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ВСТУП 

Стратегічні орієнтири реформування освіти в Україні окреслені в 

Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанові 

Кабінету Міністрів України від 16.11.2000  № 1717 «Про перехід 

загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний 

термін навчання» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів 

України від 13.04.2007 № 620), з урахуванням вимог Концепції загальної 

середньої освіти (12-річна школа), затвердженою рішенням колегії Міністерства 

освіти і науки України та президії Академії педагогічних наук України від 

22.11.2001 № 1215-2001, Концепції профільного навчання у старшій школі, 

затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854, 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою 

Кабінету міністрів України від 14.06.2000 №964. Зокрема, в Національній 

доктрині розвитку освіти України у XXI столітті зазначається, що розвиток 

освіти є стратегічним ресурсом подолання кризових процесів, покращення 

людського життя, утвердження національних інтересів, зміцнення авторитету 

і конкурентоспроможності української держави на міжнародній арені. В 

Концепції загальної середньої освіти зазначено, ―що слабким місцем нашої 

школи є відсутність у переважної більшості її випускників належної 

комп’ютерної грамотності, уміння працювати з інформацією‖ і наголошено, 

що стрижнем шкільної освіти є ―розвиваюча, культуротворча домінанта, 

виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і 

саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну 

інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого 

розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї 

країни‖.  

В Концепції профільного навчання в старшій школі зазначається, що 

―профільне навчання спрямоване на набуття старшокласниками навичок 

самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, 

розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, 

соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти‖. Основними 

завданнями профільного навчання визначається: створення умов для 

врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, 

нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої 

загальноосвітньої підготовки; виховання в учнів любові до праці, 

забезпечення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, 

формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою 

професією; формування соціальної, комунікативної, інформаційної, 

технічної, технологічної компетенцій учнів на допрофесійному рівні, 

спрямування молоді щодо майбутньої професійної діяльності.  

В цьому та інших державних документах підкреслюється роль гуманітарного 

фактору в розвитку суспільства і вперше за довгу історію освітянських 

реформ підкреслюється головне: необхідність розвитку особистості як творця 

і проектувальника свого життя, освоєння учнями життєвої, соціальної 

компетентності, в тому числі – інформаційної. 
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Сучасні технології навчання, що базуються на принципах оптимізації, 

спрямовані на вдосконалення навчального процесу, на перспективу. 

Варіативність організації навчального процесу залежить від специфіки змісту 

теми, а також від суб’єктивних можливостей класу та вчителя. Значний 

внесок у цьому напрямі зробили педагоги-практики, послідовники ідей 

Ю.К. Бабанського.  

Чим багатограннішою є теоретична підготовка вчителя, тим ширший 

його підхід до вибору можливих варіантів навчання. І коли стратегію 

засвоєння знань обрано правильно, то настає взаємне підсилення зусиль 

учителя та самих учнів, і ефект навчання при цьому різко підвищується.  

Розв’язування актуальної проблеми створення ефективних методик 

навчання  в школі традиційними способами є екстенсивним за змістовною 

ознакою. Тому основну увагу слід звернути на створення умов для 

впровадження в школу ІКТ, які дають змогу вести гнучке й варіативне 

навчання учнів. 

 Як зазначається в науковій літературі, інформаційні технології, ІТ, 

інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication 

Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-

технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, 

розповсюдження, відображення і використання інформації в інтересах її 

користувачів. 

Як показує сучасна педагогічна практика, підтверджує досвід роботи 

ЗНЗ,  можна визначити такі функції і сфери   застосування ІКТ: 

1) через організацію урочної пізнавальної діяльності учнів;  

2) через реалізацію позаурочної навчально-виховної роботи;  

3) через здійснення управлінської діяльності адміністрації гімназії.  

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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Опис моделі «Інформаційно-комунікаційні технології 

навчально-виховного процесу в Харківської гімназії №47» 
 

Сьогодні, коли інформація та міжнародний розподіл праці стають 

невід'ємними складовими світової економіки, основою персонального та 

професійного успіху будь-якої людини залишається освіта. Вимоги, які 

висуваються до освітнього рівня, змінилися: окрім постійного оновлення 

базових знань, сучасний фахівець повинен уміти ефективно застосовувати 

найновіші досягнення науки та техніки, використовувати персональний 

комп’ютер (ПК) та інформаційні ресурси. Значна увага приділяється 

можливостям нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, які 

виводять освіту на новий рівень, забезпечують вільний доступ до освітніх 

ресурсів широким шарам населення незалежно від місця проживання. 

Мережеві технології Інтернет є вирішальним чинником у розвитку 

дистанційних методів навчання та інформатизації системи освіти України.  

Модель «Інформаційно-комунікаційні технології навчально-виховного 

процесу в Харківської гімназії №47» є результатом реалізації проекту 

«Інформаційно-комунікаційні технології навчально-виховного процесу в 

Харківської гімназії №47. Компетентнісний підхід» (додаток 1), комплексно-

цільового підходу до подальшого розвитку соціально-педагогічної системи 

гімназії на шляху до інформаційного суспільства.  

