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Опис моделі 

інформатизації Харківської гімназії №14 

 

Головною метою функціонування інформаційно-комп'ютерного 

комплексу гімназії (далі ІКК) є підвищення ефективності всіх складових 

освітнього процесу: інтеграція комп'ютерних технологій в навчальний 

процес, створення середовища для творчої самореалізації і розвитку 

учнів і педагогів, підвищення дієвості, оперативності і точності 

управлінських рішень, оптимізація діловодства, забезпечення 

інформаційної взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу – 

педагогів, учнів і батьків (див. Додаток 1). 

Забезпечення інтенсивного розвитку цього процесу можливе лише 

за умов запровадження комплексно-цільового підходу. Тому виникла 

необхідність прийняття та реалізації Програми інформатизації та 

комп’ютеризації Харківської гімназії №14. 

 

I. Результати, досягнуті в процесі реалізації Програми 

інформатизації і комп'ютеризації Харківської гімназії №14 

1.Поповнення й модернізація парку комп'ютерної техніки 

Станом на 1 червня 2010 року  інформаційно-комп'ютерний 

комплекс гімназії має наступну структуру: 

- 3 комп'ютери в адміністративно-серверній групі; 

- 4 комп'ютерних кабінети: 

 - каб.№ 36 - 12 робочих місць на основі Pentium I; 

- каб.№ 37 - 12 робочих місць на основі Pentium I; 

 - каб.№ 38 - 12 робочих місць на основі Pentium IІ; 

 - каб.№ 47 - 12 робочих місць на основі Pentium IІІ. 
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- 8 комп'ютерів у навчальних кабінетах, у тому числі: 2 - у початковій 

школі, 1 - історії, 1 в спортивної залі, по 1 в кабінетах англійської мови, 

географії, хімії, фізики. 

Таким чином за півтора роки реалізації Програми середній 

показник кількості учнів гімназії на 1 ПК змінився з 25 до 21. 

- 14 АРМ спеціалістів: 

 - директор; 

 - секретар; 

 - заступники директора з НВР; 

 - психологи; 

 - бібліотекар; 

 - педагоги-організатори; 

 - лаборанти; 

 - медперсонал; 

 - бухгалтери; 

- оргтехніка і мультімедійне обладнання: 11 принтерів, 2 сканери, 3 

копіра, 4 мультімедійних проектори, 1 інтерактивна дошка. 

Всі комп'ютери об'єднані локальною мережею, мають доступ до 

Internet за аDSL-підключенням. 

2.Статистика використання комп'ютерної техніки в 

навчальної роботі 

З 1992 року у робочому навчальному плані школи передбачено 

вивчення інформатики з 1 класу. У 2002-2003 навчальному році 

організовано профільне навчання в 10-11-х класах інформаційно-

технологічного профілю.  

У РНП за рахунок варіативної складової вивчаються профільні 

спецкурси: «Вступ до інформатики», «Шукачі скарбів», «Основи 
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комп’ютерної графіки», «Основи веб-дизайну», «Основи об’єктно-

орієнтованого програмування», «Основи Internet». 

У 2009-2010 навчальному році інформатика вивчалася з 5 по 11 

клас. Завантаження кабінетів інформатики на тиждень (урочний 

час) склало:  

- 36 кабінет – 26 г/тиж.; 

- 37 кабінет – 26 г/тиж.; 

- 38 кабінет – 29 г/тиж.; 

- 47 кабінет – 30 г/тиж.. 

3. За останні 3 роки склалася збалансована структура 

інформаційно-комп'ютерного комплексу гімназії, змістовне 

наповнення якої див. у Додатку 2. 

Вивчення комп'ютерних наук відбувається в 3 етапи.  

Перший етап - пропедевтичний. Учні оволодівають навичками 

користувача ПК, опановують технікою роботи з програмним 

забезпеченням навчального призначення.  

