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І. Вступ 

 

Педагогічний колектив гімназії очолює Лауреат Х обласного конкурсу "Гос-

подиня свого краю" у номінації «Жінка — працівник освіти і науки», Лауреат 

Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого, учитель французької мо-

ви Тамара Василівна Стефаненко. 

Заступник директора з навчально-виховної роботи — Губська Світлана Іллів-

на, вчитель математики, вчитель-методист, «Відмінник освіти України». 

Звання «Заслужений учитель України» має кандидат педагогічних наук, до-

цент, заступник директора з науки, викладач зарубіжної літератури гімназії Вайнов-

ська Марія Кирилівна. Вона — Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 

2001», Лауреат Всеукраїнського конкурсу-захисту педагогічних освітніх інновацій, 

автор інноваційних технологій із світової літератури, Лауреат обласної педагогічної 

премії 2011, Кавалер Ордена ІІІ ступеня «За заслуги перед Запорізьким краєм» 

2011р. 

Заступник директора з виховної роботи — Москаленко Інна Олександрівна, 

вчитель біології.  

Гімназія налічує 51 педагогічного працівника. 

Учнівський колектив з 436 учнів очолює гімназійна рада на чолі з Чілій Алі-

ною, яка виборола ІІ місця у загальнодержавному етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту творчих робіт учнів «Моя перша книжка» та «Моя перша презентація» за 

проектом "Інтершколи" (керівник гуртка «Інтершкола» у гімназії  - Урсуленко Н.О., 

координатор району – Собакар О.О.) 

Батьківський колектив,  очолюваний Фесенко Ігорем Борисовичем, є пос-

тійно діючою ланкою  у сфері навчання та виховання гімназистів.  

Педагогічний, учнівський та батьківський колективи постійно працюють згур-

товано, обдумано та чітко. Їх дії поступово спрямовуються на використання передо-

вих інформаційних технологій у навчанні та вихованні підростаючого покоління. 

Загалом рівень користувацьких навичок педагогічного колективу гімназії ста-

новить 79,92%. 

Заступника директора з навчально-виховної роботи Губську Світлану Іллівну 

призначено відповідальною за інформатизацію закладу.  

Методична робота щодо впровадження ІКТ у навчальний процес опікується 

заступник директора з НМР Вайновська М.К. Процес продовжується з урахуванням 

нових можливостей сучасних ІКТ (навчання в Інтернеті, спілкування в режимі он-

лайн та ін.). 
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ІІ. Аналіз стану  інформатизації та комп`ютеризації  

Вільнянської гімназії «Світоч» 

 

Усі учні, вчителі, працівники супроводжуючих служб закладу мають можли-

вість користуватися комп’ютерною технікою, локальною мережею та мережею Ін-

тернет на протязі всього дня і в позаурочний час. В основному для цього використо-

вуються комп’ютерні класи та кабінети оснащені комп’ютерною технікою. 

Зараз у гімназії 45 комп’ютерів. Заклад має два комп’ютерних класи, мульти-

медійний клас, кабінети хімії та біології. Мультимедійні комплекси встановлені у 

класах: 3-А  (ауд. № 219, класовод Кузьменко В.В.), 2 (ауд. № 218, класовод Діденко 

З.М.). Комп’ютерами оснащені навчальні кабінети: географії, історії, фізики, україн-

ської мови. Крім того, комп’ютери є у директора, секретаря, бібліотеці, соціального 

педагога, медичної сестри, спортивній залі, бухгалтерії, на виховній кафедрі (ноут-

бук). 

Локальна мережа закладу об’єднує комп’ютери двох НКК, мультимедійного 

класу, кабінети хімії, біології, музичного мистецтва, фізики, історії, української мо-

ви, директора, бібліотеки, секретаря, бухгалтерії. 

У НКК №1 є лазерний принтер Samsung ML-1210, у НКК №2 є лазерні прин-

тери Samsung 2010 та  Samsung 1670,  Epson T27 для кольорового друку.  Ще маємо 

два принтери у бухгалтерії, один у секретаря Canon Pixma MP 280, один у медсестри 

Canon Pixma iP1500. Принтерами у комп’ютерних класах можуть користувати всі 

учні і всі учителі. Тут вони можуть роздруковувати реферати, повідомлення, фото, 

презентації (за потребою), дидактичний матеріал, документацію, газети, реклами і 

інше, все, що стосується навчально-виховного процесу. Звичайно все безкоштовно. 

