
 

Номінація: «Школа сприяння розвитку інформаційної культури» 

    Колектив школи, поставивши перед собою мету комп`ютеризації 

навчально-виховного процесу, уже зробив перші кроки до її реалізації. 

1. Забезпечення комп`ютерною та мультимедійною технікою. 

Кабінет Комп`ютер Проектор Принтер Сканер 

Інформатики 11  1 1 

Російської мови та літератури 1    

Кабінет директора 1  1 1 

Методкабінет 1  1 1 

Кабінет заступника директора з НВР (1) 1  1 1 

Кабінет заступника директора з НВР (2) 1  1 1 

Кабінет заступника директора з НВР (3) 1  1 1 

Кабінет педагога-організатора 1 1 2 2 

Кабінет психолога 1    

Бібліотека 1  1 1 

 

 

  Школа має локальну мережу, всі комп`ютери якої підключені до мережі 

Інтернет ( див. Додаток 6). 

2. Показники кількості учнів на 1 ПК у динаміці за останні 3 роки. 
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  За останні 3 роки в ХГ № 34 

спостерігається позитивна 

динаміка поліпшення 

комп’ютерної бази школи: 

зменшується кількість учнів на 1 

ПК з 45 з 2007-2008 н.р. до 40 в 

2008-2009 н.р.; та з 40 в 2008-

2009 н.р. до 37 у 2009-2010 н.р. 

 

3. Результати опитування 

учнів. 

     У ХГ № 34 систематично проводяться опитування учнів за різними 

напрямками навчально-виховного процесу. Зокрема, одне анкетування, 

яке було проведено у 2009-2010 навчальному році серед учнів 7-10 

класів, стосувалося можливості використання учнями ПК та мережі 

Інтернет. Результати анкетування узагальнено, обговорено на засіданнях 

шкільних предметних кафедр, методичного об`єднанні класних 

керівників.  Наводимо результати опитування: 

Класи: 7-10.  Кількість учнів: 237.  Вікова група: 12-16 років.                
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Аналіз анкетування засвідчив: 

1. Понад 60 % учнів мають комп`ютер вдома, який підключений до мережі 

Інтернет. 

2. Більшість учнів не користуються вдома мережею Інтернет. 

3. Учні гімназії використовують комп`ютер для навчального призначення з 5 класу 

вдома та в школі. 

4. 75 % дітей сидять за комп`ютером щодня. 

5. Більшість учнів не вміють працювати з програмами Office Word,  

Power Point. 

6. Половина учнів не користується електронними словниками, підручниками та 

іншими джерелами мережі Інтернет для підготовки до уроків, інша половина – 

хоче  користуватися, але не може знайти необхідні сайти.  

Пропозиції 

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи скласти графік 

відвідування учнями кабінету інформатики. 

2. Учителям  навчати учнів використовувати комп`ютер як засіб навчання. 

3. Враховуючи, що знання можна здобути тільки шляхом активного навчання, 

ширше практикувати уроки з використанням ІКТ, які передбачають 

самостійне здобуття учнями знань. 

4. Під час вивчення нового матеріалу активніше використовувати електронні 

словники, карти, таблиці, малюнки, які б стимулювали пізнавальну 

активність учнів. 

5. Класним керівникам ознайомити батьків та учнів з сайтом Онляндії. 

6. Організувати заняття опорної школи для вчителів з питання використання 

ІКТ у навчально-виховному процесі. 

7. Питання про реалізацію пропозицій розглянути на засіданнях предметних 

кафедр на методичного об`єднанні класних керівників. 
 

4. Шкільні ІК-технології. 

У навчально-виховному процесі використовуються Інтернет-технології 

(WWW, електронна пошта, пошукові системи, тематичні каталоги, освітні 

портали), мультимедійні програмні засоби, офісне та спеціалізоване 

програмне забезпечення (текстові та графічні редактори, програми 

підготовки презентацій, електронні таблиці тощо), електронні посібники та 

підручники. 

Схема 2.  Комп`ютерні технології. 
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         У наведеній таблиці жовтим кольором позначено технології, які вже 

використовуються на практиці, а рожевим кольором позначено технології, 

які планується впроваджувати. 

