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Впровадження інформаційних та комунікаційних технологій навчання в практику 

викладання навчальних предметів - один із пріоритетних напрямків розвитку освітньої 

галузі. 

Використання комп'ютерних технологій у навчанні буде сприяти підвищенню 

освітнього рівня випускників, забезпеченню народного господарства країни 

кваліфікованими фахівцями. 

 

Наявність нормативних документів 

Вільнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 має програму інформатизації 

закладу освіти та план заходів щодо інформатизації (наказ від 01.04.2011 № 35). 

Відповідальним працівником з питань інформатизації закладу призначено директора 

школи Гринько І.М.  

 

Комп'ютеризація закладу освіти 

Керівництво закладу забезпечено двома комп'ютерами (у директора та заступника 

директора школи з НВР) 2012 року випуску. Вони відповідають сучасним вимогам і не 

потребують модернізації.  

На балансі школи є 6 комп’ютерів, які придбані за спонсорські кошти у 1996 році. 

Вони не відповідають сучасним вимогам, не підлягають модернізації, а потребують 

списання та придбання нового комп'ютерного класу, який можна було б використовувати 

в повній мірі.  

Крім того, необхідно придбати комп'ютерну техніку в кабінети секретаря, 

бухгалтера та заступника директора з ВР і підключити їх до мережі Інтернет. 

У школі функціонує один навчальний комп'ютерний клас (10 уч.+1вч. комп'ютери) 

та мультимедійний клас (діаграма 1). 

Діаграма 1 
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Бібліотекар школи користується особистим ноутбуком, що дає змогу замінити 

щоденну ручну роботу бібліотекаря, швидко зробити різноманітні звіти. 

В закладі встановлені програми «Ректор», «Моніторинг», «Мікрорайон», «КУРС 

Школа» та «Додаток 2013». 

Технічне обслуговування комп'ютерної техніки здійснюється інженерами-

електроніками Лісняком А.О., Караруш Н.В., Бондар Ю.В. та по потребі фірмами по 

технічній підтримці комп'ютерів. 

Локальною мережею з'єднані комп'ютери НКК, мультимедійного класу, бухгалтерії, 

адміністрації школи, що дає змогу обмінюватися інформацією. Постійно працює мережа 

Інтернет, ресурси якої використовують як учні (на уроках та в позаурочний час), так і 

вчителі для пошуку інформації за потребами, для роботи з електронною поштою 

(діаграма 2). 

Діаграма 2 

 
Заклад має свою електронну скриньку kararush@rambler.ru. За відправку, отримання 

та повідомлення персоналу закладу про отриману електронну пошту відповідає вчитель 

інформатики Караруш Н.В. 

Школа має свій сайт за адресою www.vlnzosh3.ucoz.ua, який регулярно 

поповнюється інформацією про події в школі. Інформація розміщується по мірі того, як її 

надають вчителі. 

 

Забезпеченість програмними продуктами 

Комп'ютерна техніка закладу забезпечена ліцензійним продуктами частково. 

В комп’ютерному класі 31.10.2007 закінчився термін дії ліцензій на операційну 

систему і на офісні програми. 

У мультимедійному класі ліцензований Windows Vista працював некоректно, тому 

було встановила неліцензійні Windows XP та Office 2007. 

В адміністрації ОС та офіс неліцензоване. 

Отже, необхідно подовжити ліцензії на ОС та офісні програми. 

Наявність електронних засобів навчання - один з основних факторів підвищення 

ефективності використання засобів інформатизації. Вони мають створюватися на 

високому науковому і методичному рівні й повністю відповідати певній галузі знань. 

Окрім того, вони покликані надавати користувачеві певний обсяг інформації, а також 
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сприяти формуванню відповідного рівня вмінь і навичок, передбачених навчальною 

програмою для певного класу або етапу навчання. Так, в школі створена медіатека, яка 

має в наявності 140 електронних засобів. Все більше вчителів звикають до використання 

цих засобів на своїх уроках, а тому в мультимедійний клас завжди черга. 

В комп'ютерному та в мультимедійному класах за 2012-2013 н.р. було проведено 

967 уроків з використанням ЕЗН. 

 

Забезпечення навчального закладу вчителями інформатики 

В закладі працюють три вчителі інформатики:  Караруш Н.В.,  Бондар Ю.В., 

Собакар О.О. 

Всі вчителі інформатики закінчила курси підвищення кваліфікації у 2012-2013  

навчальному році. 

 

Навчання педагогічних кадрів 

В школі працюють 51 педагогічний працівник. Всі педагоги школи пройшли курси 

ІКТ, 14 педагогів активно використовують ІКТ в педагогічній діяльності: створюють 

презентації до уроків, складають тести, розробляють дидактичний матеріал, тощо; 28 – 

епізодично; 9 – не використовують (діаграма 3). 