Соціальна ефективність реалізації Моделі полягає в забезпеченні рівного 

доступу до отримання та використання інформації вчителями та учнями 

гімназії, створення умов для дистанційної освіти всіх учасників навчально-

виховного процесу. Реалізація Моделі дає можливість подальшого 

вдосконалення процесу інформатизації гімназії та його інтеграції у світове 

інформаційне середовище, стимулювання працівників гімназії  до свідомого 

впровадження інформаційних та комунікаційних технологій та створення 

власної системи роботи. 

Модель відповідає одному із пріоритетних напрямів Національної 

програми інформатизації – підвищенню якості навчання на всіх рівнях освіти 

і підготовки кадрів за рахунок впровадження автоматизованих систем 

масового поширення інформації. 

 

Впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій 

ставить такі цілі:  

 забезпечення доступності та ефективності освіти; 

 удосконалення навчально-виховного процесу; 

 підготовка молодого покоління до життєдіяльності в 

інформаційному суспільстві; 

 інтенсифікація навчання і виховання учнів за рахунок 

використання інформаційно-комунікаційних технологій;  

 формування інформаційної культури учнів та педагогічних 

працівників гімназії, забезпечення їх інформаційних потреб;  
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 удосконалення науково-методичного забезпечення навчально-

виховного процесу гімназії;  

 оптимізація управління освітніми процесами в гімназії на основі 

використання сучасних інформаційних технологій. 

Завданнями гімназії по впровадженню ІКТ є: 

 запровадження передових інформаційних технологій у навчально-

виховний процес гімназії; 

 використання ІКТ у позакласній діяльності; 

 подальше навчання вчителів створенню власних інформаційних 

ресурсів; 

 використання Інтернет для освіти, самоосвіти, цивілізованого 

спілкування та розвитку учителів та учнів гімназії; 

 надання методичної підтримки вчителям-предметникам;  

 створення професійного освітнього інформаційного середовища. 

 

На виконання зазначених вище завдань щодо реалізації Моделі 

розроблено та виконується комплекс заходів: 

 поновлено електронними програмними засобами автоматизовані робочі 

місця директора гімназії, секретарів, бібліотекаря, практичного 

психолога, заступників директора гімназії;  

 продовжено створення бази електронних розробок супроводу 

навчальних занять із предметів шкільного курсу;  

 під’єднано внутрішню шкільну мережу до швидкісної лінії всесвітньої 

мережі Інтернет;  

 вивчалась ефективність використання можливостей мережі Internet у 

пошуку інформації ; 

 поновлено шкільний сайт ;  

 здійснювалась апробація програмного забезпечення з навчальних 

дисциплін; 

 продовжено поповнення бібліотеки електронними енциклопедіями, 

довідниками та іншими електронними засобами;  

 обладнано бібліотеку закладу комп’ютерною технікою,  

 проводилося навчання педпрацівників та заступників директора 

гімназії з питань інформатизації навчально-виховного процесу та 

управлінської діяльності;  

Отже можна відзначити, що у гімназії протягом останніх років склалася 

власна модель інформатизації . 

У гімназії проводиться робота з комп'ютеризації закладу, впровадження 

нових інформаційних технологій у навчально-виховну роботу та 

адміністративну діяльність. 
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Стан комп'ютерного забезпечення 
 

        У гімназії нараховується 48 персональних комп’ютерів,  7 з них 

об’єднанні в локальну мережу, яка підключена до мережі Internet по 

швидкісному каналу ADSL (додаток 2 ).  

Гімназія має 2 комп’ютерних кабінети (20 комп’ютерів і 2 робочих місця 

вчителя), обидва кабінети об’єднані в локальну мережу і підключені до 

мережі Іnternet. Паспорти на комп'ютерні класи складені. 

 Методичний кабінет обладнаний мультимедійною дошкою з  проектором, 

вони використовуються для проведення  конференцій, педнарад, семінарів та 

активно використовуються учителями для проведення уроків  з базових 

дисциплін (за розкладом) та позакласних заходів  різних форм методичної 

роботи. Середній показник кількості учнів закладу на 1 ПК – 13 (додаток 3). 

Ефективно використовується можливість виходу в Internet: гімназія має 

власний сайт, здійснюється електронне листування із закордонними друзями, 

за підтримкою програми Skype здійснюється on-line спілкування.  

Для підтримки управлінської діяльності у гімназії 15 комп'ютерів. 

 

Стан програмного забезпечення 

 
На базі навчального комп`ютерного комплексу гімназії у 13 предметних 

кабінетах викладаються предмети: фізика, хімія, біологія, англійська мова, 

математика, українська мова, історія, правознавство, географія. Всього у 

гімназії використовуються у навчально-виховному процесі 65 комп’ютерних 

програм навчального призначення  (додаток 4). Адміністративну діяльність 

забезпечують 5 програм. В гімназії складено електронний документообіг, 

постійно поповнюється база комплексу «Міська освітня мережа» (додаток 5). 

У бібліотеці існують 28 програм загального призначення всебічного розвитку 

учнів (енциклопедії, електронні твори, каталоги музею, тощо). 

Програмне забезпечення ліцензоване. У гімназії зроблено каталог учнівських 

мультимедійних проектів, які зберігаються у навчальних кабінетах, 

використовуються як засоби наочності. 