 

5. Формування інформаційної культури вчителів школи. 
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Робота інформаційно- 
аналітичного центру Створення, зберігання шкільної 

документації 

База даних учителів 
Складання 

розкладу уроків 

База даних учнів 

База даних бібліотечного фонду 
Використання електронних 

енциклопедій 

База даних матеріальних цінностей 
Створення і 

використання електронної бази 

електронної бази даних Сайт школи 

Електронна пошта Моніторинг діяльності 

закладу 
Електронна газета 

           Дистанційна освіта 
Використання мережі Інтернет 

Схема 1.  Інформаційна структура. 
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          Ефективність управління гімназією значною мірою залежить від 

інформаційної культури адміністрації. Високий рівень інформаційної 

культури  керівника закладу є обов`язковою умовою його ефективної 

управлінської діяльності. Адміністрація нашої школи, керуючись гаслом 

«Почни з себе», дає приклад учителям школи у застосуванні інформаційно-

комунікаційних технологій і на уроках, і в управлінській діяльності. 

         З використанням інформаційних технологій організовуються методичні 

семінари, педагогічні конференції, педради, зорієнтовані на особистісну 

рефлексію вчителя (див. Додаток 7).   

         У гімназії створено систему методичної роботи в школі, головною 

метою якої є надання реальної дієвої допомоги педагогічним кадрам у 

розвитку їхньої професійної майстерності, комп`ютерної грамотності, а 

також активізації творчого потенціалу кожного вчителя через запровадження 

інформаційних технологій навчання. З метою досягнення необхідної 

професійної кваліфікації вчителів, яка б дозволила їм реалізовувати сучасні 

моделі освітнього процесу з використанням інформаційних та 

комунікаційних технологій, протягом 2009-2010 навчального року разом з 

співробітниками комп`ютерної лабораторії проводились семінари та 

консультації, на яких розглядались питання стосовно використання ПК та 

впровадження ІКТ у навчально-виховний процес, а саме: робота з офісними 

програмами, інсталяція програмного забезпечення, налаштування  

ПК, створення мультимедійних презентацій, робота в мережі Інтернет та з 

електронною поштою, використання методів спілкування у режимі реального 

часу, робота з ПК «Міська освітня мережа». Поточного року вчителі гімназії 

навчалися на семінарах (див. Додаток 8). 
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        З кожним роком зростає рівень володіння та використання ПК 

педагогічними працівниками гімназії. За період з 2006 року на 

спеціалізованих курсах «INTEL® 

Навчання для майбутнього», 

спрямованих на підготовку вчителів до 

ефективного використання 

інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчальному процесі, свій 

фаховий рівень в галузі інформаційних 

технологій підвищили 17 вчителів-

предметників. 

 
Схема 3. Рівень володіння ПК та ІКТ учителями  

гімназії за останні три роки 
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лише інформатики; 

 частіше почали застосовувати проектні методики. 

    Доступ до мережі Інтернет дає можливість учителям  нашої гімназії 

ознайомитися з новими досягненнями науки у сфері комп`ютерних 

технологій, з досвідом роботи інших шкіл. Ми маємо широкий доступ до 

матеріалів обласних та всеукраїнських конференцій, документів Міністерства 

освіти і науки, Академії педагогічних наук, до нових цікавих освітніх 

проектів. 

        Під час проведення атестації вчителів кожен учитель самостійно 

обирає спосіб, за допомогою якого він звітує перед колегами про результати 

підвищення свого фахового рівня. Останнім часом самоаналіз аналітичної, 

педагогічної діяльності вчителя в міжатестаційний період здійснюється за 

допомогою інформаційних технологій з демонстрацією комп`ютерних 

презентацій.  З метою автоматизації управлінських процесів  у 2009-2010 

навчальному році відбувалось активне впровадження та використання в 

гімназії управлінського програмного комплексу «Міська освітня мережа». 

6. Формування інформаційної культури учнів школи. 