На другому етапі учні оволодівають базовими інструментальними 

середовищами для роботи з текстовою і графічною інформацією, 

освоюють технологи роботи в мережі Інтернет.  

Третій етап націлений на проектну роботу, створення закінчених 

продуктів, зокрема освітнього призначення (див. Додаток 3, презентацію 

«ИКК ХГ №14»). 

4. Одним з приоритетних напрямів розвитку ІКК гімназії є 

використання інформаційних технологій безпосередньо в 

навчальному процесі.  

Ця робота ведеться по трьом напрямкам: 

- матеріальне оснащення навчальних кабінетів мультимедійним 

обладнанням; 
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- пошук, апробація програмного забезпечення навчального призначення, 

а також проектна робота вчителів і учнів по розробці власного ПО  

(див. Додаток 4); 

- залучення вчителів до використовування інформаційних технологій в 

навчальному процесі, їх навчання, надання консультацій (див. Додаток 

5). 

5. За останні 5 років значно активізувалося використовування 

комп'ютерних технологій в управлінській діяльності, діловодстві, 

методичній роботі. Так, станом на 1 червня 2010 року всі фахівці 

гімназії (17 чоловік) забезпечені ПК з доступом до локальної мережі і 

глобальної мережі Інтернет.  

6. З 2008-2009 навчального року гімназія співпрацює з 

інноваційно-методичним центром Харківського Державного 

Педагогічного Університету ім. Г.Сковороди. В рамках цього 

співробітництва проведено декілька спільних семінарів з актуальних 

питань викладання комп'ютерних наук, здійснювалося наукове 

керівництво дослідницькою роботою учнів гімназії в Малій Академії 

наук.  

7. Більше 3 років гімназія є базовою школою для проходження 

педагогічної практики студентами інформаційного профілю 

Харківського Державного Педагогічного Університету і Харківського 

Гуманітарно-педагогічного Інституту. За останні 3 роки педагогічну 

практику в гімназії пройшло більше 50 чоловік. Дехто з них стали 

співробітниками кафедри інформатики гімназії. 
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II. Виявлені проблеми підчас здійснення досліджень стану 

інформатизації гімназії та провідні завдання, спрямовані на 

вирішення цих проблем 

 

Проблема: 

- відставання рівня матеріального забезпечення від масштабу задач. 

Шляхи вирішення: 

- модернізація і оновлення комп'ютерного парку гімназії; 

- оптимізація способів вирішення завдань. 

 

Проблема: 

- відсутність системи у використовуванні інформаційних технологій у 

викладанні навчальних дисциплін навіть за наявності матеріального і 

програмно-методичного забезпечення.  

Шляхи вирішення: 

- організаційні рішення: планування в розкладі проведення уроків 

загальноосвітніх дисциплін в кабінеті інформаційних технологій; 

- систематична робота консультанта з вчителями-предметниками; 

- взаємозв’язок результатів атестації з ефективністю використання 

інформаційних технологій у навчальної роботі. 

 

Проблема: 

- низька ефективність електронного документообігу, пов'язана з 

обмеженістю доступу до нього лише тих користувачів, у кого є доступ до 

локальної мережі гімназії; 

- неефективне використання інформаційних ресурсів гімназії  внаслідок 

відсутності зворотного зв'язку з колективом батьків. 
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Шляхи вирішення: 

- створити власний акаунт в мережі Інтернет з доменним ім'ям 

gymn14.net; 

- розробити механізм доступу до інформаційних ресурсів акаунта всім 

учасникам освітнього процесу гімназії: учням, педагогам, батькам; 

- забезпечити режим спільної розробки, редагування і online доступу до 

шкільної документації фахівцям гімназії. 

ІII. Висновок 

 Таким чином реалізація моделі інформатизації Харківської гімназії 

№14 дозволяє сподіватися на якісне підвищення ефективності її роботи, 

досягнення головних цілей та завдань. 

  


