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Концепція  

Солонянської середньої загальноосвітньої школи №1  

щодо використання інформаційно - комунікативних технологій 

1. Аналіз стану та пріоритетні напрями розвитку загальної середньої освіти в школі. 

1.1. Нормативно-правова база 

Право громадян України на освіту гарантовано Конституцією України. Повна загальна 

середня освіта є обов'язкового (Конституція України, стаття 53). 

Регулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної, наукової, 

загальнокультурної підготовки громадян України визначено законодавством України про 

освіту: 

Законом України «Про освіту» (1996 p.); 

Законом України «Про загальну середню освіту» (1999 p.); 

Завдання програми визначаються відповідно до державних стандартів освіти. 

1.2. Науково-педагогічна та навчально-методична діяльність. 

Середній рівень знань учнів з дисциплін природнично-математичного циклу, суспільно-

гуманітарного циклу вищий, ніж у інших навчальних закладах району. 

Поширюється застосування авторських методів навчання та навчальних матеріалів. 

У школі навчання ведеться українською мовою, для задоволення культурних потреб учнів 

збільшилась кількість мов, які викладаються - окрім української мови, у школі вивчається 

англійська мова, російська мова, німецька мова. 

Створено і видано значну кількість підручників нового покоління. Разом з тим, 

скоротилися наклади підручників, методичної літератури, погіршилося забезпечення бібліотек 

науковою та педагогічною періодикою, значна кількість розробленої навчально-методичної 

літератури не видається. 

У школі забезпечено поступову адаптацію змісту програм і методик навчання до ринкових 

потреб. Поширюються тенденції щодо використання у навчально-виховному процесі, системі 

управління школою інформаційних і телекомунікаційних технологій. 

1.3. Матеріально-технічне забезпечення. 

Забезпеченість школи традиційними і комп'ютерно-орієнтованими засобами навчання та 

навчальним обладнанням не відповідає сучасним вимогам. Ця ситуація останніми роками 

значно погіршилась і навіть досягла критичної межі, хоча у питанні забезпечення 

комп’ютерною технікою у ході реалізації Державної програми інформатизації загальноосвітніх 

навчальних закладів та комп’ютеризації сільських шкіл починаючи із 2003 року стались 

позитивні зміни. Поряд з тим разом із сучасною обчислювальною технікою використовуються 

морально і фізично застарілі засоби, відсутнє оновлення ними навчального закладу, практично 

зруйнована система їх постачання. 

Стан вітчизняного виробництва засобів навчання не відповідає потребам освітньої галузі. 

Намітилась стійка тенденція забезпечення навчальних закладів засобами навчання зарубіжного 

виробництва. 

Рівень оснащення школи комп'ютерами, їхні технічні характеристики та співвідношення 

кількості учнів на один комп'ютер значно відстає від більшості розвинутих країн світу. 

Рівень комп'ютерного оснащення школи не забезпечує належного доступу викладачів та 

учнів до глобальної мережі Інтернет, не дає можливості використовувати в навчальному про-

цесі вітчизняні та зарубіжні програмні засоби навчального призначення, бази даних і знань, 

вивчати сучасні телекомунікаційні технології, впроваджувати елементи дистанційних 

технологій навчання.  

1.4. Управління школою 

Децентралізація управління освітньою галуззю, впровадження частини навчального плану 

за вибором навчального закладу, місцеві особливості фінансування та управління школами 

призводять до значних відмінностей у навчанні та його забезпеченні. 
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Повільне впровадження механізмів, що забезпечують контроль якості результатів 

навчального процесу, не відповідає вимогам щодо гарантії якості освіти. 

Згідно із Законом України «Про освіту» (1996 р.) відповідальність за управління 

покладається на самі школи, але їхнє фінансування здійснюється за рахунок обласних та 

районних бюджетів і визначається відповідними ланками влади. 

1.5. Фінансове забезпечення 

Фінансування освіти забезпечується на рівні витрат на заробітну плату вчителів, 

організацію часткового харчування дітей та оплату частини комунальних послуг. 

З'являються нові джерела фінансування, зокрема ресурси недержавного сектора 

економіки. 