          При проведенні уроків учителі української мови та літератури, 

іноземних мов, російської мови та літератури, математики, історії, права, 

фізики використовують ПК та інформаційні технології. З кожним роком 

збільшується кількість уроків, що проводяться в комп’ютерному класі. Це 

позитивно впливає на забезпечення результативності навчально-виховного 

процесу. Заняття в комп’ютерному класі підвищує мотивацію учнів 

здобувати нові знання, оволодівати новими навичками та вміннями (див. 

Додаток 9. Завантаженість кабінету інформатики). 

         У процесі навчання дитина отримує допомогу не тільки від дорослого, а 

й від комп`ютера, що розширює зону її розвитку, спричинює внутрішні 

процеси розвитку, які неможливі без комп`ютерного навчання. На таких 

уроках учні опрацьовують тести нового покоління, логічні ланцюжки, 
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тренувальні вправи, головоломки, діаграми, графіки, виконують практичні 

роботи та створюють презентації. Під час занять школярі оволодівають 

комп`ютерними програмами для вивчення предметів та для досліджень, 

ознайомлюються з методикою пошуку інформації в електронних 

підручниках, енциклопедіях та інших джерелах інформації, зокрема в мережі 

Інтернет. Результати свого пошуку інформації школярі подають у вигляді 

презентацій. Електронні засоби навчання допомагають продемонструвати 

процеси або змоделювати явища, за якими не можливо спостерігати 

протягом одного уроку або які несуть небезпеку здоров`ю та життю людини, 

дають змогу учням глибше зрозуміти природу досліджуваного явища чи 

процесу.    

         Крім цього, учні займаються науково-дослідницькою роботою та 

самостійно розробляють тести, якими користуються вчителі під час 

перевірки знань  учнів. Адже така форма роботи зручна як для вчителя, так і 

для учня. Учитель оптимізує та інтенсифікує навчальний процес, а учень 

одержує  об`єктивного вчителя. 

          Використання комп`ютера дає змогу збільшувати або зменшувати 

термін роботи над завданням, тобто дає можливість навантажувати учня 

максимально, але з урахуванням його темпераменту й попередньої 

підготовки. Так реалізується один з важливих принципів навчання – 

урахування можливостей кожного учня. Вихід в Інтернет дає можливість 

учням нашої гімназії вести листування англійською мовою з однолітками з 

різних країн світу. Гурток інтернет-листування «Penfriends» проходить на 

офіційному сайті www.penfriends/default.com.  Гурток допомагає учням 

вдосконалити не лише мовленнєву, але й соціокультурну компетенції.              

7. Інформаційна культура батьків.   

       Вчителі гімназії, приєднавшись до кампанії Дня безпечного Інтернету на 

сайті Онляндії, використовують необхідні методичні матеріали, корисні 

ресурси для підготовки до проведення  відкритих уроків, круглих столів, 

батьківських зборів. Класні керівники  знайомлять батьків із конкретними 
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порадами, рекомендаціями та інструкціями для забезпечення безпеки своїх 

дітей в Інтернеті. Для підготовки цікавих шкільних батьківських зборів 

класні керівники використовують презентації, інтернет-технології. Батьки 

отримують посилання на корисні сайти для своїх дітей, ознайомлюються з 

правилами при роботі на комп`ютері, комплексом фізичних вправ, 

перевагами користування комп`ютером. Тим самим, учителі сприяють 

зростанню інформаційної культури батьків. 

 

 

 

1. Паспорт  проекту 

Назва 

проекту 

Проект «Інформатизація Харківської гімназії № 34»  

на 2010 - 2015 роки (далі - Проект) 

Підстава для  

розробки 

проекту 

1.  Закон України «Про освіту»; 

2.   Закон України «Про загальну середню освіту»; 

3. Указ Президента України № 1013 від 4 липня 2005 

року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

функціонування та розвитку освіти в Україні»; 

4. Концепція загальної середньої освіти(Постанова 

Колегії України та Президія АПНУкраїни №12/5-2 

від 22.11.01); 

5. Положення про загальноосвітній навчальний заклад 

(Постанова КМ від 27.08.2010 № 778); 

6. Державна програма « Інформаційні та 

комунікаційні технології в освіті та науці» на 2006-

2010 роки (Постанова КМУ від 7.12.2005, № 1153); 

ПРОЕКТ 
розвитку  Харківської гімназії № 34 у напрямку інформатизації 
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7.  Програма «Інформаційні та комунікаційні 

технології в освіті м. Харкова  на 2009-2011 роки». 

