
Опис моделі інформатизації навчально-виховного процесу 

 

 

У зв'язку з переходом до інформаційного суспільства змінюються вимоги до 

освіти, до особових і професійних характеристик майбутніх громадян цього 

суспільства. Відбувається глобальна інформатизація суспільства, у тому числі й 

освіти. Школи інтенсивно змінюють свій вигляд, як зовнішній, так і 

внутрішній, як за формою, так і за змістом і принципами роботи. 

Основним критерієм ефективності використання нових інформаційних 

технологій у навчальному закладі є вже не наявність певної кількості 

комп’ютерів, а створення єдиного інформаційного освітнього простору. 

Спробуємо зрозуміти, що ж таке освітній простір? Чим він заповнюється і 

що в ньому відбувається? Звичайно, в центрі уваги є дитина, яка росте і 

розвивається у ньому, перед нею розгортається цілий світ можливостей 

опанування різноманітними знаннями, що поведуть її дорогою життя. 

Центральною у навчальному просторі є взаємодія, бо саме в ній відбувається 

розуміння та осмислення нових понять. Дитина взаємодіє через вчителя, 

навчальний матеріал, спілкування на уроці та поза ним з ровесниками, із суттю 

знань, спираючись на набутий досвід та підтримку сімейного простору. Також 

важливим для дитини є взаєморозуміння сім'ї та школи у питаннях осмислення 

свого місця у навчально-виховному процесі. Якщо порушується цілісність цієї 

взаємодії, то в першу чергу страждає дитина, і психолог - саме та людина, яка 

має всі можливості допомогти зрозуміти причину негараздів та віднайти шляхи 

їх подолання. 

Головними завданнями інформаційного освітнього простору є підготовка 

тих, хто навчається, до життя в інформаційному суспільстві, формування в них 

уміння користуватися інформацією в будь-якому вигляді, усвідомлювати 

наслідки впливу на людину засобів інформації, особливо засобів масової 

комунікації. 

Оскільки людина живе й працює в суспільстві, то виховна система в школі 

допомагає учням у пошуку свого шляху в дорослому світі. Дуже важливо 
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підготувати їх до розуміння необхідності управління змінами в навколишньому 

світі.  

 

Єдиний інформаційний освітній простір школи забезпечує:  

1. Створення додаткових умов для соціалізації учнів. 

2. Формування критичного мислення в умовах роботи з великими 

об’ємами інформації, здатність здійснювати вибір і нести за нього 

відповідальність.  

3. Формування творчих здібностей.  

4. Формування навичок колективної роботи та мислення, вміння 

співпрацювати з однолітками та дорослими.  

5. Розвиток ініціативи.  

6. Розвиток комунікативних здібностей і навичок публічних виступів.  

7. Проведення культурно-просвітницької роботи (правової, 

економічної,  

естетичної, превентивної, трудової…) додаток 1. 

 

Соціальне середовище (найважливіше поняття в теорії соціалізації) – 

це жива реальність з усією притаманною їй непередбачуваністю й 

недосконалістю буття. Ураховуючи, що певною мірою освітній простір позначає 

сферу впорядкованого й навіть гармонізованого середовища, завданням якого є 

розвиток, соціалізація й виховання особистості, освітній простір можна вважати 

організованою формою буття особистості, яка соціалізується. 

Інформаційний простір - це об'єктивна і суб'єктивна реальність, в якій 

живе сучасна людина. Об'єктивність цього простору визначається як результат 

діяльності різних людей, що створюють технічні та інформаційні ресурси цього 

простору. Суб'єктивність визначається, в першу чергу, особистим ставленням 

людини до інформаційного ресурсу, який технологічно їй доступний 

Говорячи про інформаційний освітній простір не можна не зупинитися 

на аналізі наявності парку комп´ютерної техніки та обладнання в школі. 
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Показник кількості учнів на 1 ПК 

Рік  Кількість ПК 

в закладі 

Кількість 

учнів ІІ-ІІІ 

ступеня в 

закладі 

Кількість 

учнів на  

1 ПК 

2008 13 297 22,8 

2009 16 285 17,8 

2010 16 231 14,4 

 

На всіх ПК встановлено ліцензійне системне програмне та офісне  

забезпечення. У школі наявні електронні засоби навчального призначення 

(додаток 2). Створена локальна мережа з метою забезпечення доступу до 

інформації, створення оптимальних умов для її збереження та класифікації, 

спрощення і вдосконалення процесу документообігу (додаток 3). Усі 

комп´ютери загальношкільної локальної мережі підключені до мережі Internet.  

