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Основна частина
Використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській
діяльності Кам’янського еколого-економічного ліцею
Інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ) за короткий час стали
невід’ємною складовою сучасного суспільства. У багатьох країнах світу вільне
володіння цими технологіями є складовою базової освіти. Впровадження в освіту
ІКТ сприяє підвищенню її якості, а також удосконаленню організації освітнього
закладу та управління ним. Застосування інформаційних технологій у системі
управління освітою є особливо необхідним, оскільки саме управлінські рішення
спроможні змінити всю систему в цілому, а від їх правильності та своєчасності
залежить ефективність системи освіти. Одним із методів удосконалення системи
управління освітою є впровадження новітніх інформаційних систем. Це дозволяє
оптимізувати процес обміну інформацією, зменшити обсяг роботи адміністратора
системи освіти та дозволяє йому приймати ефективні управлінські рішення.
Для повноцінного використання адміністрацією ліцею інформаційнокомунікаційних технологій в управлінні відпрацювано використання програмного
комп'ютерного комплексу, до якого входять як комп'ютеризовані задачі, які
використовуються

в

процесі

управління

всією

соціально-педагогічною системою ліцею в цілому, так
і

комп'ютеризовані

задачі,

які

систематизують,

автоматизують і роблять ефективнішою найбільш
трудомістку

циклічну

діяльність

учасників

управління, тобто комп'ютеризовані задачі підтримки.
Як наслідок, Кам'янський еколого-економічний ліцей
переможець конкурсу "100 кращих шкіл України" в
номінації школа професійної кар'єри.
Традиційно,

починаючи

з

2003

року,

ІКТ

використовуються в

управлінській діяльності ліцею. Робочі місця адміністрації оснащені ПК, які
підключені до мережі Інтернет. З 2010-2011 навчального року адміністрація
використовувє у своїй діяльності шкільну овітню мережу «Щоденник». Науково-

дослідницька робота «Використання технологій Web 2.0 для адміністрування
функції у Всеукраїнській освітній мережі shodennik.com» переможець обласного
конкурсу Малої академії наук (секція комп’ютерні системи та мережі).
У 2011-2012 навчальному році ліцей активно працює в Всеукраїнському
експерименті «Інформаційна система управління освітою – 2012»
Портал

“Черкаська обласна освітня мережа: Шкільна мережа” являє

собою головну частину інформаційної системи “КУРС: Освіта” і включає набір
засобів та інструментів, призначених для автоматизації управлінської діяльності
адміністрацій загальноосвітніх навчальних закладів регіону, управлінь і відділів
освіти рай/міськдержадміністрацій, обласного управління освіти і науки
облдержадміністрації. Комплекс дозволяє створити єдину систему збору, обробки
та зберігання інформації Черкаської області в розрізі закладів загальної середньої
освіти. Одночасно вирішується проблема забезпечення районних, міських
відділів/управлінь освіти та обласного управління освіти і науки повною
оперативною інформацією про діяльність загальноосвітніх навчальних закладів,
що дає можливість здійснювати освітній менеджмент на більш високому рівні,
ефективніше планувати витрати міських та районних бюджетів в рамках
реалізації освітянських програм, раціонально та обґрунтовано корегувати
напрями для подальшого розвитку загальної освіти Черкаської області, а з іншого
боку – забезпечувати відповідний рівень контролю за діяльністю навчальних
закладів регіону.
Комплекс побудовано з використанням дворівневої архітектури. В ЗНЗ
регіону встановлені програмні рішення “КУРС: Школа”, які працюють автономно
з використанням сучасних клієнт-серверних технологій і одночасно потрібна
інформація за допомогою спеціальної служби обміну передається на WEB-сервер.
Доступ до нього користувачами може бути організовано через будь-який
сучасний браузер, (наприклад, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome,
Opera тощо). Завдяки такій архітектурі Комплекс надає можливість ведення баз
даних в ЗНЗ та відділах/управліннях освіти без тимчасового доступу до мережі
Інтернет з подальшим доповненням внесених даних до загальнообласної бази.

Структурно комплекс складається з програмного забезпечення, яке
використовується в ЗНЗ, районних, міських відділах/управліннях освіти та
центрального WEB-сервера, який розміщено в одному із найбільш надійних та
захищених дата-центрів України. При цьому користувачі отримують доступ до
потрібних даних як локально, так і через мережу Інтернет. Об’єм даних, якими
може оперувати кожен з користувачів, визначається в залежності від прав,
наданих адміністратором комплексу. Для користування WEB-порталом гості
можуть бачити лише обмежену частину даних, а відповідальні особи отримують
авторизований парольний доступ з використанням шифрованих протоколів
обміну даними.
Можливості програмного комплексу:
-

Розвинена система доступу на різних рівнях в залежності від

прав доступу;

-

Ведення баз даних кадрового складу навчальних закладів (в

розрізі категорій, встановлених Законом України "Про загальну середню
освіту");
-

Ведення списку дітей (учнів та дітей мікрорайону)

-

Доступ до архіву кадрового складу та випускників;

-

Ведення бази даних шкільних приміщень;

-

Шкільна мережа (розподіл на паралелі та класи);

-

Складання навчальних робочих планів;

-

Формування навантажень учителів;

-

Складання та перегляд табелю відпрацьованого робочого часу;

-

Складання та ведення розкладу занять;

-

Автоматичне формування та друк звітів.

