
Опис моделі  

«Школа сучасних інформаційно-комунікаційних технологій» 

Сучасне життя вже неможливо уявити без інформаційно-

комунікаційних технологій. Саме тому технології життєво важливі і для 

навчально-виховного процесу, й для функціонування школи в цілому.  

Усвідомлюючи це, однією з першочергових задач, гімназії 

«Вересень» є розвиток й активне впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій. 

У гімназії створено комп’ютерний клас, придбано 20 ноутбуків, три 

кабінети облаштовані мультимедійними дошками системи ActivBoard, у 2 

кабінетах розміщені мультимедійні проектори.  

Кожен учасник навчально-виховного процесу має доступ до 

всесвітньої мережі Internet. Для більш комфортної роботи з персональним 

комп’ютером та у мережі Internet створено декілька робочих місць по всій 

гімназії. Всі комп’ютери учбового закладу підключені до локальної мережі з 

доступом в Internet. Кожен учень, у вільний від занять час, має можливість 

попрацювати на комп’ютері або ноутбуку та здійснити пошук необхідної 

інформації у всесвітній мережі. Ця ж можливість, звичайно є і у 

педагогічного составу. Крім того, для більш комфортної роботи у 

вчительській та бібліотеці створені робочі міста для роботи з ноутбуками.  

Завдяки мультимедійним дошкам, учителя активно застосовують 

різноманітні комп’ютерні навчальні програми. Створюються авторські курси 

мультимедійних уроків, велика база мультимедійного супроводу для усіх 

предметів. (Додаток 1) 

Активно проводиться проектна робота. Учні із захватом виконують 

проекти, а потім презентують їх на мультимедійних дошках, використовуючи 

весь потенціал приладу. Створюються проекти виключно для дошки, 

презентація яких проходить перед усією школою.  

Важливим елементом педагогічного процесу є виховна робота. 

Майже всі виховні заходи проводяться в актовому залі, який обладнаний 



мультимедійним проектором. Створюються презентації, робляться доповіді, 

демонструються фільми. Звичайно, що у всіх цих заходах активну учать 

беруть діти, які виконують левову частку роботи: пошук й систематизація 

інформації, створення презентації, проведення заходу. Весь цей час учитель 

поруч, але скоріше як радник, ніж керівник. (Додаток 2) 

Слід зауважити, що велику поміч інформаційно-комунікаційні 

технології надають і в адміністративній роботі. Як вже зазначалось, усі 

комп’ютери гімназії підключені до локальної мережі, що значно полегшує 

обмін та доступ до інформації. Важливі новини, інформація, повідомлення 

розміщуються на сайті гімназії, та в системі Net Школа.  

Сайт відіграє дуже важливу роль у житті гімназії. Новини, 

повідомлення, поздоровлення, графіки проведення екскурсій, навчальна 

література, корисні посилання, інформація про гімназію, розклад і 

т.д.(Додаток 3) 

Зупинимось на кожному розділі сайту окремо. 

I. Розділ «Віртуальна школа» 

Це - презентація комп’ютерних та мультимедійних можливостей 

гімназії. Окрім того, даний розділ дає найголовніше - можливість входження 

до системи «Net School Україна», що є on-line щоденником та on-line 

журналом одночасно. Нині в учнів та їх батьків є можливість переглянути 

оцінки, домашні завдання і дізнатися про новини гімназії з будь-якого 

куточка Земної кулі, де є доступ до Інтернету.  

Також у «Віртуальній школі» демонструються фрагменти 

мультимедійних уроків з різних предметів. 

II. Розділ «Початкова школа» 

У ньому міститься інформація про початкову школу харківського 

приватного навчально-виховного комплексу «Вересень».  

В «Новинах для батьків» можна ознайомитись з описом навчального 

процесу та дізнатись  про те, чим діти займаються протягом всього дня, в 



«Анонсах» побачити новини, що стосуються безпосередньо початкової 

школи. 