 

 

Кадрове забезпечення 
 

Кадровий склад педагогічних працівників Харківської гімназії №47 станом     

на 01.06.2010 року: всього 73 педагогічних працівника: 

 «спеціаліст вищої категорії» – 36 чол., що складає 50%, 

 «спеціаліст І категорії» - 14 чол., що складає 19%, 

 «спеціаліст ІІ категорії» - 10 чол., що складає 14%, 

 «спеціаліст» - 13 чол., що складає 18%, 

 педагогічне звання «учитель - методист» 21 чол., що складає 58% від 

спеціалістів «вищої категорії», 
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 педагогічне звання «старший учитель» - 7 чол., що складає 19% від 

спеціалістів «вищої категорії». 

 

Все більше вчителів частіше використовують ІКТ на уроках та при 

підготовці до них. Вчителі, використовуючи ресурси Інтернет гімназії, 

створюють медіатеку навчального матеріалу, та вже майже чверть уроків в 

гімназії проходить з демонстрацією та використанням цих матеріалів. 

З кожним роком підвищується рівень володіння ПК вчителями гімназії. 

На кожному канікулярному періоді проводяться заняття з вчителями. Перед 

цим вчителя, які бажають підвищити свій рівень володіння комп’ютерною 

технікою, проходять анкетування (додаток 6). Питання анкет в основному 

направлені на виявлення базового рівня володіння ПК вчителем, а також на 

визначення тих розділів інформатики, які найбільш цікавлять та рівень знань 

з цих розділів. Наприкінці кожного циклу занять вчителі виконують залікову 

роботу, яка показує ступінь засвоєння навчального матеріалу. 

 

Станом на 01.06.2010 року рівень володіння комп'ютером на рівні 

користувачів:  

- адміністрації - 100 %;  

- педагогічних працівників - 86 %;  

- викладачів, що періодично використовують комп'ютерну техніку в 

навчальному процесі - 51 % (додаток 7). 

 

Кількість та відсоток учителів-предметників, що володіють ПК на рівні:  

 

- впевнений користувач – 37 (65%);  

 

- невпевнений користувач – 12 (21%);  

 

- не володіють – 9 (14%).  

 

У школі проводиться робота з викладання навчальних предметів у 

мультимедійному класі (додаток 8). 
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Використання ІКТ в навчально-виховній діяльності 
 

1. Основні напрямки використання ІКТ у навчанні 

Як показує сучасна педагогічна практика, використання комп’ютера в 

навчальному процесі спрямоване переважно на розв’язання таких типів 

дидактичних завдань. 

1. Комп’ютер використовується як допоміжний засіб для ефективнішого 

розв’язання вже існуючої системи дидактичних завдань. Змістом об’єкта 

засвоєння в комп’ютерній навчальній програмі цього типу є довідкова 

інформація, інструкції, обчислювальні операції, демонстрації тощо. 

Комп’ютер, який оснащено технічними засобами мультимедіа, дозволяє 

використовувати дидактичні можливості відео- і аудіоінформації. Технології 

мультимедіа на тільки перетворили комп’ютер у повноцінного 

співрозмовника, а і дозволили учням, не покидаючи навчального класу 

(дому), бути присутніми на лекціях видатних вчених і педагогів, стати 

свідком історичних подій минулого і сучасного, відвідати найвизначніші 

музеї і культурні центри світу, найвіддаленіші й цікаві з географічного 

погляду куточки Землі. Впровадження в навчальний процес гіпертекстових 

технологій забезпечило учнів і вчителів принципово новими можливостями 

роботи з довідковою інформацією. Розвиток інформаційних 

телекомунікаційних мереж дає новий імпульс системам дистанційного 

навчання, забезпечує доступ до гігантських обсягів інформації, яка 

зберігається в різних куточках нашої планети. 

2. Комп’ютер може бути засобом, на який покладено вирішення окремих 

дидактичних завдань при збереженні загальної структури, мети і завдань без 

машинного навчання. При цьому сам навчальний зміст на закладається в 

комп’ютер (він виконує функції контролера, тренажера тощо). Цю функцію 

широко подано в діалогових навчальних системах, які моделюють діяльність 

вчителя. В гімназії найчастіше використовуються довідково – контролю- 

вальні програми з деяких предметів (англійська мова, українська мова, 

математика, історія, правознавство, фізика, хімія, біолога, географія). Нові 

цікаві можливості підчас роботи з текстами дає текстовий редактор (тренаж, 

самоконтроль, самокорекція, порівняння з еталоном). 

3. Використовуючи комп’ютер, можна ставити і вирішувати нові дидактичні 

завдання, не розв’язувані традиційним шляхом. Характерними є імітаційно-

моделювальні програми, наприклад комп’ютерні програми з імітації 

експерименту. Наприклад, у процесі викладанні математики можливо 

використовувати інструментальні програмні засоби, що дозволяють 

створювати різні математичні моделі, керувати ними і досліджувати їх 

поведінку (зокрема, під час вивчення тематики, пов’язаної з дослідженням 

функції, розв’язанням завдань на оптимізацію, моделюванням геометричних 

об’єктів і ситуацій). 