Працююча локальна мережа в школі дозволяє колективно 

використовувати інформаційну систему закладу. Доступ до Інтернету дозволяє 

не тільки користуватись електронною поштою та скачувати файлові архіви, а й 

приймати участь у форумах, дозволяє обмінюватись інформацією, дистанційно 

навчатися під час хвороби або карантину. 

Протягом 2009-2010 навчального року в комп'ютерному класі було 

проведено 207 уроків з інформатики, 43 уроки з інших предметів, 64 години 

факультативних занять, 506 різних позакласних заходів. Завантаженість кабінету 

інформатики можна побачити у таблиці (додаток 4). 

Протягом останніх років школа проводить моніторингові дослідження 

з різних напрямків діяльності закладу, одними з яких є рівень володіння ПК 

вчителями та учнями, використання можливостей доступу до мережі Internet 

(додаток 5). 

Стрімкість розвитку Інтернет-технологій та використання їх для 

розширення освітнього простору дитини приводить до необхідності проведення 

певних заходів щодо безпеки дітей в Інтернеті. Протягом року в школі 

проводилася значна робота з цього напрямку як з дітьми, так і з батьками та 

вчителями (додаток 6). 
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Широко впроваджуються  ІКТ-технології не тільки під час проведення 

уроків, а й у позаурочний час. 

Сьогодні стало можливим використовувати інформаційні технології 

при проведенні класних годин, які відразу для дітей стають більш цікавими та 

корисними. Для проведення класної години, позакласного заходу педагоги 

використовують презентацію. Безліч фотографій, відеофрагментів, музики 

дозволяють зацікавити абсолютно всіх учнів та вихованців. Для підготовки до 

такого роду заходів учні  використовують програму MS Power Point. Матеріал 

для тематичних класних годин можна знаходити в Інтернеті, використовуючи 

пошукові системи, в газетах, на лазерних дисках, в літературі та інших 

джерелах. Фотографії, репродукції, малюнки та інші наочні матеріали можна 

сканувати. Мета педагога при підготовці до заходу - організувати знайдений 

матеріал зовсім в іншому світлі: зробити наочним, зрозумілим і цікавим. 

Погодьтеся, як можна говорити про Велику Вітчизняну війну, і не побачити 

військових фотографій: голоду, руйнувань, битв або радості Перемоги. А пісні 

воєнних років беруть дітей за душу. Відеохроніки дозволяють побачити страшні 

кадри війни, дають дітям зрозуміти, що такого не повинно повторитися. Під час 

класної години учні самі можуть безпосередньо використовувати комп'ютер. 

Наприклад, для пошуку будь-якої інформації в Інтернет, для перегляду 

фотографій, для відповідей на запитання тестів чи для участі в конкурсі 

комп'ютерних малюнків. В Інтернет є багато пізнавальних сайтів, можна 

знайомити з ними дітей. Організувати це можна дуже цікаво: продумати 

заздалегідь питання, на які учні будуть шукати відповіді, зробити незвичайні 

схеми для заповнення, або застосовувати метод проектів (додаток 7). 

На шкільних святах комп'ютер став незамінним помічником. Усі 

заходи, на яких вдається використовувати мультимедійний проектор, музику, 

проходять на високому рівні і дуже подобаються дітям. Презентації, відеозаписи 

та музика реально увійшли в життя нашої школи (додаток 8). 

Розважальні та інтелектуальні заходи розширюють кругозір учнів, 

розвивають їх мислення. А наочність і високий технологічний рівень допомагає 

нашим дітям йти в ногу з часом і мати великі можливості для свого розвитку. 

Цьому сприяє участь у гуртковій роботі, факультативах, підготовка до участі в 
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олімпіадах та турнірах, дистанційних конкурсах, web-олімпіадах, самостійна 

робота з пошуку інформації при підготовці до уроків та позакласних заходів, 

робота з освітніми ресурсами та інше. 

Діти досить жваво цікавляться своїм становищем в навчальній 

діяльності при проведенні моніторингових досліджень рівня навчальних 

досягнень учнів школи.. Вироблялося здорове «спортивне» суперництво. Тому 

на інформаційному стенді школи можна вивішувати барвисте повідомлення 

рейтингу успішності класів. Зазвичай він має вигляд таблиці, де записаний 

список класу по вертикалі зліва і перелік предметів по горизонталі вгорі. З цього 

листа визначається кількість дітей високого, достатнього, середнього та 

низького рівнів успішності. Ці відомості дозволяють простежити за 

інтелектуальним розвитком дитини, за його періодами зростання і спаду і 

зробити висновки на якому етапі часу можна домогтися від учня максимального 

підйому у навчанні (додаток 9). 