У закладі є сім проекторів (ауд. № 208, 218, 219, 304, 308, 310(2), три інтерак-

тивних дошки (ауд. № 208, 304, 308), сім екранів (ауд. № 102, 204, 218, 219, 301, 302, 

310). З них один проектор і екран переносні, вони використовуються в різних кабі-

нетах за потребою. Значна частина вчителів уміють самостійно користуватися ком-

плектом комп’ютер/ноутбук-проектор-екран.  

Нагляд та профілактичний ремонт обладнання здійснює інженер-електронік 

Петренко Вадим Олександрович. Він же виконує обов’язки системного 

адміністратора закладу.  

Мережа Інтернет у закладі охоплює кабінети: 

- директора 

- секретаря 

- бібліотеки 

- музики 
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- мультимедійний 

- НКК №1 

- фізики 

- хімії 

- біології 

- бухгалтерії 

- історії 

- української мови 

- класна кімната № 307 

- НКК № 2. 

Швидкість Інтернета до 10 Мбіт/с. 

Напрями, за якими відбувається використання ІКТ в діяльності закладу, пред-

ставлені на схемі, розробленій Вайновською М.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система скоординованості управлінських дій в оволодінні та використанні  ІКТ 

вчителями гімназії в навчально-виховному процесі 

Інформаційно-

аналітична 

Інформація про рі-

вень навчальних 

досягнень учнів 

Інформація про нау-

ково-методичну 

роботу 

Інформація про стан 

виховної роботи та 

рівень вихованості 

гімназистів 

Планово-

прогностична діяль-

ність 

Контрольно-

діагностична діяль-

ність 

Робота з батьками 

Організаційно-

виконавча діяльність 

Робота з обдарова-

ними учнями (МАН, 

олімпіади, конкурси, 

турніри) 

Інформація про ро-

боту з кадрами 

Інформація про ро-

боту бібліотеки 

Робота соціально-

психологічної служ-

би закладу 

Регулятивно-

корекційна діяль-

ність 

Про надання мето-

дичних рекоменда-

цій 

Проведення моніто-

рингів 

Створення бази ін-

формованості 
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Модель використання ІКТ в закладі представлена на схемі, розробленій Вай-

новською М.К. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В гімназії впроваджена програма «КУРС Школа». З нею працює секретар На-

горна О.В., соціальний педагог Маргес Н.Г., заступник директора з НВР, відповіда-

льна за інформатизацію закладу Губська С.І. та вчитель інформатики Михайленко 

Н.І. В перспективі з цією базою будуть працювати всі педагогічні працівники закла-

ду. В кабінеті директора є комп’ютер, Тамара Василівна в любий час може проконт-

ролювати роботу в «КУРС Школа» або відправку інформації на ІСУО Запорізької 

області. 

Бібліотека гімназії оснащена комп’ютером, на якому встановлена автоматизо-

вана програма «Шкільна бібліотека», що дає змогу замінити щоденну ручну роботу 

бібліотекаря, швидко зробити різноманітні звіти, створити електронні каталоги під-

ручників та художньої літератури, замінити роботу на абонементі на електронний 

варіант, створювати різні проекти по своєму напрямку.  

Здобутки колективу в цих напрямах підвищують рівень організованості, вихо-

ваності як гімназистів так і учительського колективу. Матеріали досягнень оформ-

ляються в папки, медіатеки, на стендах, на сайті гімназії http://svitoch2013.ucoz.ua/ в 

розділі «Інформатизація», за потреби в кабінетах при проведенні педрад, семінарів, 

батьківських зборів та ін. 

В закладі існує банк власних електронних розробок вчителів. З року в рік вони 

можуть використовуватися іншими вчителями для підвищення ефективності на-

вчання. Зараз цей банк нараховує 41 розробку авторських уроків-презентацій. 

Умови забезпечення інформатизації гімназії 

Цільові Змістові Результативні Діяльнісні 

Опанування ІКТ 

Завдання з 

опанування 

програми  

Інтел Опанування 

мережі 

Інтернет 

Дистанційне 

навчання для 

вчителів 

Створення  

навчальних  

проектів 

Створення 

дидактичного 

матеріалу 

Взаємодія 

педагогів, дітей, 

батьків, зв’язок 

через Інтернет 

100% володіння 

ІКТ 

педагогічними 

працівниками 

http://svitoch2013.ucoz.ua/
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Майстер-клас з освітніх технологій для вчителів зарубіжної літератури району 

провела Вайновська М.К. Проблемну тему Марія Кирилівна оголосила так: «Педа-

гогічна майстерність вчителя у створенні авторського уроку з використанням ІКТ». 

