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Аналітичний звіт  

щодо стану інформатизації 

Вільнянської гімназії «Світоч» 

Вільнянської районної ради Запорізької області 

за 2008-2009 навчальний  рік 
 

Впровадження інформаційних та комунікаційних технологій навчання в 

практику викладання навчальних предметів – один із пріоритетних напрямків 

розвитку освітньої галузі. 

Використання комп’ютерних технологій у навчанні  буде сприяти 

підвищенню освітнього рівня випускників, забезпеченню господарства країни 

кваліфікованими фахівцями. 

У гімназії «Світоч» працює два навчальних комп’ютерних класи: НКК1  

(9уч.+1вч. комп’ютери), НКК2 (12уч.+1вч. комп’ютери) та  мультимедійний 

клас (діаграма 1). 
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Пропедевтичний курс «Сходинки до інформатики» в 1-4 класах та гурток з 

інформатики для учнів 5-8 класів викладає вчитель ІІ категорії Урсуленко Неллі 

Олександрівна, а інформатику в 10-11 класах та курси за вибором для 9, 11-х 

класів – вчитель І категорії Михайленко Надія Іванівна (діаграма 2). 
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Діаграма 2 
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У 2008-2009 н.р. вчителі інформатики успішно пройшли дистанційний 

курс «Адміністратор» і отримали сертифікати, брали участь у тренінгах 

«Соціальні сервіси Веб 2.0». 

 

 

Сертифікати про закінчення дистанційного курсу «Адміністратор» 



 3 

 

Урок з інформатики в 4-Б класі на тему: Поняття алгоритму. 

 

На базі НКК2 проводилися І (шкільний) та ІІ (районний) етапи учнівських 

олімпіад з інформатики та ОТ, з веб-дизайну, де Качан О. (10-А клас) посів ІІІ 

місце з інформатики та ОТ, Романенко В. (11-А клас) – ІІІ місце з веб-дизайну у 

І (шкільному) етапі олімпіад. 

Комп’ютерні класи завантажені не лише уроками інформатики, курсами 

за вибором, гуртками, підготовкою учнів та вчителів до занять, але й 

проводяться уроки з використанням електронних засобів навчання (ЕЗН) з 

таких предметів: біологія, математика, географія, історія, природознавство, 

українська мова та література, фізика, англійська мова.  

Шкода, що встановити одночасно всі ЕЗН для постійної роботи в 

комп’ютерному класі не маємо можливості, тому що комп’ютерна техніка НКК  

не відповідає вимогам наказу МОНУ №363 від 11.05.2006р. (невідповідність 

параметрів ОЗУ, ПЗУ (НКК1), відсутність дисководів на учнівських 

комп’ютерах  у НКК2, тощо). 

Наявність електронних засобів навчання - один з основних факторів 

підвищення ефективності використання засобів інформатизації. Вони мають 

створюватися на високому науковому і методичному рівні й повністю 

відповідати певній галузі знань. Окрім того, вони покликані надавати 

користувачеві певний обсяг інформації, а також сприяти формуванню 

відповідного рівня вмінь і навичок, передбачених навчальною програмою для 

певного класу або етапу навчання. Так, в гімназії створена медіатека, яка 
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налічує 124 електронних засобів навчання (ЕЗН) з різних предметів, з якими 

вчителі закладу працюють на уроках. 

У 2008-2009 н.р. 2 вчителя гімназії «Світоч» офіційно апробовували  такі 

ЕЗН: Опашко І.В. – ППЗ «Загальна біологія, 10 клас», Міщенко Г.Л. -  ППЗ 

«Українська література, 5-6 клас».  

В комп’ютерних класах за квітень-червень 2009р. було проведено  89 

уроків з використанням ЕЗН, а за 2008-2009н.р. – близько 200 уроків.  

На базі комп’ютерного класу (НКК1) проводяться заняття гуртка ІКТ 

«Інтершкола», в якому навчаються 8 учнів гімназії, 4 з яких стали призерами 

шкільного та районного етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту «Моя перша 

книжка», а учениця 7-Б класу Чілій Аліна виборола І місце в обласному та ІІ 

місце в загальнодержавному етапі цього конкурсу. 

 

Захист роботи Тодореско М. 

в І (шкільному) етапі конкурсу «Моя перша книжка» 

 

Роботи учасників конкурсу-захисту «Моя перша книжка» 

в рамках проекту  гуртка «Інтершкола»  
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Захист роботи Чілій А. в ІІІ (обласному) етапі  

конкурсу-захисту «Моя перша книжка» 

 

В мультимедійному класі в 2008-2009н.р. було проведено (діаграма 3): 

 362 урока з використанням ЕЗН з таких предметів: ОМ, зарубіжна 

література, природознавство, німецька мова, англійська мова, українська 

мова, українська література, зарубіжна література, історія України,  

географія, математика, всесвітня історія, трудове навчання, фізика, 

біологія, основи економіки, хімія, екологія; 

 5 семінарів для заступників директорів; 

 14 засідань РМО (вчителів образотворчого мистецтва та музики, вчителів 

фізичної культури, допризовної підготовки, історії, вчителів початкових 

класів, класоводів та класних керівників); 

 курсові перепідготовки вихователів дошкільних закладів, вчителів 

української мови, зарубіжної літератури; 

 11 батьківських зборів; 

 7 засідань педагогічної ради з використанням ІКТ (тематика засідань: 

«Професія вчительська – початок усіх професій» (За І.А. Зязюном), 

«Майстерність учителя – класного керівника у вихованні гімназиста», 

«Головне  призначення  вчителя – навчити  людину бути  Людиною»  (За 

І.А. Зязюном); 

 методичні оперативки та розширенні засідання навчальних методичних 

кафедр (НМК) (тематика розширених засідань НМК: «Технологія 

вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду», 
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«Публічний захист досвіду роботи вчителя-майстра» (обмін досвідом). 

