
 

НАКАЗ 

 

02.09.2015                                                                                      №224-ОД 

 

Про затвердження плану заходів щодо  

розвитку та функціонування Єдиного інформаційного  

освітнього простору в ЕНВК «ЗНЗ-МНВК» у 2015-2016 н.р. 

 

На виконання  Програми розвитку системи освіти міста Енергодара на 

2009-2015 роки, рішення колегії Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від 24.06.2015 «Про формування простору відкритої 

освіти Запорізького регіону», рішення колегії управління освіти від 24.04.2013 

№8 «Про стан забезпечення мережевої взаємодії учасників навчально-

виховного процесу в ЗН в умовах розвитку єдиного інформаційного освітнього 

простору системи освіти міста», наказу УО ЕМР ЗО  від 01.09.2015 р. № 211 

«Про затвердження плану заходів щодо  та функціонування розвитку Єдиного 

інформаційного освітнього простору системи освіти м. Енергодара  у 2014-2015 

н.р.», з метою забезпечення розвитку мережевої управлінської, методичної, 

навчальної та виховної взаємодії усіх суб’єктів навчально-виховного процесу в 

умовах функціонування Єдиного інформаційного освітнього простору системи 

освіти міста в 2015-2016 н.р. засобами хмарних технологій, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити план заходів щодо розвитку та функціонування Єдиного 

інформаційного освітнього простору в ЕНВК «ЗНЗ-МНВК»  у 2015-2016 н.р.  

(додається). 

2. Адміністрації закладу та керівникам структурних підрозділів забезпечити 

виконання плану заходів. 

3. Заступнику директора з НВР Мірошніковій Н.С. інформувати НМЦ 

управління освіти про виконання плану до 01.01.2016 та 01.06.2016. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                  Л.С. Роман 

 

Згідно з оригіналом 

секретар-керівника 

___________К.О. Кедярова 

________2015 

 

                                                                            

 

     



    ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                           наказом ЕНВК «ЗНЗ-МНВК» 

                                                                           02.09.2015 р. №224-ОД 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо розвитку та функціонування єдиного інформаційного освітнього 

 простору в ЕНВК «ЗНЗ-МНВК»  

у 2015-2016н.р. 
№ 

п/п 

Зміст заходів Термін Відповідальний 

І. Матеріально-технічне забезпечення функціонування 

ЄІОП 

 

1.  Забезпечення заходів щодо розширення 

локальних мереж та під’єднання  

навчальних кабінетів в Комплексі до 

мережі ІНТЕРНЕТ. 

Протягом 

2015-2016 

н.р. 

Заступник 

директора з 

НВрР Роман 

С.Г. 

2.  Здійснення  контролю  питання  

дотримання санітарно-гігієнічних норм, 

техніки безпеки  в кабінетах, обладнаних 

НКК та ПК. 

Протягом 

2015-2016 

н.р. 

Заступник 

директора з НВР 

Мірошнікова 

Н.С. 

3.  Планування заходів щодо придбання 

ліцензійного програмного забезпечення 

для комп’ютерної техніки (ОП Windos 7, 

8. MS Office). 

Протягом 

2015-2016 

н.р. 

Заступник 

директора з 

НВрР Роман 

С.Г. 

4.  Здійснення перспективного планування 

заходів щодо оновлення парку 

комп’ютерної техніки в закладі. 

Протягом 

2015-2016 

н.р. 

Заступник 

директора з 

НВрР Роман 

С.Г. 

5.  Створення електронної бази 

комп’ютерної техніки та надання 

експертної оцінки щодо її придатності 

для подальшого використання у 

навчально-виховному процесі. 

Протягом 

2015-2016 

н.р. 

Заступник 

директора з 

НВрР Роман 

С.Г.,  

інженер з ОКТ 

6.  Забезпечення формування звітів ЗНЗ-1, 

83-РВК, 77-РВК в автоматичному режимі 

на порталі Запорізької ІСУО. 

http://zp.isuo.org/ 

Вересень –

жовтень 

2015-2016 

н.р. 