Педагогічний досвід Романенко Г.П., вчителя німецької мови,  на тему «Дитя-

ча гра як засіб формування пізнавального інтересу до вивчення іноземної мови у 

молодших школярів» вивчений на рівні області. 

Майстер-клас для вчителів німецької мови району та членів обласної творчої 

групи на тему «Розвиток інтегративного мислення через спілкування в контексті 

оновлення навчання іноземної мови» був проведений також Романенко Г.П.  

Майстер-клас для вчителів географії району на тему «Інноваційні моделі на-

вчання на уроках географії» провела Кузьменко І.О.  

Вчителі закладу систематично користуються освітніми Інтернет-ресурсами 

України та інших країн під час підготовки до занять, беруть участь в Інтернет-

конкурсах: 

Сидоренко І.М. взяла участь у конкурсі для вчителів етики «Время этих поня-

тий не стерло», помістила відеоролик «Заповіт Матері Терези». Про все це можна 

дізнатися з її візитки. 

Сидоренко І.М. взяла участь у конкурсі для вчителів світової літератури «На 

рубеже времен», помістила презентацію по цій темі, візитка. 

Сидоренко І.М. взяла участь в обласному конкурсі навчальних проектів за 

програмою «Intel ®Навчання для майбутнього» із зарубіжної літератури та отримала  

Диплом переможця в номінації «За краще змістовне наповнення» 

(див.портфоліо/інше/Сидоренко І.М.) 

Шаповалова Л.М. взяла участь у конкурсі «Рандеву з символом країни» та по-

сіла ІІІ місце в області, про що можна дізнатися із її візитки. 

Стецюра О.Л. взяла участь у конкурсі «Рандеву з символом країни», візитка. 

Петріченко Т.В. взяла участь у конкурсі «Фізики – лірики», візитка. 

Петріченко Т.В. взяла участь у конкурсі за програмою «Intel ®Навчання для 

майбутнього» до 150-річчя з дня народження А.П. Чехова та посіла ІІ місце в районі. 

Романенко Г.П. взяла участь у конкурсі «Рандеву з символом країни» та посіла 

ІІ місце в області, про що можна дізнатися із її візитки. 

Богуславська Н.Г. взяла участь у конкурсі за програмою «Intel ®Навчання для 

майбутнього» для вчителів математики «Чотирикутники навколо нас». 

http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Sudorenko_Iruna
http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Sudorenko_Iruna
http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8E%D1%80%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Petritchenko
http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Михалюк В.Б. взяла участь у конкурсі «Рандеву з символом країни», візитка. 

Пєстрікова О.М. взяла участь у обласному конкурсі «Открывая книгу, откры-

ваем мир», візитка. Нагороджена Подякою районного методичного кабінету відділу 

освіти Вільнянської РДА за відеоролік “Діти – жертви Голокосту”. 

Пєстрікова О.М. взяла участь у обласному  конкурсs навчальних проектів 

випускників програми “INTEL®Навчання для майбутнього”.  Призер номінації 

“Вчительська презентація”.  

Учні гімназії взяли участь у Всеукраїнському конкурсному тестуванні «VI 

Міжнародній олімпіаді з основ наук» в онлайн-режимі. Всього участь взяли 73 учні. 

З них нагороджені Дипломом (Вища Ліга) 43 учні, нагороджені грамотою (Прем’єр 

Ліга) 20 учнів (див. порт фоліо). 

Учениця гімназії Чілій Аліна виборола ІІ місця загальнодержавному етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту творчих робіт учнів «Моя перша книжка» та 

«Моя перша презентація» за проектом "Інтершколи" (керівник гуртка «Інтершкола» 

у гімназії  - Урсуленко Н.О., координатор району – Собакар О.О.) 

Вайновська Катерина взяла участь у конкурсі «Samsung: Назустріч знанням» 

та нагороджена Дипломом переможця у номінації «Школа майбутнього». 

