
ОПИС ДОСВІДУ 

 

Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів №122 Харківської 

міської ради Харківської області, починаючи з 2006 року є учасником 

Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і 

науці на 2006-2010 роки".  

У 2010 році школа взяла участь у конкурсі-захисті на кращу модель 

інформатизації закладу освіти «Шкільний інформаційний світ» у номінації: 

«Школа сприяння розвитку інформаційної культури». 

В нашій школі створено і реалізується модель «П’ять кроків до 

розвитку інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу». 

 

КРОК 1 «Аналіз та оцінка сформованості інформаційного середовища» 

На цьому етапі проаналізовано наявний парк комп’ютерної техніки 

закладу, розгалуження загальношкільної локальної мережі, програмне 

забезпечення загального, навчального  призначення, показник «кількість 

учнів на 1 комп’ютер» у динаміці за останні 4 роки; проведено аналіз даних 

моніторингу рівня володіння ПК вчителями закладу; виявлено проблеми у 

ході здійснення досліджень стану інформатизації школи. Аналіз оцінки 

сформованості освітнього середовища ХЗОШ №122 спрямований на 

визначення провідних завдань, спрямованих на вирішення виявлених 

проблем, та обґрунтування розробки Програми розвитку навчального закладу 

у напрямку інформатизації. 

 

КРОК 2 «Розробка програми інформатизації освітнього середовища» 

Розроблення паспорту Програми, що містить основні терміни і поняття, 

використані у ній, стан комп’ютеризації та інформатизації ХЗОШ №122 на 

2010 рік, мету та основні її завдання, організаційне та фінансове 

забезпечення, контроль за виконанням Програми та очікувані результати. На 

даних цієї Програми будується План заходів щодо реалізації Програми 



інформатизації освітнього середовища. План заходів досить ретельно описує 

задачі всіх етапів і можливості до їх втілення. 

 

КРОК 3 «Реалізація Програми інформатизації освітнього середовища» 

Відзначена в Плані система заходів, спрямованих на підвищення рівня 

інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу, щодо 

інформаційно-комунікаційних технологій впроваджується у навчально-

виховному процесі школи. 

 

КРОК 4 «Результативність формування інформаційної культури 

учасників навчально-виховного процесу» 

На цьому кроці аналізуються  досягнення та наробки педагогів та учнів, 

що свідчать про розвиток їх інформаційної культури та підвищення її якості. 

 

КРОК 5 «Моніторинг втілення Програми інформатизації освітнього 

середовища» 

 Визначені напрямки моніторингу є важливою складовою успішного 

втілення Моделі школи сприяння розвитку інформаційної культури. 

На даному етапі впровадження Програми проведено первинний 

моніторинг матеріально-технічного оснащення школи, рівня володіння і 

використання ІКТ-технологій та інформаційної культури учнів. Результати 

цього моніторингу подано в матеріалах учасника конкурсу-захисту на кращу 

модель інформатизації закладу освіти «ШКІЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ 

СВІТ»  у номінації «Школа сприяння розвитку інформаційної культури». 

 

До опису досвіду додаються певні матеріали і розробки, які доводять 

ефективність втілення цієї Моделі (Додатки; CD). 

 

 

 



МОДЕЛЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ  
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