1.6. До пріоритетів розвитку загальної середньої освіти в школі можна віднести такі: 

 орієнтація на розвивальну освіту та особистісно орієнтоване навчання, інноваційні 

технології; 

 перехід на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання; 

 впровадження Державних стандартів шкільної освіти; 

 впровадження профільного навчання у старшій школі; 

 широке впровадження у шкільний навчально-виховний процес, управлінську 

діяльність у навчальному закладі нових інформаційних технологій; 

 варіативність шкільних навчальних програм; 

 допрофесійна та професійна підготовка; 

 забезпечення неперервної освіти впродовж усього життя. 

2. Характеристика навчального закладу як об'єкта інформатизації 

2.1. Загальноосвітня школа є основним типом середніх закладів освіти (розділ II, ст. 36 Закону 

України «Про освіту», 1996 p.). Вона є об’єктом інформатизації у такому об’ємі: 

 школа І ступеня - 10 класів; 

 школа ІІ ступеня - 14 класів; 

 школа ІІІ ступеня - 6 класів. 

2.2. Інформатизація загальноосвітнього навчального закладу, в першу чергу, передбачає 

формування навчального середовища на базі комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання. 

Навчальне середовище розглядається як штучно побудоване середовище, структура і 

складові якого сприяють досягненню цілей навчально-виховного процесу. Структура 

середовища визначає його внутрішню організацію, взаємозалежність між елементами 

середовища як системи, у якій здійснюється навчально-виховний процес. Складові 

виступають як атрибути середовища, визначаючи його змістову і матеріальну 

наповненість, тобто є ресурсом, що включається у діяльність учасників навчально-

виховного процесу в міру необхідності, набуваючи при цьому ознак засобів навчання. 

Необхідною умовою існування навчального середовища є можливість реалізації у його 

межах інформаційної і діяльнісної компонент навчально-виховного процесу. Достатньою 

умовою є наявність суб'єкта навчання та забезпечення у межах середовища циркуляції 

навчальної інформації в достатньому обсязі. Суб'єкт навчання є кінцевим адресатом 

системи дій, що відбуваються в межах навчального середовища. Життєвий цикл 

навчального середовища визначається часом існування інформації в активній формі, тобто 

часом, який потрібен для сприймання та засвоєння суб'єктом навчання інформації, що 

циркулює в межах навчального середовища. Враховуючи те, що адресне середовище 

рухоме, тобто контингент суб'єктів навчання періодично змінюється за умови відносно 

сталого середовища, можна говорити про періодичність його життєвого циклу. Навчальне 

середовище, яке створене в межах шкільного приміщення, забезпечує циркуляцію 

навчальної інформації тільки в цих межах і може розглядатися як замкнене навчальне 

середовище. Входження до складу навчального середовища засобів інформаційних 

технологій забезпечує формування комп'ютерно-орієнтованого навчального середовища. 
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Якщо комп'ютерно-орієнтовані засоби навчання забезпечують можливість зовнішніх 

комунікацій, навчальне середовище набуває ознак відкритого навчального середовища.  

2.3. Специфіка інформаційних потоків, які циркулюють у освітній галузі, їхня періодичність, 

обсяг, необхідність контролю за проходженням інформації тощо характеризують освіту як 

велику систему, якісне функціонування якої неможливе без використання сучасних 

телекомунікаційних і комп'ютерних засобів щодо зберігання, опрацювання, передавання, 

подання інформації. 

3. Нормативно-правова база інформатизації загальноосвітнього навчального закладу 

Закони України «Про освіту» (1996 р.), «Про загальну середню освіту» (1999 р.), Закон 

України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» (1998 р.), Закон України 

«Про національну програму інформатизації» (1998 р.), Положення «Про формування та 

виконання Національної програми інформатизації» (1998 р.), Положення про кабінет 

інформатики та інформаційно - комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх 

навчальних закладів (2004 р.), Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення функціонування і розвитку освіти в Україні" (2005 р.), Стандарти освіти. 