Учні гімназії (31) взяли участь у Міжнародному конкурсі з інформатики та 

комп’ютерної грамотності «Бобер». 

http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Pestrikova
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ІІІ. Мета та завдання Програми  

 

Метою шкільної програми оновлення і модернізації комп’ютерної бази гім-

назії на 2013-2017 роки  є подальше впровадження  у  навчально-виховний процес  

інформаційно-комунікаційних  технологій, створення умов для поетапного переходу 

вивчення інформатики (як основного предмету) в усіх класах гімназії, до нового 

рівня освіти на основі  сучасних комп’ютерних технологій.  

 

Основними завданнями Програми є:  

- продовження оснащення гімназії сучасними   засобами інформаційно-

комунікаційних технологій; 

- продовження навчання педагогічних працівників засобам ІКТ, підвищення 

рівня використання ІКТ на уроках; 

- створення відкритої мережі освітніх ресурсів;  

- оновлення змісту, форм і методів навчання різних предметів інваріантної 

складової. 
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ІV.  Заходи  

з реалізації шкільної  програми оновлення і модернізації 

комп’ютерної бази Вільнянської гімназії «Світоч» 

 на 2013-2017 роки 

 

1. Продовжити введення до штатного складу гімназії спеціалістів з інфо-

рмаційних технологій: інженера-електороніка, лаборанта НКК, системного ад-

міністратора НКК. 

2013-2017 Адміністрація 

 

2.Забезпечити своєчасне оновлення даних гімназії на порталі ІСУО За-

порізької області.  

2013-2017 Губська С.І., Нагорна О.В.,  

Михайленко Н.І. 

 

3.Впровадження апаратного і програмного забезпечення для підтримки 

організаційної та управлінської діяльності. 

2013-2017 Адміністрація 

 

4.Забезпечити своєчасне оновлення інформації на сайті закладу та кон-

тентне збагачення  інформаційного освітнього простору гімназії.  

2013-2017 Губська С.І., Москаленко І.О., Вайнов-

ська М.К., завідувачі кафедрами, Ми-

хайленко Н.І. 

 

5.Ведення блогів навчально-методичних кафедр. 

2013-2017 Завідувачі кафедрами 

 

6.Продовження упровадження електронного діловодства. 

2013-2017 Адміністрація, Нагорна О.В. 

 

7.Організація та участь педагогічних працівників у районних, обласних 

дистанційних курсах, тренінгах, семінарах. 

2013-2017 Адміністрація 

 

8.Продовження тренінгового навчання для педагогічних працівників на 

базі опорних закладів району за освітніми програмами: 

 «Партнерство у навчанні»; 

 «Мережеві технології «Веб 2.0»; 

 «Інтел Навчання для майбутнього». 

2013-2017 Губська С.І. 
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9.Організація моніторингу ефективності використання ІКТ під час на-

вчально-виховного процесу. 

2013-2017 Вайновська М.К., Губська С.І., Михай-

ленко Н.І., Урсуленко Н.О. 

 

10.Організація моніторингу інформатизації гімназії. 

2013-2017 Губська С.І., Михайленко Н.І., Урсуле-

нко Н.О. 

 

11.Продовження навчання педагогічних працівників гімназії відповідно 

до Постанови від 13 квітня 2011 р. N 494 «Про затвердження Державної цільо-

вої програми  впровадження у навчально-виховний процесс  загальноосвітніх 

навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків"                       

на період до 2015 року».  

2013-2017 Губська С.І. 

 

12.Участь у Міжнародних  проектах з ІТ-технологій. 

2013-2017 Губська С.І., педагогічний та учнівсь-

кий колективи закладу 

 

  

13.Участь у регіональних проектах з ІТ-технологій. 

2013-2017 Губська С.І., педагогічний та учнівсь-

кий колективи закладу 

 

14.Організація дистанційного навчання педагогів та учнів гімназії. 

2013-2017 Губська С.І., Михайленко Н.І., Урсуле-

нко Н.О., педагогічний та учнівський 

колективи закладу 

 

15.Продовження впровадження медіаосвіти у навчально-виховний про-

цес гімназії. 

2013-2017 Адміністрація, педагоги гімназії 

 

16.Створення в гімназії нових  робочих місць для вільного доступу до 

електронних інформаційних ресурсів. 

2013-2017 Адміністрація, інженер-електронік 

 

17.Забезпечити централізовану фільтрацію несумісного з навчально-

виховним процесом контенту та мережевої безпеки. 

2013-2017 Інженер-електронік, Михайленко Н.І., 

Урсуленко Н.О. 
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18.Створення банку електронних документів нормативно-правового за-

безпечення інформатизації гімназії, включаючи методичні рекомендації щодо 

обладнання комп’ютерного класу, стандарту щодо інженерно-педагогічних 

вимог до них. 

