
Аналітична довідка  

«Про хід реалізації районної Програми  

оновлення і модернізації комп’ютерної  

бази Вільнянської гімназії «Світоч» 

на 2013-2017 роки» за 2015/2016 н.р. 

 

1. В штатному складі гімназії є інженер-електронік, функції якого 

виконують вчителі інформатики Михайленко Н.І. та Урсуленко Н.О. 

 Адміністрація гімназії 

2. Забезпечено своєчасне оновлення даних гімназії на порталі ІСУО 

Запорізької області.  

 

 Адміністрація, секретар Нагорна О.В., 

вчитель інформатики Михайленко Н.І. 

3. Своєчасно заповнюється електронний журнал на порталі «Мої знання» 

вчителями закладу;  надаються методичні рекомендації щодо роботи в 

електронному журналі вчителями інформатики. 

 

 Педагогічний колектив гімназії, вчителі 

інформатики Михайленко Н.І.,  

Урсуленко Н.О. 

 

4. Забезпечено своєчасне оновлення інформації на сайті закладу та 

контентне збагачення  інформаційного освітнього простору гімназії. 

 адміністрація, завідувачі кафедрами, вчителі-

предметники, учні, вчитель інформатики 

Михайленко Н.І. 

 

5. Забезпечується своєчасне оновлення блогів навчально-методичних кафедр 

(НМК) гімназії. 

 Завідувачі кафедрами,  

вчителі-предметники 

6. Продовжується впровадження електронного діловодства. 

 

 

 Адміністрація, секретар Нагорна О.В. 

7.  Проведений моніторинг ефективності використання ІКТ під час 

навчально-виховного процесу. Всього за 2015-2016н.р. учителями-предметниками 

проведено 3731 урок з використанням ІКТ та вчителями інформатики – 1055 

уроків. 

 

 

Заступники директора Вайновська М.К., Губська С.І., 

вчителі інформатики Михайленко Н.І., Урсуленко Н.О. 

 

 



 

 



 

8. Учні гімназії брали участь: 

 у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної 

вправності «Бобер-2015». Всього  -  25 учнів: Добрий результат – 

23, Учасник – 2 

 

 Шкільний координатор Урсуленко Н.О. 

 

 
 у конкурсі «Мелом на доске» за темою «Восьме чудо світу»         

(7 учнів 6-Б класу - учасники). 

Вчитель інформатики Урсуленко Н.О. 

 у обласному фестивалі презентацій (відеороликів) за технологією 

скрайбінг з теми: «Покоління мобільного Інтернету» (2 учні 

(Грицощенко Іван, Гавриленко Рустам) – учасники фестивалю 

отримали дипломи). 

Вчителі інформатики Михайленко Н.І., Урсуленко Н.О. 

 11 лютого 2015р. був проведений день Безпеки в Інтернеті 

(результати роботи викладені на порталі Заповікі). 

вчителі інформатики, виховна кафедра 

9. У 2015-2016н.р. вчителі інформатики Михайленко Н.І.,               

Урсуленко Н.О. брали участь у обласному конкурсі проектів за програмою 

"Інтел. Навчання для майбутнього" і отримали такі нагороди:  

Михайленко Н.І. – грамота в номінації «Краща учнівська презентація»; 

Урсуленко Н.О. – грамота в номінації  «Цікаві дидактичні матеріали» 

10. Забезпечується централізована фільтрація несумісного з навчально-

виховним процесом контенту та мережевої безпеки. 

 Вчителі інформатики 

 

11. Продовжується поповнення і ведення бази даних програмних 

засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів. 

 Вчитель інформатики Урсуленко Н.О. 

 

12. На сайті закладу створена сторінка Інтернет-порталів   
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дистанційного   навчання для учнів та вчителів гімназії.  

 Вчитель інформатики Михайленко Н.І. 

 

13. Продовжується ведення банку даних вчителів, що пройшли 

навчання за програмою «Інтел. Навчання для майбутнього», «Мережеві 

технології Веб 2.0.» 

 Вчитель інформатики Михайленко Н.І. 

14. Продовжується  вивчення  та  впровадження в навчально-виховний  

процес досвіду роботи щодо використання інформаційних  технологій. 

 Адміністрація, вчителі гімназії 

 

 

15. Підключено до мережі Інтернет всі навчальні кабінети гімназії, крім 

спортивної зали та медичного кабінету.  

Адміністрація  

 

 

16. Продовжується  вивчення, узагальнення  та  впровадження  в 

навчально-виховний  процес досвіду роботи щодо використання 

інформаційних  технологій. 

 Адміністрація, вчителі гімназії 

  

 

17. Продовжується поповнення і ведення бази даних відкритих уроків з 

використанням ІКТ. 

Вчитель інформатики Михайленко Н.І. 

 
 

 

Директор гімназії:    Т.В.Стефаненко 