Протягом останніх років в гімназії все більш користуються попитом 

інформаційні технології. Зараз при викладанні майже всіх предметів у 
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гімназії вчителі та учні використовують такі технології, як комп’ютерні 

презентації, навчальні фільми, навчальна анімація, для чого в деяких 

кабінетах до комп’ютерної техніки під’єднанні телевізори для транслювання 

навчального відео. У кабінетах інформатики встановлено тестові системи, за 

допомогою яких проводиться оцінена знань учнів з різних навчальних 

предметів. Навчальні кабінети, які вже обладнані комп’ютерною технікою, 

підключені до локальної мережі гімназії.  

Загальношкільна локальна мережа існує в гімназії на протязі декількох 

років. 

Спочатку це було декілька розрізнених мереж (кабінети інформатики, 

адміністрація і бібліотека). Поступово ці мережі розширювалися, з’явився 

вихід до ресурсів всесвітньої мережі Internet, розширювався парк машин за 

рахунок того, що вчителі-предметники оснащують комп’ютерами свої 

кабінети. В 2009 році всі локальні мережі гімназії було об’єднано в одну зі 

спільним доступом до мережі Internet. Також до цієї мережі були додатково 

підключені декілька навчальних кабінетів (кабінети іноземної мови, 

математики, історії, хімії та географії.) Зараз проводиться робота з 

налаштування сервера Moodle, його запуск планується на початку наступного 

навчального року. Також проводиться робота з розширення локальної 

комп’ютерної мережі, а також розширення парку комп’ютерної техніки. 

      Останні сім років у гімназії впроваджується метод проектів за допомогою 

ІКТ. При організації роботи над навчальними проектами створюються умови 

для розвитку творчого потенціалу кожного, які враховують комунікативні, 

інформаційні, емоційні, креативні і рефлексійні здібності.  Стимулюючи та 

заохочуючи всіх учнів до співпраці, вчителі гімназії прагнуть залучити їх до 

активної діяльності на уроці та в позакласній роботі на основі повного 

використання потенціалу успіху, ресурсів довіри. Педагогічні зусилля 

спрямовані на створення ситуації успіху для кожної дитини, на те, щоб 

виробити в кожного віру у свої сили. Як показала практика, гімназисти 

сприймають свої досягнення як позитивний, значущий для них результат. 

     Використання комп’ютера на уроках та в позаурочний час відкрило для 

гімназистів нові можливості оформлення проектів: створення 

мультимедійних презентацій у програмі Microsoft Power Point. Ця програма 

дозволяє створювати презентації у вигляді слайд-шоу, презентації з 

гіпертекстом, додавати звук, відео і різні види графіки. На першому етапі 

виготовлення презентації учням пропонується скласти план. Потім 

надрукувати необхідний текстовий матеріал в програмі Word, підібрати 

ілюстративний матеріал з електронних енциклопедій та мережі Internet. 

Наступний етап – створення презентації. Учні працюють над дизайном 

слайдів, варіантами структури слайда, а саме: макетами титульного слайда, 

слайдів, які містять лише текст або зображення, текст і зображення, відео та 

діаграми, мультимедійні елементи, звук; кольоровим оформленням слайда 

слайдів, які містять лише текст або зображення, текст і зображення, відео та 

діаграми, мультимедійні елементи, звук; кольоровим оформленням слайда 
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(фону і тексту); настроюванням анімації; налагодженням системи навігації 

або керування презентацією. 

Світ змінюється з шаленою швидкістю, але незмінним залишається наше 

прагнення до щастя та успіху для наших дітей. Ми повинні належним чином 

належно підготувати їх до гідного життя в новому суспільстві, головним 

багатством якого є інформація. Ми хочемо, щоб вони змогли органічно 

вписатися в нову економіку, яка базується, перш за все, на знаннях. Особливо 

цінуються працівники інформаційно грамотні, здатні до ефективного 

ділового спілкування не тільки рідною, а й іноземною мовою для високої 

продуктивності. 

 

2. Використанняі мережі Інтернет у навчально-виховному процесі гімназії 

        Останнім часом все частіше постає питання про застосування в 

навчальному процесі комп’ютерних технологій та Інтернету. Великою 

перевагою цих форм навчання є те, що учень установлює свій персональний 

ритм навчання, який і є основним чинником мотивації. Можна вважати, що 

робота над мультимедійними проектами створює можливості для 

конструювання компетенції усного та писемного спілкування.  

З 2005 року Гімназія має свій сайт. Спочатку на безкоштовному 

хостингу, а з 2009 року створено сайт за допомогою системи EDUkIT, який 

функціонує і зараз. На сайті гімназії регулярно оновлюються новини 

навчального закладу та розміщуються матеріали про проведення 

різноманітних заходів, як навчальних, так і позакласних та позашкільних 

(додаток 9).  

Ресурси мережі Інтернет та сайту гімназії дуже ефективно 

використовуються в канікулярний період та у періоди карантину для 

безперервного навчального процесу в гімназії. 

 

3. Використання ІКТ у позакласної діяльності 

  Завдяки як раз експериментальній, дослідницькій роботі, вмінню 

проектувати кінцеву  мету учні роблять власні відкриття з історії, 

інформатики, філології, біології, екології тощо. Цінним є те, що науково-

дослідницькі проекти цікаві для широкого кола людей, у тому числі і 

науковців. 