4. Аналіз стану інформатизації загальноосвітнього навчального закладу 

4.1. За час інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів у школі проведено значну 

організаційну, навчальну, наукову та методичну роботу. Найвагомішими результатами 

цієї роботи слід вважати: 

 реалізацію проекту «Пілотні школи», розпочатого наприкінці 80-х років; 

 розробку й оснащення школи комп'ютерним комплексом вітчизняного виробництва 

типу «Пошук-2»; 

 організацію у 1993 році шкільної лабораторії нових інформаційних технологій 

навчання; 

 впровадження допрофесійної підготовки зі спеціальностей "Оператор 

комп’ютерного набору", "Секретар - друкарка із навичками роботи з комп’ютером"; 

 реалізацію навчального проекту "Сервісно-освітній центр - Інтершкола"; 

 організацію роботи "Школи олімпійського резерву"; 

 підготовку вчительських кадрів з інформатики, які в цілому відповідають потребам 

школи; 

 розробку й видання працівниками СШЛНІТ значної кількості навчальних і 

методичних посібників, які безпосередньо орієнтовані на використання комп'ютерно 

орієнтованих систем навчання в школі, забезпеченні психологічного супроводу 

навчально - виховного процесу, впровадження інновацій в управлінську діяльність 

школи; 

 забезпечення доступу учнів та вчителів школи до мережі Інтернет. 

4.2. Стан комп'ютеризації загальноосвітнього навчального закладу.  

 У школі навчається близько 850 учнів, встановлено 36 комп’ютерів. У середньому на 

100 учнів припадає 4  комп'ютера; 

 Парк комп'ютерів різноманітний (2 видів), 15 машин морально та фізично застаріли, 

не відповідають сучасним вимогам. 

 Наведені дані свідчать, що в цілому стан комп'ютеризації загальноосвітнього 

навчального закладу може бути визнаний задовільним. 

4.3. Причини критичного стану комп'ютеризації навчального закладу: 

 кризові явища в економіці країни; 

 відсутність коштів на комп'ютеризацію шкіл. 

4.4. Наслідки критичного стану комп'ютеризації 

Технічні характеристики комп'ютерної техніки не дозволяють користуватися 

вітчизняними та зарубіжними інформаційними ресурсами у повному обсязі. 

Комп'ютер використовується як на уроках інформатики, так і як засіб навчання на уроках 
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інших предметів та у позанавчальний час - швидко спрацьовується його ресурс. Бюджетних 

коштів на обслуговування техніки, особливо у післягарантійний період, не передбачено. 

Не визначено чітко процедуру списання та утилізації морально застарілої комп’ютерної 

техніки. 

На достатньому рівні знаходиться використання комп'ютерів в управлінській діяльності 

школи, але немає чіткої районної стратегії застосування комп’ютерної техніки у цьому питанні. 

Дещо гальмується використання комп'ютерних технологій в управлінській діяльності внаслідок 

неузгодженості форматів електронних документів між школою та органами управління 

освітою. 

Не передбачено коштів на придбання ліцензованого програмного забезпечення, тому воно 

розповсюджується переважно стихійно. 

Відсутній фонд алгоритмів і програм, у якому б займалися сертифікацією, накопиченням і 

тиражуванням програмних засобів навчального призначення, оновленням програмного 

забезпечення. 

Практично відсутнє комп'ютерно-орієнтоване науково-методичне забезпечення навчання 

різних предметів, що забезпечувало б сучасну комп'ютерну підтримку навчального процесу. 

Методичні кафедри педагогічних вузів не готують майбутніх учителів - предметників до 

використання сучасних комп'ютерно-орієнтованих систем навчання в їхній майбутній 

професійній діяльності в умовах широкого використання інформаційних технологій навчання в 

навчальному процесі. Здійснено спробу перекласти цю роботу на вчителів інформатики, які не є 

компетентними у методиці викладання інших предметів. 

5. Головна мета інформатизації загальноосвітнього навчального закладу: 

Інформатизація загальноосвітнього навчального закладу є невід'ємною складовою 

інформатизації освіти. Вона суттєво впливає на зміст, організаційні форми і методи навчання та 

управління навчально-пізнавальною діяльністю, а також спричиняє істотні зміни в діяльності 

учнів, учителів, керівників навчального закладу, а тому має охопити всі напрямки та сфери 

їхньої діяльності. 

Однією з найсуттєвіших складових інформатизації навчального закладу є інформатизація 

навчального процесу — створення, впровадження та розвиток комп'ютерно-орієнтованого 

освітнього середовища на основі інформаційних систем, мереж, ресурсів та технологій, 

побудованих на базі застосування сучасної обчислювальної і телекомунікаційної техніки. 