8. Національна доктрина розвитку освіти (Указ 

Президента від 17.04.02 №347/2002) . 

Замовник 

проекту 

Харківська гімназія №34 Харківської міської ради 

Харківської області 

 

Основні 

розробники 

проекту 

Филипська Вікторія Іванівна, заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

Основні 

виконавці  

проекту 

Вчителі, адміністрація 

Проблема 

проекту 

     Для ілюстрації стану комп’ютерного парку  

Харківської гімназії №34 наведемо  діаграму. Мал. 1 

ілюструє динаміку зростання загальної кількості 

комп’ютерів з 2007 року. Слід зробити висновок, що 

спостерігається тенденція  покращення комп’ютерного 

забезпечення протягом останніх 3 років, але недостатня 

кількість комп`ютерів на 1учня. 
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Мал.1. Динаміка зростання кількості комп’ютерів в 

Харківській гімназії № 34 за останні 3 роки.  

                   Перспектива забезпечення комп`ютерною технікою. 

Кабінет Комп`ютер Проектор Принтер Сканер 

 2010 2011 2012 2010 2011 2012  

Інформатики 2      1 1 

Російської мови та літератури 1     1   

Української мови та 

літератури 

 1     1 1 

Іноземних мов   1   1 1 1 

Кабінет директора       1 1 

Методкабінет       1 1 

Кабінет заступника 

директора з НВР (1) 

      1 1 

Кабінет заступника 

директора з НВР (2) 

      1 1 

Кабінет заступника 

директора з НВР (3) 

      1 1 

Кабінет педагога-

організатора 

   1   2 2 

Кабінет психолога         

Бібліотека 1      1 1 
 

15

15,5

16

16,5

17

17,5

18

18,5

2007-2008 2008-2009 2009-2010
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Мета проекту Створення єдиного інформаційного освітнього простору 

дитини 

Завдання 

проекту 

Проект має вирішити низку завдань: 

1. Оснащення гімназії комп’ютерною та оргтехнікою. 

2. Розвиток шкільної локальної мережі. 

3. Створення системи заходів, спрямованих на 

підвищення рівня інформаційної культури 

учасників навчально-виховного процесу, 

ефективність використання комп`ютерної техніки 

(використання ПК у методичній роботі, 

управлінській діяльності та бібліотечній справі). 

4. Подальше впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у навчально-виховному 

процесі. 

5. Підготовка учнів до оволодіння комп`ютерними 

технологіями з початкової школи. 

6. Підвищення рівня науково-методичного  

забезпечення навчально-виховного процесу з 

питання інформатизації.  

7. Організація співробітництва з вищими 

навчальними, іншими установами з питань 

інформатизації освіти. 

Основні 

заходи 

проекту 

1.Нормативне забезпечення проекту розвитку 

комп’ютерного парку та локальних комп’ютерних мереж 

гімназії. 

2. Розвиток комп’ютерного парку і локальної  

комп’ютерної мережі. 
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3. Підвищення інформаційної культури вчителів, учнів, 

батьків з метою подальшого впровадження ІКТ у 

навчально-виховному процесі. 

Терміни 

реалізації  

проекту 

2010-2015 роки 

Очікувані  

результати 

реалізації 

проекту 

 Оптимізація навчально-виховного процесу 

завдяки впровадженню ІКТ; 

 Підвищення якості уроку як основної форми 

навчання і як наслідок - підвищення рівня знань, 

умінь, навичок учнів; 

 розвиток інформаційної культури людини 

(комп’ютерної освіченості); 

 оптимізація адміністративно-управлінської 

діяльності гімназії; 

 кадрове забезпечення усіх напрямів 

інформатизації України шляхом спеціалізації та 

інтенсифікації підготовки відповідних фахівців. 

