
САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
23 сесія сільської ради VIII скликання

РІШЕННЯ
22 грудня 2021 року №23-31/VIII

Про затвердження Програми
«Вдосконалення сучасних 
інформаційно-комунікаційних 
технологій в освітньому процесі 
закладів загальної середньої освіти» 
на 2022 рік

Відповідно до п.22 ч.І, п.27 ч.І ст.26, пп.1 п.а ст.32 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», п.З ст.37 Закону України «Про повну 
загальну середню освіту», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
освіти, охорони здоров’я, материнства і дитинства, сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму «Вдосконалення сучасних інформаційно- 
комунікаційних технологій в освітньому процесі закладів загальної середньої 
освіти» на 2022 рік (далі - Програма),що додається.

2. Фінансування Заходів Програми здійснюватиметься за кошти 
бюджету Сагунівської сільської територіальної громади та з інших джерел 
фінансування, не заборонених законодавством України.

3. Виконавчому комітету Сагунівської сільської ради забезпечити 
виконання даної Програми.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань освіти, охорони здоров’я, материнства і дитинства.

Сільський голова Ірина БОДЯНЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії Сагунівської 

сільської ради від 22.12.2021
№23-31/VIII

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Назва програми «Вдосконалення сучасних інформаційно- 
комунікаційних технологій в освітньому процесі 

закладів загальної середньої освіти»

Нормативно-правова
база

Закони України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту»

Ініціатор розроблення 
програми

Виконавчий комітет 
Сагунівської сільської ради

Розробник програми

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, 
туризму, молоді, спорту, соціального захисту 

населення виконавчого комітету 
Сагунівської сільської ради

Відповідальний 
виконавець програми

Виконавчий комітет 
Сагунівської сільської ради

Термін реалізації 
програми

2022 рік

Фінансування програми

Кошти бюджету Сагунівської сільської 
територіальної громади та інші джерела 

фінансування, не заборонені законодавством 
України



РОЗДІЛ І. Загальні положення

Програма «Вдосконалення сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти» на 2022 
рік (далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів 
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве 
самоврядування в Україні».

Актуальність розроблення та прийняття даної Програми зумовлена 
необхідністю переходу до якісно вищого рівня використання цифрових 
технологій в освіті.

РОЗДІЛ II. Мета та основні завдання Програми

Головною метою Програми є стимулювання розвитку та підвищення 
рівня діджиталізації в освіті шляхом використання в освітньому процесі 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Для досягнення мети необхідно виконати такі завдання:
- забезпечити заклади загальної середньої освіти сучасними засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій;
- підвищити рівень професійної компетентності вчителів;
- розробити нові інструменти в навчанні для використання нових 

технологічних можливостей.

РОЗДІЛ III. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми надасть можливість:
забезпечити заклади загальної середньої освіти сучасними 

навчальними комп’ютерними комплексами, системами та програмними 
продуктами;

- покращити якість шкільної освіти та підвищити рівень зацікавленості 
здобувачів освіти;

- забезпечити заклади загальної середньої освіти доступом до 
глобальних інформаційних ресурсів з використанням високошвидкісних 
каналів;

- створити та використовувати в освітньому процесі сучасні електронні 
навчальні матеріали та організувати ефективний доступ до них через інтернет- 
мережу;

- створити умови для здобуття повноцінної освіти, соціальної адаптації 
та реабілітації здобувачів освіти з обмеженими можливостями та тих, що 
перебувають на довготривалому лікуванні;

- сформувати дистанційну систему виявлення обдарованих учнів, 
налагодити їх ефективний зв'язок з провідними фахівцями та вченими;

- забезпечити розвиток інформаційної взаємодії та інтеграцію закладів 
загальної середньої освіти у світовий інформаційний освітній простір.



РОЗДІЛ IV. Джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, 
передбачених у бюджеті Сагунівської сільської територіальної громади на 
освітню галузь, централізованих субвенцій з державного та обласного 
бюджетів на виконання державних та обласних програм у галузі освіти та 
інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Термін виконання Програми 2022 рік.

Сільський голова Ірина БОДЯНЕНКО