Головною метою інформатизації загальноосвітнього навчального закладу є підготовка 

підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформатизованому 

суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності освіти. 

Реалізація головної мети інформатизації загальноосвітнього навчального закладу 

передбачає досягнення таких цілей: 

 формування інформаційної культури учнів, яка стає сьогодні невід'ємною складовою 

загальної культури кожної людини і суспільства в цілому; 

 створення додаткових можливостей для розробки та впровадження нових 

особистісно орієнтованих освітніх технологій, диференціації навчально-виховного 

процесу для якомога повнішого розвитку нахилів і здібностей дітей, задоволення 

їхніх запитів і потреб, розкриття їхнього творчого потенціалу тощо; 

 удосконалення управління освітою. 

6. Пріоритетні напрями та завдання інформатизації загальної середньої освіти 

До пріоритетних напрямів інформатизації загальноосвітнього навчального закладу 

належать: 

6.1. Оснащення школи сучасними засобами інформаційних технологій 

Оснащення школи засобами інформаційних технологій передбачає: 

 створення або модернізацію спеціалізованих навчальних приміщень (кабінетів), що 

відповідають діючим державним санітарним правилам та нормам влаштування та 
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обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах; 

 встановлення сучасних комп'ютерних мультимедійних класів з відповідними 

комп'ютерними аксесуарами та проекційною технікою у кількості, достатній для 

впровадження інформаційних технологій у навчально - виховний процес; 

 створення локальної мережі класу і школи; 

 створення телекомунікаційних засобів виходу до глобальної всесвітньої мережі 

Інтернет; 

 створення районного центру дистанційної освіти; 

 забезпечення базовими та спеціалізованими системними програмними засобами; 

 забезпечення прикладними програмними засобами навчального призначення (ППЗ); 

 створення системи обслуговування наявної комп`ютерної техніки для шкіл району. 

Зазначені складові оснащення засобами інформаційних технологій повинні бути 

типізованими й сертифікованими відповідно до рішень Міністерства освіти і науки України. 

6.2. Удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів. Для системи освіти найближчими роками необхідно підготувати до 

використання засобів інформаційних технологій у професійній діяльності достатню 

кількість фахівців. Підготовку педагогічних фахівців у галузі інформаційних технологій 

покладено на педагогічні вузи та інститути післядипломної освіти вчителів. Районний 

центр дистанційної освіти має забезпечувати перепідготовку наявних педагогів без 

відриву від основного місця роботи. 

6.3. Інформатизація процесу навчання та виховання. Інформатизація навчально-виховного 

процесу загальноосвітньої школи передбачає, у першу чергу, широке використання у 

процесі вивчення шкільних навчальних дисциплін комп'ютерно-орієнтованих засобів 

навчання на базі сучасних комп'ютерів і телекомунікаційних мереж. Для задоволення 

освітніх потреб школярів комп’ютерна техніка використовується у позанавчальний час. 

6.4. Подальше вдосконалення навчання інформатики. Інформатика — це наука про 

інформацію та інформаційні процеси в природі та суспільстві, методи та засоби 

організації, одержання, опрацювання, зберігання, подання, передавання, копіювання 

інформації та управління інформаційними процесами. Інформатика  - динамічна наука, що 

інтенсивно розвивається та суттєво впливає на розвиток інших наук і технологій. Вона 

перетворюється із суто технічної у фундаментальну суспільно значущу науку. Предметом 

навчальної дисципліни «Інформатика» є наукові факти, основні поняття і положення 

стосовно сутності інформації та інформаційних процесів, принципи, методи і засоби 

пошуку, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання інформації та 

управління інформаційними процесами. Структура і зміст шкільного курсу «Інформатика» 

повинні певною мірою відповідати сучасному стану і тенденціям розвитку інформатики як 

науки. Враховуючи суттєві зміни, що відбулися останнім часом у галузі інформатики, 

підвищення її соціальної значущості, досвід вивчення у середніх загальноосвітніх школах 

курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки», використання засобів 

інформаційних комп'ютерно-орієнтованих технологій у процесі викладання різних 

навчальних дисциплін, результати проведених науково-педагогічних досліджень, слід 

розрізняти «Інформатику» як самостійну загальноосвітню дисципліну та комп'ютерно-

орієнтовані технології навчання окремих дисциплін. Розглядаючи комп'ютерно-

орієнтовані засоби навчання як засоби навчально-пізнавальної діяльності протягом усього 

здобуття загальної середньої освіти (1—12 класи), вивчення курсу «Інформатика» як 

самостійної навчальної дисципліни доцільно здійснювати з 7-го по 12-ий класи, а саме: 

 1 — 6 класи — використання комп'ютера як засобу педагогічної діяльності. 