    В гімназії зібраний унікальний матеріал із історії м. Харкова: життя 

губернаторів Дурново, Петрова, Лоріс-Меліхова, Кропоткіна, харківського   

купца   І   гільдії   М.Х.  Гельферіхе. 

Науково-дослідницька робота Горенкова Антона за темою «Система 

електронного документообігу  GS-SEP2» (секція «Комп’ютерні мережі,бази 

та банки данних») знайшла практичне використання викладачами та 

студентами ХНЕУ. Комп’ютерна програма Абабілова Олександра  «Ігра        

«Фізон»  (секція «Мультимедійні системи, комп’ютерна графіка, ігрові 

програми») використовується в авторській програмі учителя фізики 

Соболєвої І.М. «Азбука фізики» для учнів 5-7 класів в розділі прикладної 

фізики. 
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Науково-дослідницька робота Большуткіна Володимира за темою: 

«Транзитна безсерверна система файлобміну ES-TEF»         (секція                   

«Комп’ютерні мережі,бази та банки данних») отримала високу оцінку 

викладачаів Харківського аерокосмічного університету «ХАІ» і 

рекомендована для подальшої розробки теми як дипломного проекту. 

Хто вміє працювати з інформацією, вміє вибрати для себе життєво необхідне, 

той є конкурентноспроможним у суспільстві, успішним у діяльності, 

впевнений у собі й кінцевому результаті своєї роботи. 

У гімназії зроблено каталог учнівських проектів. Учнівські проекти 

зберігаються у методичному кабінеті, навчальних кабінетах та 

використовуються як засоби наочності (додаток 10). 

            У гімназії навчаються діти, які багато часу присвячують підготовці до 

олімпіад, конкурсів, турнірів. Такі учні деякі теми з предметів вивчають 

самостійно. Вчителі можуть надати допомогу не тільки спілкуючись у 

гімназії з учнями, а й дистанційно за допомогою web-камери через програму 

Skype.   

             У гімназії існують дитяча організація «Ми»,  Євроклуб. Діти 

використовують комп’ютер для видання газет, медіанавчання, електронного 

листування. Комп’ютер допомагає в організації досуга гімназистів: 

комп’ютерні ігри, Інтернет й шкільна медіатека.  Протягом п’яти років учні 

Харківської гімназії №47 є   неодноразовими переможцями ІІ, ІІІ, ІУ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики.   Щорічна участь учнів 

гімназії у міському турнірі з основ інформатики, міської олімпіаді з 

програмування для старшокласників та студентів при ХНЕУ, міської 

олімпіаді зі спортивного програмування, WEB олімпіадах з різних предметів 

стала доброю традицією. У 2009 році команда учнів Харківської гімназії №47 

посіла І місце у Всеукраїнському турнірі юних інформатиків. У 2010 році  

команда учнів Харківської гімназії №47 виборола Кубок з пошуку у 

Інтернеті. 359 учнів гімназії у 2010 році взяли участь у Міжнародної грі 

«Бобер». 

Гімназія дуже щільно співпрацює з ВНЗ міста. Наприклад, учні гімназії 

відвідують заняття з олімпіадного програмування при ХНЕУ. Наші вчителі 

брали участь в апробації та проходили навчання з використання програмного 

продукту "Навчально-методичне забезпечення дисциплін шкільної програми" 

для здійснення дистанційного навчання учнів, побудованого у системі 

управління навчанням "Moodle" у рамках договору від 31.03.2010 р. № 1/10 

про творче співробітництво між Департаментом освіти Харківської міської 

ради та Харківським національним економічним університетом. Вчителі 

нашої гімназії посіли третє місце серед виконавців домашніх навчальних 

проектів. 
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4. Проблемні питання  впливу засобів ІКТ на результати навчального 

процессу 

 Таким чином, аналіз з питань впливу засобів ІКТ на результати навчального 

процесу та особистісні якості дитини показує, що найбільш актуальними в 

умовах широкого використання у навчально-виховному процесі ЗНЗ засобів 

ІКТ залишаються такі проблеми:  

 

 пошук і обґрунтування ефективних засобів організації навчально-

пізнавальної діяльності учнів в умовах комп'ютерно-орієнтованого 

навчального середовища ;  

 

 формування стійкої мотивації і пізнавального інтересу до навчання під 

час використання дидактично орієнтованих програмних засобів;  

 

 установлення раціонального, педагогічно виправданого діалогового 

спілкування учнів із засобами ІКТ на всіх етапах подання, засвоєння і 

відтворення учнем навчальної інформації;  

 

 поєднання індивідуальних, групових і колективних форм навчання з 

використанням локальних і глобальних комп'ютерних мереж;  

 

 активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів, розвиток їх 

самостійності в системах «комп'ютер-учень»;  

 

 

 виявлення ефективних шляхів формування і розвитку творчих 

здібностей учнів за умов використання засобів ІКТ як засобів 

навчальної діяльності;  
 

 установлення оптимальних пропорцій між інформатизованим і 

традиційним навчанням з урахуванням сучасних принципів навчання 

та тенденцій розвитку ІКТ;  

