
Проект 

 резолюції наради 27.04.2011 

 м. Запоріжжя 

 

Презентація Інтернет - порталу «Запорізька обласна освітня мережа» 

 в рамках регіонального проекту  

«Єдиний інформаційний освітній простір області» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь  начальника управління освіти і науки 

Запорізької облдержадміністрації та презентацію Інтернет - порталу «Запорізька 

обласна освітня мережа» учасники наради вирішили звернутись до Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України з  пропозиціями: 

1. На національному рівні, в рамках реалізації державної програми 

інформатизації освіти «Сто відсотків» та національного проекту «Відкритий світ» 

передбачити кошти на: 

1.1. забезпечення підключення сільських шкіл до швидкісної мережі 

Інтернет; 

1.2. модернізацію технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів та 

розпочати комп’ютеризацію дошкільних, позашкільних навчальних закладів; 

           1.3. забезпечення цільового фінансування підвищення кваліфікації  вчителів в 

галузі ІКТ. 

 

2. Вивчити досвід та досягнення регіонів України в галузі застосування 

ІКТ в управлінні та навчанні та кращі напрацювання взяти за основу, як 

платформу,  для подальшого розвитку національних проектів; додати до 

загальнодержавного освітнього контенту наробки освітян країни  та забезпечити 

можливість для користування ними  всім учасниками освітнього  процесу держави. 

 

3. Розробити експертний інструментарій для оцінки ефективності 

методичних та дидактичних матеріалів з використанням ІКТ, які будуть 

викладені для загального користування  на єдиному освітньому порталі 

 4. Продовжити в рамках державних програм та проектів  приведення у 

відповідність до Законів України: 

 нормативних документів щодо ведення шкільної документації з активним  

використанням  ІКТ;  

  розроблення нормативної бази (положення, посадові інструкції, накази) щодо 

створення міського (районного) комп’ютерного центру для обслуговування 

техніки;  

  розроблення Типових положень про мультимедійний кабінет навчального 

закладу та про районну (міську) медіатеку; 

  розроблення Типового положення про районний (міський) навчально-

методичний центр з інформаційно-комунікаційних технологій; 

  забезпечення закладів освіти ліцензійними або альтернативними програмними 

продуктами (базового та навчального програмного забезпечення); 
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 визначення єдиного програмного засобу для створення інформаційного 

освітнього простору України з метою ефективної автоматизації електронного 

документообігу; 

 вироблення єдиної державної стратегічної лінії щодо забезпечення закладів освіти 

програмними засобами для автоматизації управлінської діяльності;  

  придбання та впровадження пакетів адміністративних програм;  

 перенесення базового курсу інформатики в початкову школу, починаючи 

вивчення з 1-2  класу. 

 

 

 