Педагогічні ради та наради при директорові, батьківські збори
проводяться з використанням мультимедійної техніки.
Робота з даними програмними засобами спрямована на вирішення таких
проблем як автоматизація управління навчальним закладом, розробка науковометодичних основ сучасної системи збору, зберігання й транспортування даних
про роботу ліцею, аналіз статистичних даних та інформації про якість освіти в
ліцеї, створення шкільної статистичної бази для дослідження діяльності
навчального закладу, розробка баз даних про навчально-виховний процес,
адміністративну та фінансову роботу тощо.
Психолого-педагогічною теорією розроблені багаточисельні схеми
аналізу уроку що побудовані на різних підставах. Сучасний урок, у тому числі з
застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, — це далеко не
одноманітна і єдина структурно-змістовна схема. Для вибору схеми аналізу
такого уроку необхідно враховувати сучасні критерії якості уроку, володіти
уміннями відбору і перебудови вмісту знань, моделювання і конструювання умов
і засобів, що підтримують і розвивають особові структури свідомості.
Під час аналізу уроку потрібно, перш за все, вирішити, чи необхідна
комп'ютерна техніка на даному уроці. Багато в чому це залежить від обраної
педагогом методики, тому необхідно, насамперед, оцінити обґрунтованість і

правильність відбору методів, прийомів, засобів навчання, їх відповідності змісту
учбового матеріалу, поставленим цілям уроку, навчальним можливостям класу,
відповідність методичного апарату уроку кожному його етапу і завданням
активізації учнів. Комп'ютер не повинен застосовуватися на уроці за ради форми.
Робота і поведінка учнів на уроці також є важливими складовими
комплексного аналізу уроку з застосуванням ІКТ. При оцінці необхідно
визначити, як використання комп'ютерної техніки відбивається на активності
учнів, їх працездатності на різних етапах уроку, як реалізується самостійна
діяльність, чи виникає можливість реалізації соціально орієнтованого підходу в
навчанні.
Особлива увага на уроці із застосуванням комп'ютерної техніки
приділяється здоров’язберігаючим технологіям. Під час аналізу необхідно
враховувати дотримання як технічних, санітарно-гігієнічних, так і економічних
вимог до уроку. Проведення фізкультхвилинок, зарядки для очей на таких уроках
обов'язкові.
Вплив використання ІКТ на результативність навчання безпосередньо
пов'язаний з оцінкою ступеня вивченого (чому і в якому ступені навчилися),
виховання (що і в якому ступені сприяло вихованню учнів під час уроку),
розвиваючого (що і в якому ступені сприяло їх розвитку) дій проведеного уроку.
Необхідно проаналізувати і те, як використання техніки сприяло ефективному
закріпленню матеріалу та оперативному контролю знань учнів і, як наслідок,
підвищенню якості навчання.
Необхідно відзначити, що систематичний аналіз уроків, проведених із
застосуванням ІКТ і оформлення матеріалу у вигляді методичних рекомендацій
дозволяє розробити методику використання інформаційних технологій в
навчальному процесі. Важливі не тільки ППЗ, але й методики їхнього
використання, тобто рекомендації з організації уроків. Як правило, для
досвідченого вчителя не складно на основі комп'ютерної програми розробити
відповідний урок. Молодим же вчителям для цього необхідна допомога у формі
планів-конспектів, методичних рекомендацій із використанням ППЗ на різних
етапах уроку й у класах з різним рівнем підготовки учнів.

Адміністрація ліцею намагається забезпечити підготовку вчителів на
теоретичному і практичному рівні до застосування інформаційних технологій у
шкільній практиці через курси підвищення кваліфікації, проведення для вчителів
спеціальних

занять,

організацію

самоосвіти

з

наданням

систематичних

консультацій і методичної допомоги тощо.
Саморозвитку вчителів різних предметів сприяє самостійне освоєння
роботи в Інтернет, використання інформації, розміщеної в ньому на уроках і в
позаурочній роботі.
Учителі ліцею в режимі чату спілкуються з колегами, беруть участь у
Інтернет-конференціях ЧОІПОПП тощо.