Окремо хочеться зупинитися на досвіді роботи вчителів англійської 

мови з використання ІКТ-технологій в позаурочний час (додаток 10). 

Метою праці вчителів іноземної мови під керівництвом Немикіна 

Сергія Федоровича у позакласній роботі у цьому навчальному році стала 

організація міжнародних стосунків між учнями нашої школи та учнями шкіл з 

різних куточків світу. 

Так у позакласній спільній праці учителя та учнів з’явилися два сайти 

СШ№ 66 англійською мовою на закордонному сервері: 

 http://www.studentsoftheworld.info/sites/schools/school66.php 

http://www.blog-city.info/en/school66.php 

Сторінки цих сайтів розповідають про нашу школу, наше рідне місто 

Харків та харків’ян, про Україну. Нас стали впізнавати, нами стали цікавитись, 

нам стали писати та пропонувати дружнє листування учні та вчителі з багатьох 

країн світу (додаток 11). 

Зараз ми маємо друзів по листуванню у США (Nantahala School),  у 

Північній Кароліні, та Van Buren Middle School у штаті Айова. 

http://www.studentsoftheworld.info/sites/schools/school66.php
http://www.blog-city.info/en/school66.php


 6 

Наші школярі відчувають велике задоволення від близьких стосунків у 

спілкуванні з учнями та вчителями з Канади (Eastern Shore District High School, 

Nova Scotia, Halifax). 

Радісні повідомлення електронною поштою ми отримуємо від любих 

друзів з Італії (математичний ліцей імені Енріко Фермі, що у Пармі) (додаток   

12). 

А з нашими друзями з Аргентини (Escuela 4, Olavarria)  нам вдалося 

зробити спільний проект з англійської мови за темою ,, Подорож по Лондону”, 

що становить понад 200 слайдів з коментуваннями. Цей проект ліг в основу 

відкритого уроку у 7-А класі, тема якого співзвучна з назвою проекту ,,Подорож 

по Лондону автобусом”. Урок має інтерактивні вправи, які вчителі спільно 

розробляли з вчителькою англійської мови Даніелою Сальвадор з Аргентини 

(додаток 16). 

 Обмін методиками викладання англійської мови, розробка та 

використання спільних проектів у викладанні англійської мови стає для нас 

постійно діючим інститутом самовдосконалення за фахом, а для учнів уся ця 

наша спільна праця стає школою спілкування іноземною мовою, пізнання 

культурно-освітнього простору, взаємоповаги та дружби між народами всього 

світу.  

Про всі наші стосунки зі світовою спільнотою шкіл можна більш 

докладніше дізнатися на наших вище вказаних сайтах у розділі «Pen Pals» 

(«Друзі по листуванню»). 

Бажаючи залучити школи України до спільної праці зi світовою 

спільнотою шкіл, Немикін С.Ф. та його учні технічно та практично створили 

власними силами сайт на українському сервері, теж англійською мовою: 

http://kharkovschool66.at.ua/ 

На сайтах ви знайдете фотографії наших друзів з різних країн світу, 

листи до нас та листи наших учнів до друзів з-за кордону (додаток 13). 

Ви знайдете методичні поради до викладання та вивчення англійської 

мови з задоволенням (рубрика сайту «Методики викладання»). 

Ми не зупиняємось і йдемо далі по шляху міжнародних зв’язків з 

учнями усього світу. У наступному навчальному році Немикін С.Ф. зі своїми 

http://kharkovschool66.at.ua/
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учнями планує розробити спільні освітні проекти з закордонними школами під 

керівництвом Британської  Ради  (British Council). 

Усі учні дуже люблять комп'ютер і виявляють до нього інтерес, тому 

цей інтерес завжди можна спрямувати в потрібне русло. Для цього потрібно 

небагато: бажання, трохи терпіння, трохи вільного часу, любов до дітей і своєї 

роботи. Адже сучасної дитини не можна виховати без сучасних комп'ютерних 

технологій. Цього вимагає час. А педагог завжди повинен йти в ногу з часом, 

вловлюючи найменші зміни в суспільстві. Діти легше йдуть на контакт, якщо у 

вчителеві, класному керівникові вони бачать грамотну, сучасну людину, яка 

вміє використовувати всі прогресивні технології.  
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Перелік досягнутих результатів. 

 

У 2009-2010 навчальному році вже розпочато реалізацію проекту за 

рахунок участі у нових програмах «Шлях до успіху», «Партнерство у навчанні», 

тренінгах, конкурсах, спільних проектах з англійської мови з закордонними 

школами. 

І ми можемо конкретизувати шляхи розширення кола шкільного 

інформаційного освітнього простору. 