Система 

контролю за 

виконанням  

проекту 

 

Управління освіти Червонозаводської районної в місті 

Харкові ради 

 

                                           Основні заходи проекту 
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№ 

з/п 

                      Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 

Термін  

виконання 

 

1 Нормативне забезпечення проекту розвитку комп’ютерного парку та 

локальної  комп’ютерної  мережі гімназії. 

1.1. Має створюватись силами робочої  

групи з представників учителів, 

провідних спеціалістів групи 

інформаційно-технічного 

забезпечення, додаткове 

фінансування для виконання робіт 

не потрібне, термін виконання 

робіт – 1-2 місяці з часу створення 

відповідної робочої групи 

Адміністрація Жовтень-

листопад 

2010 року 

 

2. Розвиток комп’ютерного парку і локальних комп’ютерних мереж. 

2.1. Забезпечення кабінетів 

української, російської та 

іноземних мов комп’ютерною 

технікою. 

Директор До 2015 

року 

2.2.  Під’єднання до локальної мережі 

та мережі Інтернет кабінетів 

української, російської та 

іноземних мов. 

Адміністрація Листопад-

лютий 2010 

року 

2.3. Забезпечення методичного 

кабінету (учительської) 

Директор До 2015 
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комп’ютерною технікою року 

2.4. Придбання НКК (навчально-

комп`ютерного класу) 

Директор До 2015 

року 

2.5. Придбання ліцензійного 

програмного забезпечення для 

підтримки викладання хімії 

Директор До 2015 

року 

2.6. Придбання 1 ПК для бібліотеки . Директор  2010 рік 

2.7. Створення мультимедійного 

кабінета іноземних мов. 

Директор  2012 рік 

 

 

3. Підвищення інформаційної культури адміністрації,  вчителів, учнів, 

батьків. 

3.1. Надання допомоги педагогічним 

працівникам гімназії з питань 

володіння та використання ПК для 

розвитку їхньої професійної 

майстерності та  комп`ютерної 

грамотності. 

Вчитель 

інфоматики 

2010 рік 

3.2. Розробка методичних 

рекомендацій та проведення 

науково-практичного семінару для 

вчителів гімназії за темою 

«Використання інформаційних 

технологій для моніторингу  рівня 

навчальних досягнень учнів». 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

Січень-

травень 2010 

року 

3.3.  Введення в початковій та Заступник 2011-2012 
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основній школі спецкурсів, курсів 

за вибором та факультативів з 

інформатики. 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

навч. рік 

3.4. Розробка комп`ютерних програм 

навчального призначення учнями 

гімназії, їх участь у роботі Малої 

Академії Наук. 

Вчитель 

інформатики 

2011-2012 

навч. рік 

3.5.  Залучення учнів гімназії до 

мережевих освітніх проектів . 

Вчитель 

іноземної мови 

2010-2011 

навч. рік 

3.6. Застосування інформаційно-

комунікаційних технологій під час 

проведення уроків, виховних 

заходів.  

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

2010-2011 

навч. рік 

3.7. Організація співробітництва з 

вищими навчальними закладами, 

іншими установами з питань 

підвищення рівня ІК учнів та 

вчителів. 

Директор 2012-2014 

навч.р. 

3.8.  Залучення  учнів та вчителів до 

ефективнішого використання 

освітніх ресурсів мережі Інтернет 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

2010-2011 

навч.рік 

3.9. Підвищення рівня: 

 використання учителями-

предметниками на уроках 

електронних засобів 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

2012-2015 

роки 
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навчального призначення; 

 вивчення методичних 

матеріалів щодо 

використання дистанційної 

освіти та впровадження її у 

навчально-виховний процес. 

3.10. Організація участі вчителів у 

дистанційних семінарах, форумах. 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

2010-2015 

роки 

3.11. Подальший розвиток шкільного 

інтернет-порталу. 

Вчитель 

інформатики 

2010-2011 

навч.рік 

3.12. Формування електронної 

бібліотеки методичних матеріалів 

вчителів. 

Бібліотекар 2011-2012 

навч.рік 

3.13. Оновлення баз даних ПК «Міська 

освітня мережа» і впровадження 

нових задач ПК. 

Відповідальні за 

МОЕМ 

2010-2015 

роки 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


