної роботи
комп’ютеризовано робочі місця (директора, секретаря, заступника директора) в окремих
навчальних закладах.
Комп’ютерами та оргтехнікою забезпечені всі школи та позашкільні навчальні заклади.
Важливими напрямами в інформатизації освітньої системи району є забезпечення
спеціальними комп’ютерними програмами для часткової автоматизації управлінських процесів
та навчання керівників навичкам практичного їх використання, ефективне використання
шкільного комп’ютерного парку.
В 3 школах району апробовано управлінський програмний комплекс «Ефективна школа
– ХХІ».
На базі методичного кабінету відділу освіти організовано проведення циклу навчальнометодичних семінарів «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» для заступників
керівників загальноосвітніх навчальних закладів.
Центром освітнього інформаційного середовища району є оновлений у 2009 році
офіційний сайт відділу освіти Маловисківської райдержадміністрації, який відкриває широкі
можливості для педагогів, учнів, батьків та громадськості. Створено сайт районного
методичного кабінету, який має тематичні сторінки для педагогів району, та Інтернет-сторінки
2 загальноосвітніх закладів.
В закладах освіти району використовуються 24 педагогічні програмні засоби з фізики,
математики, алгебри, геометрії, біології, хімії, історії, української літератури, природознавства,
географії, астрономії.
Під час проведення позакласних та методичних заходів використовується ІКТ-супровід,
мультимедійні засоби.
ІV. Мета та основні завдання Програми:
Програма реалізується з метою:
- комплексної інтеграції навчальних закладів Маловисківського району в світову
інформаційну систему;
- формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення
їх інформаційних потреб;
- інтенсифікації навчання і виховання за рахунок використання інформаційнокомунікаційних технологій;
- удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
- подальшої оптимізації освітнього менеджменту на основі використання сучасних
інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі.
- забезпечення інформатизації бібліографічної роботи: створення бібліотечних
електронних каталогів, обробки та обліку підручників, навчальної, художньої, довідкової,
методичної літератури, періодичних видань.
Основні завдання програми:

1. Здійснення моніторингу стану інформатизації закладів освіти Маловисківського
району:
- удосконалення існуючої системи моніторингу стану інформатизації закладів та установ
освіти району.
2. Інформатизація навчально-виховного процесу:
розроблення нового та використання існуючого програмного забезпечення для
досягнення високих результатів у навчанні та вихованні;
оновлення навчальних комп’ютерних комплексів, придбаних до 2004 року, та
поповнення навчальних кабінетів комп’ютерною технікою;
запровадження дистанційного навчання та тестування учнів і педагогічних
працівників;
обладнання
комп’ютерною
технікою
методичних
кабінетів
шкіл;
придбання мультимедійних засобів навчання;
проведення Інтернет-уроків, конференцій, семінарів та круглих столів;
створення і підтримка функціонування електронної бібліотеки;
придбання електронних підручників, навчальних програм з різних предметів,
довідників, електронних засобів контролю знань учнів.
3. Підвищення ефективності управління освітою:
подальше використання сучасних інформаційних технологій управління у
школах, районній структурі управління освітою;
створення єдиного програмного комплексу автоматизованого ведення
статистичної інформації про заклади освіти району всіх типів з використанням клієнтсерверних технологій для мобілізації обміну інформацією між різними функціональними
управлінськими рівнями, забезпечення технічного захисту інформації;
проведення оперативного, ситуаційного та постійного управлінського аналізу на
основі інформації, отриманої в результаті функціонування єдиного програмного комплексу;
створення на основі ІКТ ефективної системи планування та обліку витрат на
утримання закладів та установ освіти та здійснення якісного контролю за виконанням бюджету
галузі;
прийняття управлінських рішень на основі аналізу функціонування освітньої
галузі в районі з використанням інформації, отриманої в електронному вигляді.
4. Створення єдиної освітньої інформаційної мережі засобами Інтернеттехнологій:
- надання доступу закладам та установам освіти району до світової мережі Інтернет;
- надання можливості учням шкіл використовувати мережі Інтернет під час роботи у
шкільній бібліотеці;
- подальше функціонування та удосконалення діючої системи електронного обміну
інформацією серед установ та закладів освіти;
- створення у закладах освіти локальних мереж, з метою забезпечення доступу до мережі
Інтернет з усіх робочих місць та обміну даними між ними;
- розробка технічного завдання та реалізація проекту побудови високошвидкісної
комп’ютерної мережі закладів та установ освіти для підтримки функціонування єдиного
освітнього інформаційного середовища.
5. Навчання інформаційним та комунікаційним технологіям педагогічних
працівників закладів освіти:
- проведення семінарів та тематичного навчання для працівників закладів та установ
освіти району з питань використання ІКТ;
- використання дистанційних форм навчання на базі КОІППО, методичного кабінету
відділу освіти райдержадміністрації.
V. Організаційне забезпечення виконання Програми
Передбачені Програмою заходи є основою для побудови соціально-педагогічної системи
району, зорієнтованої на задовольняння освітніх потреб громади засобами інформаційнокомунікаційних технологій.