Діаграма 3 

 
 

Учитель трудового навчання Ефа В.В. посів призове місце та прийняв участь в 

обласному етапі конкурсу навчальних проектів з технічної та обслуговуючої праці за 

програмою "Інтел® Навчання для майбутнього", де зайняв ІІ місце та роботу направлено 

для участі у Всеукраїнському конкурсі «Успішний проект». 

Учитель інформатики Караруш Н.В. прийняла участь у Веб-квесті для педагогічних 

працівників «Безпечний Інтернет». 

Учні 9-х класів (учитель Караруш Н.В.) стали учасниками Веб-квесту для учнів 

"ІнфоСтратегія". 

Щорічно учні школи беруть участь у Міжнародному конкурсі «Бобер» (керівник 

Караруш Н.В.). У 2012-2013 н.р. 27 учнів отримали сертифікат «Учасник», 8 учнів – 

«Добрий».  
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Методична робота з впровадження ІКТ в освітню діяльність 

Всі вчителі, які атестувалися, в обов'язковому порядку давали відкриті уроки з 

використанням ІКТ: 

 Жифарська А.І., 3-А клас, українська мова, тема «Слова, близькі за значенням 

(синоніми). Робота над синонімами». 

 Кондратюк Л.Г., 7-А клас, російська мова, тема «Правописание н, нн в суффиксах 

имен прилагательных». 

 Скотаренко А.В., 4-А клас, математика, тема «Дія множення. Закони множення». 

 Шовкова І.В., 8-Б клас, українська мова, тема «Види обставин, порівняльний 

зворот». 

 Ляпіна Л.А., 10-Б клас, історія, тема «Утворення СРСР та України». 

 Жифарська А.І., 3-А клас, математика, тема «Додавання і віднімання виду 230+70, 

200-60. Дії з іменованими числами». 

 Бучинська О.А., 10-Б клас, зарубіжна література, тема «Влада золота та її 

філософія у повісті О. Бальзака «Гобсек». Образ «філософа і скнари» Гобсека». 

 Кондратюк Л.Г., 5-А клас, російська мова, тема «Правописание сочетаний жи, ши, 

ча, ща, чу, щу, ци, цы; чк, чн, нч, нщ, щн, рщ». 

 Бучинська О.А., 7-А клас, зарубіжна література, тема «Широка панорама життя 

середньовічної Англії в романі В. Скотта «Айвенго»». 

 Скотаренко А.В., 4-А клас, українська мова, тема «Неозначена форма дієслова». 

 Ляпіна Л.А., 11-Б клас, людина і світ, тема «Конфлікти». 

 Шовкова І.В., 6-Б клас, українська література, тема «Я. Стельмах «Митькозавр з 

Юрківки, або Химера лісового озера». Таємничі, веселі й незвичайні події в повісті». 

Адміністрація закладу постійно займається питанням упровадження в роботу школи 

нових управлінських технологій з використанням ІКТ:  

Засідання педагогічної ради: 

 Підсумки роботи за 2011-2012 н.р. та завдання педагогічного колективу на 2012-

2013 н.р. 

 Результати навчально-виховного процесу за І семестр 2012-2013 н.р. 

 Про результативність використання ІКТ у школі впродовж 2012-2013 н.р. 

Педагогічна конференція (в рамках роботи шкільного округу): 

 Впровадження нового Державного стандарту в 1, 2, 5 класах. 

Педагогічний консиліум: 

 Професійна майстерність учителя в педагогічній підтримці п’ятикласників  

 

Поглиблене і профільне вивчення інформатики 

 1 класи – факультативний курс  «Комп’ютер – мій друг та помічник» (автор: 

Лавренюк І.В.); 

 2-4 класи – пропедевтичний курс інформатики «Кроки до інформатики. Шукачі 

скарбів» (автор: Коршунова О.В.); 

 5-6, 8 класи – пропедевтичний курс інформатики «Шукачі скарбів. ІІ рівень» 

(автор: Коршунова О.В.). 

 9 класи – ІНФОРМАТИКА. Навчальна програма для 9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів (автор: І.О. Завадський, Ю.О. Дорошенко, Ж.В. Потапова). 

 В 10-Б, 11-А класах (природничо-математичний напрям, математичний профіль) 

інформатика вивчалася на академічному рівні. 



 В 10-А класі (суспільно-гуманітарний та природничо-математичний напрями, 

історичний та біолого-хімічний профілі) інформатика вивчалася на рівні стандарту. 

 В 11-Б класі (філологічний напрям, профіль української філології) інформатика 

вивчалася на рівні стандарту. 

Комп'ютерні класи завантажені не лише уроками інформатики, факультативами, 

підготовкою учнів та вчителів до занять, але й проводяться уроки з використанням 

електронних засобів навчання з таких предметів: біологія, математика, географія, історія, 

природознавство, українська мова та література, фізика, англійська мова та ін. 

Вісім випускників минулого навчального року обрали спеціальність, пов'язану з ІКТ 

та з програмуванням. 

Таким чином, виходячи з усього вище викладеного,школа використовує всі 

можливості для ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в 

навчально-виховний процес. 

 

 

  