 

 

 створення педагогічно доцільних програмних засобів різного типу, 

розробка відповідних методик використання програмних засобів;  

 

 оптимальний режим роботи дітей з комп'ютерами в умовах гімназії.  
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Використання ІКТ у методичній роботі з педкадрами 

 та в  управлінській діяльності 

 

 1.  Використання ІКТ у методичній роботі з педкадрами         

        У 2010-2011 навчальному році педколектив Харківської гімназії №47 

працює над науково-методичною проблемою: «Створення оптимальних 

умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти, формування в 

учнів ключових компетенцій на основі запровадження інноваційних, 

інформаційних та проектних технологій». У гімназії розроблений і 

реалізується проект «Інформаційно-комунікаційні технології навчально-

виховного процесу в Харківської гімназії №47. Компетентнісний підхід». 

         У гімназії продовжена робота з поновлення електронними програмними 

засобами автоматизованих робочих місць учасників освітнього процесу.  

Збільшення кількості програмних засобів вимагає забезпечення умов для їх 

використання. Тому з 2005 року методичний кабінет гімназії обладнаний 

мультимедійною дошкою з  проектором. Вони використовуються для 

проведення  конференцій, педнарад, семінарів та активно використовуються 

учителями для проведення уроків  з базових дисциплін (за розкладом) та 

позакласних заходів  різних форм методичної роботи. Також з 2006 року 

вчителі гімназії придбають у навчальні кабінети комп’ютери. Це дало змогу 

ширше залучити педагогічний колектив до проведення уроків із 

використанням інформаційних технологій.  

        У читальній залі, навчальних кабінетах створено базу електронних 

розробок супроводу навчальних занять із предметів шкільного курсу.  

        Сучасному вчителю для застосування комп'ютерних технологій на 

заняттях потрібна, насамперед, теоретична та практична підготовка, тому що 

він буде жити і працювати в новому тисячолітті в постіндустріальному 

суспільстві і повинен уміти самостійно, активно діяти, приймати рішення, 

гнучко адаптуватися до умов життя, що змінюються, володіти високим 

рівнем толерантності. Саме тому учителі гімназії застосовують 

мультимедійні засоби навчання з метою урізноманітнення форм подання 

інформації; урізноманітнення типів навчальних завдань; створення 

навчальних середовищ, які забезпечують «занурення» учнів в уявний світ, у 

певні соціальні й виробничі ситуації; забезпечують широке застосування 

ігрових прийомів; широкі можливості відтворення фрагментів навчальної 

діяльності активізація навчальної роботи учнів, посилення їх ролі як суб'єкта 

навчальної діяльності; посилення мотивації навчання (додаток 11). 

          Впровадження ІКТ та мультимедії у процес навчання є важливим 

завданням для наших педагогів. Розв'язання проблеми інтеграції навчальних 

дисциплін потребує модернізації викладання, формування в учнів сучасної 

інформаційної картини світу, формування творчої особистості, розвиток 

теоретичного мислення, пам'яті, уяви, виховання у підростаючого покоління 

високих громадських і моральних якостей, вивчення навчальних предметів з 

використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій, 

проведення позакласних, гурткових та факультативних занять, 
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експериментальних занять, заходи з питань вивчення і впровадження в 

практику роботи вчителів інших шкіл передового педагогічного досвіду 

щодо комплексного використання засобів навчання, впровадження 

інформаційних технологій у навчально-виховний процес. Значно 

збільшилася кількість проведених уроків у мультимедійному класі з 

використанням електронного супроводу, створеного власноруч учителями 

школи. 29 учителів нашої гімназії активно використовують ІКТ в 

навчальному процесі (проти 23 – у 2008-2009 навчальному році). 

           Важливим етапом у підвищенні ефективності використання 

інформаційних технологій є під’єднання гімназії до швидкісної лінії 

всесвітньої мережі Інтернет. Тепер через внутрішню шкільну мережу з 

кожного шкільного комп’ютера можна знаходити необхідну інформацію, 

особливо це є важливим для роботи шкільної бібліотеки, навчальних 

кабінетів. Першочерговим в управлінській діяльності адміністрації 

загальноосвітнього навчального закладу є розширення його інформаційного 

простору. Створення Інтернет-сайту гімназії є одним із елементів цієї роботи. 

Можливості широкого застосування в закладі всесвітньої мережі Інтернет 

спонукало до створення нового шкільного web-порталу. Новий сайт став 

динамічним, інтерактивним. Крім інформації, на сайті з’явилися розділ 

шкільних новин, анонси.  

         Уміння ефективно користуватися комп’ютерною технікою є важливим 

етапом у реалізації завдань з впровадження інформаційних технологій. Тому 

в гімназії продовжується робота по навчанню педагогічних працівників 

ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій при 

викладанні навчальних предметів. У гімназії працюють курси комп’ютерної 

грамотності. Станом на травень 2010 року в гімназії 11 вчителів успішно 

завершили курс в системі післядипломної педагогічної освіти за програмою 

«Intel® Навчання для майбутнього». 