Пропедевтичний курс інформатики, за умови належного технічного забезпечення, 

може викладатися на окремих уроках за рахунок годин варіативної складової 

навчального плану або інтегруватися з навчальним предметом «Математика». 



стр. 6 из 8 
F:\SchSol01\Dok_Normativ\Концепция_ИКТ.mht 

 7 — 9 класи — базовий курс інформатики; 

 10 — 12 класи — курс інформатики допрофесійної підготовки з урахуванням 

профілю навчання, а також за вибором учня. 

Базовий курс інформатики має вивчатися за державною навчальною програмою. Для 

курсу інформатики у 10— 12 класах передбачається розробка альтернативних державних 

навчальних програм. 

Пропонована структура навчальної дисципліни «Інформатика» забезпечує наступність, 

ступеневий рівень науковості, достатній рівень підготовки кваліфікованого користувача 

інформаційних технологій, враховує вікові особливості учнів та професійну спрямованість 

старшої школи. 

6.5.  Інформатизація системи управління школою. Інформатизація системи управління 

школою передбачає: 

 розробку та використання єдиної комп'ютерно-орієнтованої технології збирання та 

опрацювання управлінської інформації; 

 використання діалогових засобів доступу до баз даних; 

 взаємодію з міжгалузевими автоматизованими системами опрацювання інформації; 

 створення експертних систем для прогнозування наслідків прийняття рішень щодо 

управління; 

 використання засобів телекомунікації; 

 розробку й упровадження автоматизованого робочого місця керівника навчального 

закладу. 

6.6. Надання пріоритетності функціонування української мови в галузі інформаційних 

технологій. Реалізація цього напряму досягається за рахунок: 

 Використання українського термінологічного (тлумачного) словника з інформатики 

та комп'ютерних технологій; 

 створення й тиражування навчальної, методичної й довідкової літератури 

відповідного спрямування; 

 використання українських версій найбільш розповсюджених операційних систем та 

інструментальних програмних засобів; 

 створення авторських україномовних прикладних навчальних засобів. 

6.7. Участь у міжнародних освітніх проектах. Найперспективнішою формою міжнародних 

освітніх проектів є навчальні телекомунікаційні проекти. Під останніми прийнято 

розуміти спільну навчально-пізнавальну творчу або ігрову діяльність учнів-партнерів, 

організовану на основі комп'ютерних телекомунікацій, яка має спільну мету — 

дослідження певної проблеми, узгоджені методи, способи діяльності, спрямовані на 

досягнення спільного результату діяльності. 

Визначальною умовою реалізації міжнародних освітніх проектів є забезпечення закладам 

освіти доступу до мережі Інтернет. 

7. Принципи формування і виконання програми інформатизації школи. 

Основними принципами формування та виконання програми інформатизації школи є такі: 

7.1. Принцип провідної ролі вчителя. Величезний дидактичний потенціал використання 

інформаційних технологій навчання може бути розкритим лише за умов, якщо до вирі-

шення цих проблем буде залучений вчитель, якому належить провідна роль у навчально-

виховному процесі. Одним з вирішальних факторів ефективного використання засобів 

інформаційних технологій у навчально-виховному процесі школи є знання і вміння 

вчителя в галузі застосування цих технологій у процесі навчання та виховання, доцільного 

та обґрунтованого поєднання нових інформаційних технологій з традиційними системами 

навчання. Впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес не 

повинно звести нанівець наявні досягнення в галузі психології, педагогіки і методик 

навчання різних дисциплін, завдати збитків культурним надбанням, національним 
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традиціям. 