Уже на сьогодні сформований та розповсюджується досвід школи з 

питання інформатизації, використовується управлінська програма «Міська 

освітня мережа», моніторинг показав позитивну динаміку у використанні 

учнями ІКТ в освітньому процесі, підвищення інтересу до пошукової, творчої 

діяльності.  

Вектор руху школи – створення та вивчення освітнього інформаційного 

простору, його середовищ та освітніх технологій, застосування яких у 

навчально-виховному процесі не тільки сприяє соціалізації учнів, а й 

підвищенню якості освіти в цілому. Про це свідчить і участь учителів школи у 

ярмарку педагогічних ідей. Їх роботи мають нагороди районного та обласного 

рівнів (додаток 14). 

Ефективність реалізації моделі школи підтверджується успіхами її 

учнів та випускників. Ось деякі з них: 

 у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» взяло участь 100 учнів 

школи. Переможцями на регіональному рівні стали 12 учнів нашої школи: 

Фастівець В.(6-А клас, II місце) і Дибок Д. (9-А клас, II місце); III місце 

посіли: Логінова Г.(2-А клас), Замотайлова М. (5-А клас), ГлущенкоД., 

Захарченко Н. (6-А клас), Гаєвий Б.(7-А клас), Дідоренко В., Нємцов М. 

(7-Б клас), Міщик В. (8-А клас), Бабіч Д. (9-А клас), Хендрик Д. (9-Б клас). 

Одним із переможців Всеукраїнського рівня є учень 8-Б класу Храбатін 

Юрій (III місце). 

 у міському конкурсі «Молода поезія» участь брали 3 одинадцятикласниці 

нашої школи. Дві з них - Цяцька Н. та Іонова Н. (11-А клас) - стали 

дипломантами; 
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 у Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Колосок-

2009» взяли участь 26 учнів школи, 13 учнів нагороджені дипломами ІІ-ІІІ 

ступенів; 

 у конкурсі знавців української мови І місце  в районному і ІІІ у міському 

етапах посів учень 9-Б класу Томчук Артем, також він був нагороджений 

грамотою «За мовну вправність»; 

 у районному конкурсі «Учень року 2010» учень 11-А класу Лаврентьєв Д. 

у номінації «Лідер року» та учениця 11-Б класу Верба І. в номінації 

«Творча особистість року» посіли І місце. Лаврентьєв Д. став  

півфіналістом, а Верба І. – фіналістом міського конкурсу; 

 шкільна команда – Лавреньєв Д., Риндич Д. (11-А клас), Мартишов В., 

Полуектова Г. (9-А клас) - посіла І місце у районному турнірі юних 

журналістів та стала учасником міського турніру. Члени команди 

Полуектова А. і Риндич Д. нагороджені грамотами «За кращий 

публіцистичний виступ».; 

 Лаврентьєв Д. (11-А клас) став володарем Гран-прі міського 

кінофестивалю дитячих авторських фільмів «Так воевали наши деды», 

присвяченого 65-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні за авторську 

роботу «С чего начинается Родина…». 

Перемога у цих змаганнях і конкурсах не була б можливою без 

застосування ІКТ та їх вмілого використання в освітній діяльності як в урочний 

так і в позаурочний час. 

Особливу увагу хочеться звернути на учня 11-Б класу, нині 

випускника школи і студента ХНУРЕ Шевлякова Дмитра. Він був постійним 

учасником шкільних, районних, міських та обласних етапів Всеукраїнських 

олімпіад з інформатики. Дмитро є дійсним членом МАН, посів III місце в 

обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України. Неодноразовий переможець 

Харківського обласного щорічного дистанційного фестивалю з комп’ютерної 

графіки та анімації. Переможець (ІІІ місце) ІV відкритого Чемпіонату Харкова 

зі спортивного програмування, що проходив у режимі on-line (додаток 15). 
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Уже третій рік в Україні йде впровадження процесу зовнішнього 

незалежного оцінювання учасників під час вступу у ВНЗ.  Щодо результатів 

тестування серед наших випускників, то в цілому результати тестів 

відповідають рівню оцінювання у школі. Середній бал з шести предметів, з 

яких наші випускники тестувалися, склав 8,4 бали, що є досить пристойним 

результатом.  Найкращі результати випускники показали з предметів: 

українська мова та література, англійська мова. Непогані результати з 

математики, з історії. Наші учні отримували  199,5 балів з 200 можливих. Уже 

другій рік поспіль за результатами ЗНО наша школа посідає І місце у районі, а 

за рейтингом 50-ти кращих шкіл міста газети «Сегодня» - 39 місце (додаток 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