2013-2017 Губська С.І., завідувачі кабінетами 

 

19.Створення     банку     електронних  документів   нормативно-

правового,  науково-методичного,    психолого- педагогічного,       організацій-

ного, програмно-технологічного  та  інформаційного забезпечення  дистанцій-

ного навчання. 

2013-2017 Завідувачі кафедрами 

 

20.Продовження поповнення і ведення бази даних програмних засобів 

навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів. 

2013-2017 Урсуленко Н.О. 

 

21.Продовження поповнення бази даних Інтернет-порталів    дошкільної,    

загальної  середньої освіти,   дистанційного   навчання, інформаційних  ресур-

сів  освіти   і науки, інноваційної діяльності.  

2013-2017 Михайленко Н.І., Урсуленко Н.О., заві-

дувачі кафедрами 

 

22.Продовження ведення банку даних вчителів, що пройшли навчання за 

програмою «Інтел. Навчання для майбутнього». 

2013-2017 Михайленко Н.І. 

 

23. Продовження ведення банку даних вчителів, що пройшли навчання 

за фахом «Основи ІКТ». 

2013-2017 Михайленко Н.І. 

 

24.Продовжувати  вивчати, узагальнювати та  впроваджувати в навчаль-

но-виховний  процес досвіду роботи щодо використання інформаційних  тех-

нологій. 

2013-2017 Адміністрація 

 

25. Придбати проектор і екран  у НКК № 1, придбати лампи (дві) для 

проекторів Toshiba у мультимедійний клас та в НКК № 2. 

2013-2017  

Адміністрація 
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26. Придбати принтер, стереогарнітуру, сканер у НКК № 1.  

2013-2017  

 Адміністрація 

 

27. Придбати комп’ютерну техніку у кабінети заступників директора 

Губської С.І. та Вайновської М.К. 

2013-2017 Адміністрація 

 

28. Підключити до мережі Інтернет всі навчальні кабінети гімназії, кабі-

нети заступників директора, кабінет виховної кафедри. 

2013-2017  

Адміністрація 

 

29. Максимально (по можливості складу коп’ютерів) модернізувати 

комп’ютерну техніку закладу відповідно до наказу МОН України № 126 від 

5.02.2007 «Про внесення змін до наказу МОН України від 11.05.2006 р. № 363» 

та відповідно до наказу МОНмолодьспорту від 29.07.2011 № 907 «Про затвер-

дження технічних специфікацій навчального комп’ютерного комплексу для 

кабінету інформатики, навчального комп’ютерного комплексу (мобільного) та 

інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки, мультимедійного проектора) 

для загальноосвітніх навчальних закладів». 

 

2013-2017 Адміністрація 

 

30. Забезпечити заклад ліцензіями на використовувані програмні проду-

кти. 

2013-2017  

Адміністрація 

 

 31. У кабінети біології та хімії установити кондиціонери. 

 

2013-2017 Адміністрація 
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V. Очікувані кінцеві результати виконання Програми 

 

Виконання Програми дасть змогу: 

 

- поліпшити якість  шкільної  освіти; 

- забезпечити заклад постійним  доступом  до  глобальних інформаційних ресурсів 

з використанням високошвидкісних каналів;  

- забезпечити доступ   учнів   і   вчителів    закладу до високоякісних локальних і 

мережних освітніх інформаційних ресурсів;  

- створити та  використати  у   навчальному   процесі   сучасні електронні  навчаль-

ні  матеріали та організувати ефективний доступ  до них через Інтернет;  

- сформувати дистанційну систему виявлення  обдарованих  учнів, налагодити   їх   

ефективний   електронний  зв'язок  з педагогами району, області;  

- забезпечити розвиток інформаційної  взаємодії  та  інтеграцію  загальноосвітніх  

навчальних  закладів  у  світовий  інформаційний  освітній простір; 

- оновити та модернізувати  комп’ютерну базу  закладу. 

                        

 

VI. Фінансове забезпечення 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

районного бюджету у межах видатків на галузь освіти на відповідний бюджетний 

період, а також за рахунок інших, не заборонених чинним законодавством, джерел 

фінансування. 

 

VІІ. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми 

Координацію щодо виконання Програми здійснює адміністрація закладу, ко-

нтроль – відділ освіти, молоді та спорту Вільнянсткої РДА. 