7.2. Принцип комплексності. Цей принцип передбачає: 

 оснащення школи усіма необхідними засобами сучасних інформаційних технологій 

навчального призначення; 

 участь комп'ютерної мережі навчального закладу як частини загальноосвітньої 

мережі Інтернет; 

 використання комп'ютерно орієнтованих засобів навчання у навчально-виховному 

процесі; 

 застосування комп'ютерних інформаційних технологій на всіх рівнях управлінської 

діяльності; 

 фахову підготовку педагогічних працівників у галузі інформаційних технологій; 

 створення освітянських серверів, орієнтованих на шкільну освіту, та їх наповнення 

відповідним інформаційним, програмним і методичним забезпеченням, яке надало б 

можливості організувати дистанційне навчання; 

 контроль ефективності інформатизації загальноосвітнього навчального закладу на 

основі комплексного підходу, який ґрунтується на врахуванні не окремих показників 

якості навчання, а всього комплексу показників, що характеризують учня як 

особистість, надають можливість оцінювати навчання як цілісну систему; 

 організація системи сучасного сервісного обслуговування, яке має здійснюватися на 

тендерній основі; 

 забезпечення використання в навчальному закладі сучасного комп'ютерного 

обладнання з метою досягнення відповідності знань випускників сучасному 

науково-технічному рівню; 

 участь школи у процесі інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів із 

пріоритетних напрямів, забезпечення державного регулювання фінансовими і 

матеріальними ресурсами. 

7.3. Пілотний принцип. В умовах реформування загальноосвітньої системи навчання і масово-

го впровадження інноваційних технологій значна роль належить пілотним проектам для 

апробації концептуально нових методик навчання з використанням нових інформаційних 

технологій. Пілотні дослідження повинні стосуватись не тільки традиційних навчальних 

планів, а й навчальних планів з новими навчальними курсами, поява яких стала можливою 

завдяки інформаційним і телекомунікаційним технологіям. 

7.4. Принцип відкритої системи. Цей принцип полягає: 

 у поступовому розширенні кола учасників пілотного проекту; 

 у поступовому входженні загальноосвітнього навчального закладу у світове 

інформаційне середовище. На початковому етапі останнє можливе через 

використання ліцензійних програмних продуктів; 

 в обов'язковій експертизі і відповідній сертифікації прикладного програмного 

забезпечення навчального призначення, яке закуповується за державні кошти і 

централізовано надходить до школи; 

7.5. Принцип «домінанти». Цей принцип полягає у зростанні ролі та впливу інформаційної 

культури людини на результати її поведінки та діяльності в умовах інформатизованого 

суспільства. Тому одним із центральних завдань середньої освіти є надання можливості 

підростаючому поколінню всебічно підвищити власну інформаційну культуру і свій 

світоглядний рівень. Важлива роль у вирішенні цієї проблеми належить інформатизації 

загальноосвітнього навчального закладу, яка може бути реалізована на першому етапі 

через: 

 розвиток інфраструктури загальноосвітнього навчального закладу та створення 

інформаційних ресурсів; 

 забезпечення якісного функціонування комп'ютерної мережі загальноосвітнього 
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навчального закладу; 

 забезпечення школи сучасними засобами обчислювальної та телекомунікаційної 

техніки; 

 участь у загальноосвітній комп'ютерній мережі «Пілотні школи»; 

 забезпечення школи україномовним програмним і сучасним науково-методичним 

забезпеченням. 

8. Очікувані результати у сфері інформатизації та прогноз їх впливу на розвиток 

загальноосвітнього навчального закладу. Внаслідок виконання Програми інформатизації 

загальноосвітнього навального закладу: 

 Буде створена система формування інформаційних освітніх ресурсів. 

 Будуть створені умови для: 

o поширення якісно нових підходів до організації навчально-виховного 

процесу за рахунок використання комп'ютерно-орієнтованих засобів 

навчання та доступу до вітчизняних та світових інформаційних ресурсів; 

o реалізації дистанційного навчання; 

o підвищення фахової кваліфікації в галузі інформаційних технологій 

учасників навчально-виховного процесу; 

o значного кількісного зростання та якісних показників україномовного 

комп'ютерно орієнтованого науково-методичного забезпечення навчально-

пізнавальної діяльності учнів і вчителів, управління навчальним процесом, а 

також навчальним закладом. 
 


