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Важливим компонентом культури сучасної людини є інформаційна ку-

льтура, вирішальний внесок в формування якої сьогодні належить вивченню 

інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх 

навчальних закладах. Без інформатики неможливе формування сучасного 

світогляду, розуміння ролі інформаційних процесів у природі, суспільстві, 

техніці. Від рівня і якості опанування шкільного курсу інформатики залежить 

успішність подальшого продовження освіти та самооцінки випускників. 

Вільнянська гімназія «Світоч» забезпечена двома комп’ютерними кабі-

нетами сучасного зразка та мультимедійним класом. 

Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій гім-

назії (НКК) призначений для формування інформаційно-освітнього й культу-

рного середовища, яке створюється з використанням апаратно-програмних 

засобів навчання. 

Мета створення НКК: забезпечення належних умов для проведення на-

вчально-виховного процесу та розв’язання гімназією завдань, визначених ці-

лями та змістом освіти у відповідності до Державного стандарту базової ї по-

вної середньої освіти.  

Кабінет інформатики №2 має в наявності 12 комп’ютерів (11 учнівських 

та 1 учительський). 

У 2012-2013н.р. НКК №2 використовувався для навчання учнів 9-11 

класів, спецкурсів з ІКТ для учнів 10 класу, гурткової  роботи та підготовки 

до уроків, заходів і т.п. Також проводилися уроки з використанням електрон-

них педагогічних засобів навчання (ЕЗНП) або презентацій з таких предме-



тів: англійська мова, фізика, математика, алгебра, геометрія, географія, світо-

ва література, всесвітня історія, правознавство, українська мова, українська 

література, французька мова, астрономія, російська мова, німецька мова, іс-

торія України, образотворче мистецтво. 

Заняття у НКК забезпечують: 

 формування в учнів сучасної інформаційної картини світу; 

 формування умінь і навичок використання інформаційних техно-

логій як важливої складової продуктивної діяльності громадяни-

на в сучасному інформаційному суспільстві; 

 формування творчої особистості, розвиток в учнів теоретичного 

мислення, пам'яті, уяви; 

 виховання підростаючого покоління, спрямованого на формуван-

ня в учнів високих громадянських і моральних якостей. 

У кабінеті інформатики впродовж року працювали вчителі-

предметники для індивідуальної підготовки до занять, створення роздатково-

го матеріалу, календарного та поурочного планування, розроблення презен-

тацій до уроку.  

Роботою НКК №2 керує завідувач – учитель інформатики вищої кате-

горії Михайленко Надія Іванівна, яка діє згідно Положення про кабінет інфо-

рматики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосві-

тніх навчальних закладів. 

Оформлення кабінету інформатики відповідає його призначенню: в 

наявності стенди «Інформація для учнів та батьків», «Від абака… до ПК»,  

«Інформаційно-довідковий стенд», «Охорона праці», «Видатні діячі в історії 

розвитку інформаційних технологій», «Реферати», «Запрошуємо до дистан-

ційного навчання»,  «Безпека на дорозі», «Державні символи України», ком-

плект плакатів для вивчення предмета «Інформатика». 



Навчально-методичний фонд кабінету інформатики: 

№ Автор Назва Видавництво 

1 Глинський Я.М. Інформатика. Алгоритмізація і про-

грамування 

Львів 

2 Чаповська Р.Б. Access 2000 Шепетівка «Аспект» 

3 Сальнікова І.І., Шестопалов Є.А. Інформатика. Базовий курс. 
Три частини 

Шепетівка «Аспект» 

4 Сальнікова І.І., Шестопалов Є.А. Інформатика. Короткий курс. 

Дві частини 

Шепетівка «Аспект» 

5 Караванова Т.П. Інформатика. Основи інформатизації 

та програмування. 

Шепетівка «Аспект» 

6 Караванова Т.П. Інформатика. Збірник вправ та задач з 

інформатизації та програмування. 

Шепетівка «Аспект» 

7 Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет. Сервіси, HTML, Web-

дизайн 

Львів 

8 Шестопалов Є.А. Інтернет Шепетівка «Аспект» 

9 Лебедева Л.Н., Сабанов С.А., Мань-
ко В.Н. 

Сетевые компютерные технологии в 
учебном процессе 

Премьер 
Запорожье 

10 Березовський В.С., Потієнко В.О., 

Завадський І.О. 

Основи комп’ютерної графіки Київ, BHV 

11 Пасічник О.Г., Пасічник О.В., Сте-

ценко І.В. 

Основи веб-дизайну Київ, BHV 

12 Завадський І.О., Стеценко І.В., Лев-

ченко О.М. 

Інформатика, 9 клас Київ, BHV 

13 Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Черніко-

ва Л.А., Шакотько В.В. 

Інформатика, 10 клас рівень стандар-

ту 

Київ, «Генеза» 

14 Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Черніко-

ва Л.А., Шакотько В.В. 

Інформатика, 10 клас рівень академі-

чний 

Київ, «Генеза» 

15 Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Черніко-

ва Л.А., Шакотько В.В. 

Інформатика, 11 клас, рівень стандар-

ту 

Київ, «Генеза» 

16 Верлань А.П., Апатова Н.В. Інформатика 10-11 Київ «Форум» 

17 Н.В.Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузь-

мінська 

Інформатика, 10 клас рівень стандар-

ту 

Київ «Школяр» 

 

Забезпеченість дидактичними матеріалами:  

До всіх уроків створені або дидактичний матеріал, або презентація. 

 

Виходячи з усього вищесказаного, НКК №2 належним чином виконує 

поставлену перед ним мету, а вивчення інформатики в гімназії підготує ви-

пускника до використання сучасних інформаційних технологій у подальшо-

му навчанні або праці. 

 