Заступник 

директора з НВР 

Тешлюк Л.І., 

інспектор з 

кадрів 

7.  Здійснення інформаційного забезпечення 

навчально-виховного процесу шляхом 

використання веб-ресурсів бібліотеки 

закладу. 

Протягом 

2015-2016 

н.р. 

Заступник 

директора з НВР 

Тешлюк Л.І., 

бібліотекар 

8.  Передбачення коштів для покращення 

швидкості Інтернету. 

Протягом 

2015-2016 

н.р. 

Заступник 

директора з 

НВрР Роман 

С.Г. 

9.  Здійснення контролю щодо актуальності 

електронної бази даних ЗНЗ. 

Протягом 

2015-2016 

Заступник 

директора з НВР 

http://zp.isuo.org/


н.р. Тешлюк Л.І. 

ІІ. Навчально-методична підтримка педагогів в галузі ІКТ  

10.  Проведення методичних заходів, 

спрямованих на активізацію діяльності 

педагогів щодо впровадження проектних 

та діяльнісних технологій в організації 

навчально-виховного процесу. 

Протягом 

2015-2016 

н.р. 

Заступники 

директора з НВР 

Мірошнікова 

Н.С., Тешлюк 

Л.І. 

ІІІ. Розвиток інформаційного освітнього простору  

навчальних закладів міста 

 

11.  Здійснення внутрішнього аудиту 

кабінетів «Інформатики та 

інформаційних технологій навчання» на 

предмет відповідності нормативні базі. 

Протягом 

2015-2016 

н.р. 

Заступник 

директора з НВР 

Мірошнікова 

Н.С. 

12.  Забезпечення внутрішкільного контролю 

щодо використання комп’ютерної 

техніки в організації навчально-

виховного процесу. 

Протягом 

2015-2016 

н.р. 

Заступник 

директора з 

НВрР Роман 

С.Г. 

13.  Забезпечення модернізації та 

реконструкції сайту закладу та інших 

веб-ресурсів (блогів). 

Протягом 

2015-2016 

н.р. 

Заступник 

директора з 

НВрР Роман 

С.Г., заступник 

директора з НВР 

Мірошнікова 

Н.С. 

14.  Забезпечення участі новоприбулих 

педагогічних працівників у сертифікації 

«100% володіння ІКТ на базовому рівні». 

Протягом 

2015-2016 

н.р. 

Заступник 

директора з НВР 

Мірошнікова 

Н.С. 

15.  Забезпечення оновлення Вікі-візитки 

навчального закладу на Запорізькій Вікі. 

До 

10.10.2015 

Заступник 

директора з НВР 

Мірошнікова 

Н.С. 

16.  Здійснення перевірки та уточнення 

електронних баз даних закладу. 

Серпень-

вересень 

2015 

Травень-

червень 

2016 

Всі заступники 

директора 

17.  Продовження роботи щодо залучення 

педагогів до створення електронного 

контенту засобами сервісу Інтернет для 

щоденного використання у навчанні 

школярів за різних умов комп’ютерної 

підтримки. 

 

Протягом 

2015-2016 

н.р. 

Заступник 

директора з НВР 

Мірошнікова 

Н.С. 

18.  Залучення школярів до дистанційних 

форм навчання у регіональних 

віртуальних школах «Юний програміст» 

Протягом 

2015-2016 

н.р. 

Заступник 

директора з НВР 

Мірошнікова 



та «Школа сучасних знань». Н.С. 

19.  Здійснення переходу закладу від режиму 

тестування електронного журналу на 

порталі «Мої знання» до режиму 

використання в організації навчально-

виховного процесу у 2015-2016 н.р. 

Протягом 

2015-2016 

н.р. 

Заступник 

директора з НВР 

Тешлюк Л.І. 

20.  Забезпечення проведення методичних 

заходів в закладі щодо залучення 

педагогів до роботи в умовах 

віртуальних спільнот на методичній 

платформі Запорізької Вікі. 

Протягом 

2015-2016 

н.р. 

Заступник 

директора з НВР 

Мірошнікова 

Н.С. 

 