Функції сприяння взаємодії та забезпеченню координації роботи місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій незалежно від
форми власності, пов’язаних з виконанням Програми, і корегування передбачених нею заходів
відповідно до наявних фінансових, матеріальних та організаційних можливостей покладаються
на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров”я, соціального захисту, соціального
забезпечення населення, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та у справах сім”ї
Організацію виконання Програми відповідно до своїх повноважень здійснює відділ
освіти райдержадміністрації.
VІ. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація заходів Програми дасть можливість:
1. Забезпечити:
- загальноосвітні навчальні заклади навчальними комп’ютерними та мультимедійними
комплексами для підтримки навчально-виховного процесу у відповідності до державних
вимог;
- технічну та програмну підтримку автоматизованих робочих місць бібліотекарів,
методистів, керівників закладів та установ освіти;
комп’ютерну техніку ліцензійними системним та базовим програмним забезпеченням;
навчальний процес комп’ютерними програмами навчального призначення;
доступ учнів, педпрацівників та управлінців до вітчизняних і світових інформаційних
ресурсів шляхом підключення до глобальної комп’ютерної мережі Інтернет за
сучасними каналами зв’язку.
2. Довести середній по району показник забезпеченості комп’ютерною технікою – до 15
учнів на 1 комп’ютер.
3. Частково автоматизувати управлінську, бухгалтерську діяльність, бібліотечну справу,
методичну роботу на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
4. Удосконалити систему управління освітою району шляхом запровадження єдиного
програмного комплексу автоматизованого ведення статистичної інформації про заклади
освіти району для мобілізації обміну інформацією.
VII. Фінансове забезпечення
Обсяги фінансування
Кільпозаб Разом
Заходи
держб райбю
кість
юджет
юджет
джет
ні
Придбання комп’ютерних комплексів
11
520
195
715
Придбання комп’ютерів
20
60
60
Придбання автоматизованих робочих місць
7
бібліотекарів, керівників закладів
21
21
Ліцензування ППЗ
35
35
35
Забезпечення навчальним ППЗ
25
45
45
Підключення до мережі Інтернет
15
8,25
12
20,25
Придбання мультимедійних класів
4
134
134
268
Обслуговування комп’ютерної техніки
30
30
Загальний обсяг фінансових ресурсів
654 468,25
72 1194,25
кошти державного бюджету
654
кошти обласного бюджету
кошти районного бюджету
468,25
кошти не бюджетних джерел
72

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило

Додаток 2
до районної програми «Інформаційні та
комунікаційні технології в освіті
Маловисківського району на 2011-2015 роки»

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЙОННОЇ ПРОГРАМИ
„ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2011-2015 РОКИ”
Обсяг коштів, який
пропонується залучити
на виконання
програми
1
Обсяг ресурсів, усього
тис.грн.
у тому числі:
державний бюджет
обласний бюджет
районний бюджет
місцевий бюджет
кошти не бюджетних
джерел

Етапи виконання програми
2011
рік
2

2012
рік

172,85

312,6

182

319,8

130

264

130

130

18,85

36,6

40

177,8

195

12

12

12

12

24

3

2013
рік
4

2014
рік
5

2015
рік
6
207

Усього
витрат на
виконання
програми,
тис. грн..
7
1194,25
654
0
468,25
0
72

Додаток 1
до районної програми «Інформаційні та
комунікаційні технології в освіті
Маловисківського району на 2011-2015
роки»

ПАСПОРТ РАЙОННОЇ ПРОГРАМИ

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Маловисківського району на 2011 – 2015 роки”
1.

Програма затверджена:

2.

Ініціатор розроблення програми

3.

4.

Дата, номер і назва розпорядження голови
райдержадміністрації про розроблення
програми
Розробник програми

5.
6.

Співрозробники програми
Відповідальний виконавець програми

7.

Учасники програми

8.

Терміни реалізації програми

9.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні програми
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми, усього,
у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти районного бюджету
кошти не бюджетних джерел
Основні джерела фінансування програми

10.

11.

рішенням районної ради від 15
квітня 2011року № 62
Відділ освіти Маловисківської
райдержадміністрації

Відділ освіти Маловисківської
райдержадміністрації
Відділ освіти Маловисківської
райдержадміністрації
Загальноосвітні та позашкільні
навчальні заклади Маловисківського
району
2011-2015 роки
Районний бюджет

654 тис. грн

1194,25 тис. грн..

468,25 тис. грн
72 тис. грн.
Державний та Районний бюджет.
Обсяг коштів, який пропонується
залучити на виконання програми
уточнюється
при
формуванні
бюджету на кожен рік.