         Застосування інформаційно-комунікаційних технологій програми 

«Intel® Навчання для майбутнього» сприяє активному навчанню вчителів, 

заснованому на самостійній творчій роботі, використанню мультимедійних 

матеріалів, пошук необхідної інформації в мережі Інтернет, обліку 

інформації, творчому та практичному мисленню. Учителі освоюють 

ефективні педагогічні технології: навчання в співробітництві, теорію 

колективних рішень, метод проектів, проблемне навчання, дослідницький 

метод. У процесі реалізації програми змінюється ставлення вчителів до 

використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках і в 

позаурочній діяльності.  

             Починаючи з 2005 року, під керівництвом ХОНМІБО вчителі гімназії 

здійснюють організацію та узагальнення результатів роботи з питань 

апробації електронних засобів навчального  призначення. Слід відзначити 

значне зростання діапазону, кількості учасників і розширення обсягу 

науково-методичних заходів щодо апробації таких засобів у 2007-2009 

навчальних роках. Так, апробація проводилася 17 педагогічними 

працівниками за 32 програмними засобами. Підготовка вчителів, які беруть 
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участь в апробації, здійснюється як на курсах підвищення кваліфікації, так і 

під час проведення заходів міжкурсового періоду. Робота з педагогічними 

кадрами щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

управлінській діяльності та навчально-виховному процесі проводилася під 

час курсової підготовки, авторських курсів, конференцій, семінарів, тренінгів 

тощо. На базі закладу відбувається навчання педагогічних працівників під 

час проведення різнопланових науково-методичних  регіональних заходів, 

виїзних семінарів, консультацій, проведених з метою надання методичної 

допомоги з питань упровадження інформаційних технологій.   

   В 2010-2011 н.р. на базі гімназії продовжують свою роботу районні 

педагогічні майстерні, постійно діючі семінари з використанням ІКТ:  

- педмайстерня  „Система  роботи з дітьми по створенню умов для розвитку 

інтелектуальних здібностей особистості, пристосованих до сучасних умов‖ 

(керівник Войлокова Т.І.); 

- семінар „Використання інформаційно-комунікаційних технологій при 

вивченні біології‖ (керівник Юрченко А. П.); 

- семінар-практикум  з презентацією методичних наробок „Проектні 

технології‖ (кафедра гуманітарних дисциплін, керівник Студенцова Н.І.); 

-  майстер-клас «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках історії» 

(керівник Калашнікова Н.Д.) 

-  семінар «Робота з обдарованими дітьми на уроках фізики» (керівник 

І.М.Соболєва). 

     Також в 2010-2011 н.р. для вчителів області заплановано подальше 

проведення творчою групою учителів кафедри математики семінарів з 

питань організації роботи на уроках математики з використанням ІКТ, 

організації групової діяльності учнів на уроках математики, організації 

роботи з обдарованими дітьми при підготовці до турніру юних математиків. 

 

2. Використання адміністрацією закладу освіти інформаційно - 

комунікаційних технологій 

                 Для повноцінного використання адміністрацією гімназії 

інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні необхідно 

відпрацювати використання програмного комп'ютерного комплексу, до якого 

повинні входити як комп'ютеризовані задачі, які використовуються в процесі 

управління всією соціально-педагогічною системою гімназії в цілому, так і 

комп'ютеризовані задачі, які систематизують, автоматизують і роблять 

ефективнішою найбільш трудомістку циклічну діяльність учасників 

управління гімназії, тобто комп'ютеризовані задачі підтримки.  

Традиційно, починаючи з 1996 року, ІКТ використовуються в 

управлінській діяльності гімназії. Робочі місця адміністрації оснащені ПК, 

які підключені до мережі Інтернет. Адміністрація використовувала у своїй 

діяльності ПК «Ефективна школа». У 2009-2010 навчальному році школа 

активно працює в Програмному комплексі «Міська освітня мережа». 

Педагогічні ради та наради при директорові, батьківські збори 

проводяться з використанням мультимедійної техніки (додаток 12).  
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Протягом навчального року використовувалось програмне забезпечення з 

питань управлінської діяльності: «Міська освітня мережа», бухгалтерська 

програма «АРМ Звіт» та інші. Робота з даними програмними засобами 

спрямована на вирішення таких проблем як автоматизація управління 

навчальним закладом, розробка науково-методичних основ сучасної системи 

збору, зберігання й транспортування даних про роботу гімназії, аналіз 

статистичних даних та інформації про якість освіти в гімназії, створення 

шкільної статистичної бази для дослідження діяльності навчального закладу, 

розробка баз даних про навчально-виховний процес, адміністративну та 

фінансову роботу гімназії тощо.  

             Психолого-педагогічною теорією розроблені багаточисельні схеми 

аналізу уроку що побудовані на різних підставах. Сучасний урок, у тому 

числі з застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, — це 

далеко не одноманітна і єдина структурно-змістовна схема. Для вибору 

схеми аналізу такого уроку необхідно враховувати сучасні критерії якості 

уроку, володіти уміннями відбору і перебудови вмісту знань, моделювання і 

конструювання умов і засобів, що підтримують і розвивають особові 

структури свідомості. 