Тематика методичних оперативок:«Як описати власний досвід роботи», 

«Майстерність побудови діалогічної взаємодії на уроці»; 

 2 акмеологічних практикуми на теми: «Як народжується урок?», 

«Авторський урок. Яким йому бути?»; 

 9 виховних заходів та лекційні заняття з пропаганди здорового способу 

життя; 

 внутрішньогімназійні та районні педагогічні читання за Ш.О.Амонашвілі,  

Діаграма 3 
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Внутрішньогімназійні педагогічні читання на тему: “Впровадження  

основних ідей гуманної  педагогіки Ш.О.Амонашвілі у педагогічний 

процес загальноосвітніх навчальних закладів” 
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Районні педагогічні читання на тему: “Гуманна педагогіка – основа 

сучасної системи освіти (вивчення та впровадження педагогічної 

спадщини Ш.О.Амонашвілі)” 

 

У закладі працюють 58 педагогічних працівників: 34 учителя гімназії 

мають сертифікати про закінчення курсів за програмою «Intel
®
. Навчання для 

майбутнього», 38 - втілюють набуті навички роботи з комп’ютерною технікою 

в педагогічну діяльність: створюють презентації до уроків, складають тести, 

розробляють дидактичний матеріал, тощо (діаграма 4).  

У 2008-2009 н.р. за програмою «Інтел. Навчання для майбутнього» був 

проведений конкурс проектів на тему «До 200-річчя з дня народження 

М.В.Гоголя», в якому взяла участь вчитель зарубіжної літератури гімназії 

«Світоч» Колодочка В.Г. з проектом на тему: «Микола Гоголь «Тарас Бульба». 

Гоголь і Україна». 

Діаграма 4 
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Відкритий урок з  української мови в 7-А класі провела 

вчитель вищої категорії Зарубіна Людмила Олександрівна. 

Тема уроку: "Розбір дієприкметника як особливої форми дієслова. 

Систематизація вивченого про дієприкметник". 

 

 

 

Відкритий урок з української мови  

в мультимедійному класі  (6-Б клас) провела 

Міщенко Галина Леонідівна, 

яка має першу кваліфікаційну категорію. 

Тема уроку "Узагальнення й систематизація знань,  

умінь і навичок учнів з теми "Іменник". 
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Відкритий урок для вчителів району в мультимедійному класі 

провела Тикан Валентина Миколаївна, 

вчитель історії, яка має вищу кваліфікаційну 

категорію. Тема уроку в 9-А класі з історії України  

"Економічний розвиток Наддніпрянської України. 

Формування ринкових відносин". 
 

 

Відкритий урок з математики для вчителів району  

в мультимедійному класі провела   

вчитель початкових класів Тарасенко Світлана Анатоліївна, 

яка має вищу кваліфікаційну категорію 
 

Локальною мережею з’єднані комп’ютери НКК1 та НКК2, 

мультимедійного класу та бухгалтерії, що дає змогу швидко обмінюватися 

інформацією. 

В комп’ютерних класах постійно працює мережа Інтернет, ресурси якої 

використовують як учні (на уроках та в позаурочний час), так і вчителі для 
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пошуку інформації за потребами,  для роботи  з електронною  поштою 

(діаграма 5).  

Діаграма 5 
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Бібліотека гімназії оснащена комп’ютером, на якому встановлена 

автоматизована програма «Шкільна бібліотека», що дає змогу замінити 

щоденну ручну роботу бібліотекаря, швидко зробити різноманітні звіти, 

створити електронні каталоги підручників та художньої літератури, замінити 

роботу на абонементі в електронний вигляд. Також в закладі встановлені та 

функціонують програми «Моніторинг» і «Мікрорайон». 

Гімназія має власний сайт, над створенням і оновленням якого працює 

творча група вчителів та учнів. 

 

Веб-сайт Вільнянської гімназії «Світоч» 
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В НКК викладаються наступні курси за вибором: 

- «Інформатика»; 

- «Основи програмування» (Turbo Pascal);  

-  працює гурток з інформатики для учнів 5-8 класів; 

-  гурток з ІКТ «Інтершкола». 

Кількісний показник вивчення інформатики відображено на діаграмі 6. 

Діаграма 6 
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Відповідальність за інформатизацію закладу покладено на заступника 

директора з навчально-виховної роботи. 

Таким чином, виходячи з усього вище сказаного, НКК гімназії «Світоч» 

використовує всі можливості для ефективного впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій в навчально-виховний процес. 

 

 

 

 

Директор гімназії    _________Т.В.Стефаненко 