Окрема сторінка розділу – «Наш театр». Тут ми маємо змогу 

відстежити історію створення театру та його репертуар. 

III. Розділ «Монтессорі-центр» 

Висвітлює інформацію відносно дитячого садка харківського 

приватного навчально-виховного комплексу «Вересень».  

Власне назва цієї сторінки засвідчує те, що наш садок функціонує за 

системою італійського педагога, лікаря, антрополога Марії Монтессорі. На 

цій сторінці можна знайти розповідь про наш дитсадок та стислу інформацію 

стосовно того, хто ж така Марія Монтессорі та в чому перевага її системи. 

На сторінці «Наш розклад» розміщені розклад роботи дитячого 

садка, інформація про педагогів та семінари, що відбудуться найближчим 

часом, фотоальбом та бібліотека електронних посібників і текстів за 

системою М. Монтессорі. 

IV. Розділ «Що? Де? Коли?» 

Наша гімназія не тільки працює, але й бавиться. Щоправда, ігри 

бувають різні. 

Під керівництвом вчителя історії Карнацевича В. Л. було створено 

клуб інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?». 

V. Розділ «School of Tomorrow» 

Як відомо ,однією з основних вимог суспільства є знання іноземної 

мови. Для покращення якості освіти в харківському приватному навчально-

виховному комплексі «Вересень» було впроваджено систему вивчення 

англійської мови «School of Tomorrow», визнану в багатьох країнах світу. 

На сторінці висвітлюється робота цієї системи в гімназії.  

VI. Розділ «Наш фотоальбом» 

Це фото звіти про наші свята, екскурсії, позакласні заходи. 

Тут же представлена фотоінформація стосовно всіх підрозділів 

харківського приватного навчально-виховного комплексу «Вересень» - 



дитячого садка, початкової та старшої шкіл, а також фото наших випускників 

та вчителів. 

VII. Розділ «Гімназія» 

Тут надається інформація щодо середньої та старшої шкіл 

харківського приватного навчально-виховного комплексу «Вересень».  

На сторінці «Життя гімназії» описано навчальний процес та заняття 

дітей протягом дня. Стосовно свіжих новин можна дізнатися, відкривши 

сторінку «Новини». 

На сторінці «Гімназія очима дітей» читаємо дитячі твори про життя 

гімназії, минулі свята та екскурсії. 

VIII. Розділ «Наша історія» 

Розповідає про виникнення та розвиток харківського приватного 

навчально-виховного комплексу «Вересень». 

Однією з найважливіших частин сайту є доступ до системи Net 

Школа.  

Net Школа Україна - це мережева система, призначена для побудови 

єдиного інформаційного середовища освітньої установи. Вона підтримує 

традиційний спосіб управління учбово-виховним процесом, і в той же час 

привносить в школу сучасні технології. Система має інтуїтивно зрозумілий 

інтерфейс і проста в освоєнні. Підключити до системи нових користувачів 

дуже просто: досить включити комп'ютер в шкільну мережу, і з нього відразу 

можна працювати в системі. 

Net Школа це незамінний помічник, який спрощує роботу 

адміністрації закладу й педагогічного составу. (Додаток 4) 

Підводячи підсумки, маємо наступні результати. 

Завдяки активному впровадженню інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчально-виховний процес підвищився рівень володіння ПК як 

у педагогічного состава так і у дітей.  

Створення уроків для мультимедійних дощок, робота в системі Net 

Школа, проведення виховних заходів із використанням ПК і Internetу, все це 



допомогло педагогічному составу значно поліпшити свої навики та вміння 

володіння ПК. 

Активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчально-виховний процес позитивно вплинуло й на учнів. Підвищився 

рівень володіння ПК і, найголовніше, мотивування на пошукову та наукову 

роботи, а не лише на розваги.  

Звичайно це не є завершенням роботи. Скоріше це лише початок. 

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій нестримний й основне 

завдання зараз – встигати за ним.  