               Під час аналізу уроку потрібно, перш за все, вирішити, чи необхідна 

комп'ютерна техніка на даному уроці. Багато в чому це залежить від обраної 

педагогом методики, тому необхідно, насамперед, оцінити обґрунтованість і 

правильність відбору методів, прийомів, засобів навчання, їх відповідності 

змісту учбового матеріалу, поставленим цілям уроку, навчальним 

можливостям класу, відповідність методичного апарату уроку кожному його 

етапу і завданням активізації учнів. Комп'ютер не повинен застосовуватися 

на уроці за ради форми.  

             Робота і поведінка учнів на уроці також є важливими складовими 

комплексного аналізу уроку з застосуванням ІКТ. При оцінці необхідно 

визначити, як використання комп'ютерної техніки відбивається на активності 

учнів, їх працездатності на різних етапах уроку, як реалізується самостійна 

діяльність, чи виникає можливість реалізації соціально орієнтованого 

підходу в навчанні.  

            Особлива увага на уроці із застосуванням комп'ютерної техніки 

повинна приділятися здоров’язберігаючим технологіям. Під час аналізу 

необхідно враховувати дотримання як технічних, санітарно-гігієнічних, так і 

економічних вимог до уроку. Проведення фізкультхвилинок, зарядки для 

очей на таких уроках обов'язкові.  

          Вплив використання ІКТ на результативність навчання безпосередньо 

пов'язаний з оцінкою ступеня вивченого (чому і в якому ступені навчилися), 

виховання (що і в якому ступені сприяло вихованню учнів під час уроку), 

розвиваючого (що і в якому ступені сприяло їх розвитку) дій проведеного 

уроку. Необхідно проаналізувати і те, як використання техніки сприяло 

ефективному закріпленню матеріалу та оперативному контролю знань учнів 

і, як наслідок, підвищенню якості навчання.  
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             Необхідно відзначити, що систематичний аналіз уроків, проведених із 

застосуванням ІКТ і оформлення матеріалу у вигляді методичних 

рекомендацій дозволяє розробити методику використання інформаційних 

технологій в навчальному процесі. Важливі не тільки ППЗ, але й методики 

їхнього використання, тобто рекомендації з організації уроків. Як правило, 

для досвідченого вчителя не складно на основі комп'ютерної програми 

розробити відповідний урок. Молодим же вчителям для цього необхідна 

допомога у формі планів-конспектів, методичних рекомендацій із 

використанням ППЗ на різних етапах уроку й у класах з різним рівнем 

підготовки учнів.  

               Адміністрація гімназії намагається забезпечити підготовку вчителів 

на теоретичному і практичному рівні до застосування інформаційних 

технологій у шкільній практиці через курси підвищення кваліфікації, 

проведення для вчителів спеціальних занять, організацію самоосвіти з 

наданням систематичних консультацій і методичної допомоги тощо.  

            Саморозвитку вчителів різних предметів сприяє самостійне освоєння 

роботи в Інтернет, використання інформації, розміщеної в ньому на уроках і 

в позаурочній роботі.  

             Учителі гімназії в режимі чату спілкуються з колегами, беруть участь 

у Інтернет-конференціях, проводять дискусії з ХОНМІБО тощо.  

              Отже, використання комп’ютерних технологій в урочній чи 

позаурочній навчальній діяльності дозволяють учням і вчителям своєчасно 

отримувати нові знання, формувати в них потребу і готовність до 

систематичного оновлення інформації. Грамотне з педагогічної точки зору 

використання інформаційних технологій допомагає кожному учаснику 

педагогічної  взаємодії успішно адаптуватися в новому інформаційному 

середовищі, зокрема взаємодії людей в умовах широкої електронно-

опосередкованої комунікації. 
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ВИСНОВКИ 

 

         Таким чином,  широке впровадження сучасних інформаційних 

технологій у навчально-виховну й управлінську діяльність Харківської 

гімназії №47 є цілком закономірним кроком, що реалізується через модель 

інформатизації  

гімназії.  

         Загалом це дозволяє значно підвищити ефективність і результативність 

його роботи й підготувати учнів та педагогів до життєдіяльності в умовах 

принципово нового соціального середовища.  

        Актуальність використання ІКТ в навчанні обумовлено тим, що в 

комп'ютерних технологіях закладені невичерпні можливості для навчання 

учнів на якісно новому рівні. Вони надають широкі можливості для розвитку 

особистості учнів і реалізації їх здібностей.  

        Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в галузі освіти і 

безпосередньо в діяльності керівника закладу стало загальною необхідністю. 

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-

виховний процес школи забезпечить поступовий перехід освіти на новий, 

якісний рівень. Нові інформаційні технології позитивно впливають на всі 

компоненти системи навчання: мету, зміст, методи та організаційні форми 

навчання, засоби навчання, що дозволяє вирішувати складні та актуальні 

завдання педагогіки для забезпечення розвитку інтелектуального, творчого 

потенціалу, аналітичного мислення та самостійності педагогічних 

працівників. Для ефективної модернізації освіти та оновлення технічного 

арсеналу засобів навчання необхідно оптимізувати реалізацію державних 

програм, спрямованих на інформатизацію, комп’ютеризацію та оновлення 

матеріально-технічної бази шкіл, надання всім вільного доступу до мережі  

Інтернет. 
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