З 2005 року ліцей має свій сайт. Презентація першої версії сайту
відзначена на конкурсі «Освіта Черкащини 2006» і занесена до каталогу ППД
Черкащини. В 2011 році створено сайт за допомогою технологій Google, який
зараз вважається офіційним. Сайт – призер Всеукраїнського чемпіонату з
інформаційних технологій "Екософт 2012". Отримано Диплом за кращу авторську
розробку в номінації "за високу суспільно корисну спрямованість" в категорії
«Web-розробки». На сайті ліцею регулярно оновлюються новини навчального

закладу та розміщуються матеріали про проведення різноманітних заходів, як
навчальних, так і позакласних та позашкільних.
URL нового сайту https://sites.google.com/site/kamyanka/
Варто відзначити, що створений в 2010 році безлімітний доступ ліцеїстам
"Камелії" до Wi-Fi підвищує рівень використання у навчальній та у науковій
діяльності ряду специфічних джерел, доступних виключно через Інтернет.
Використання бездротових мереж стандарту Wi-Fi надає змогу широко
використовувати ресурси Інтернет на практичних, лабораторних заняттях,
розвантажує читальний зал та бібліотеку, надає можливість доступу до Інтернет
із сучасних портативних пристроїв (планшетів, нетбуків, смартфонів тощо).
Обладнання приміщення точками доступу до бездротових мереж Wi-Fi
значно

сприяє

оптимізації

навчального

процесу

та

підвищенню

його

ефективності. В ліцеї з 08.11.2012 швидкість Інтернет до споживача - 20 Мбіт/с,
від споживача - 20 Мбіт/с.
Ресурси

мережі

Інтернет

та

сайту

ліцею

дуже

ефективно

використовуються в канікулярний період та у періоди карантину для
безперервного навчального процесу.
Завдяки експериментальній, науково-дослідницькій роботі в Малій
академії наук, вмінню проектувати кінцеву мету учні роблять власні відкриття з
інформатики та техніки, біології та екології на Всеукраїнському та міжнародному
рівні

(Технологічні

процеси

та

перспективні

технології.

Інформаційно-

телекомунікаційні системи та технології. Internet-технології та WEB дизайн.
Екологія та аграрні науки). Цінним є те, що науково-дослідницькі проекти цікаві
для широкого кола людей, у тому числі і науковців. Так науково-дослідницька
робота МАН Віолетти Ходоровської (наукові керівники: Чумаченко Олег
Анатолійович, Чумаченко

Вікторія Станіславівна) «Інтерактивні тести з

інформатики» – призер Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій
"Екософт-2011" (Київ), здобула бронзову медаль Міжнародного конкурсу
комп'ютерних

проектів

INFOMATRIX-2011

(Бухарест)

в

категорії

"програмування", переможець Всеукраїнського етапу конкурсу МАН в секції
Internet-технології та WEB-дизайн 2012 року.

Для

висвітлення

роботи

науково-практичного

товариства

ліцею

«Камелія» (голова товариства к.т.н. Єрмоленко Володимир Олександрович) в
2011 році створено блог за технологіями Blogger.com
http://kameli-man.blogspot.com/

Мета і завдання науково-практичного товариства «Камелія»
1. Залучити учнів ліцею до науково–дослідної роботи, ознайомити їх з
методами, прийомами одержання простих наукових досліджень, прищепити
любов до наукової літератури і вміння працювати з нею, навчити поводитись із
необхідними для наукової роботи приладами і обладнанням;
2. Надати старшокласникам можливість оволодівати позапрограмним
матеріалом, виховувати в них активне бажання вчитися, набувати знання,
спрямовані на розвиток науки.
3. Розвивати навички складання тез, рефератів, написання простого і
складного планів, короткий і поширений конспект;
4. Вчити учнів зв’язному висловлюванню на запропоновану тему,
розвивати ораторські здібності, усне і писемне мовлення;
5. Сприяти загальному розвитку ліцеїста, поширенню наукових знань.

Хто вміє працювати з інформацією, вміє вибрати для себе життєво
необхідне, той є конкурентноспроможним у суспільстві, успішним у діяльності,
впевнений у собі й кінцевому результаті своєї роботи.
У ліцеї зроблено каталог учнівських проектів. Учнівські проекти
зберігаються у методичному кабінеті, навчальних кабінетах та використовуються
як засоби наочності.
У ліцеї навчаються діти, які багато часу присвячують підготовці до
олімпіад, конкурсів, турнірів. Такі учні деякі теми з предметів вивчають
самостійно. Наприклад: Чупак Олександр (вчитель Гетьман Людмила Іванівна) переможець

економічної

Всеукраїнської

Інтернет-олімпіади

переможець

економічної

Всеукраїнської

олімпіади

(Одеса-2010),

(Хмельницький-2011),

переможець Всеукраїнського економічного турніру (Суми-2011), переможець
економічної Всеукраїнської олімпіади (Чернігів-2012).
Отже, використання комп’ютерних технологій в урочній чи позаурочній
навчальній діяльності дозволяють учням і вчителям своєчасно отримувати нові
знання, формувати в них потребу і готовність до систематичного оновлення
інформації. Грамотне з педагогічної точки зору використання інформаційних
технологій допомагає кожному учаснику педагогічної взаємодії успішно
адаптуватися в новому інформаційному середовищі, зокрема взаємодії людей в
умовах широкої електронно-опосередкованої комунікації.

ІКТ: есе директора ліцею
Ми – це не безліч стандартних «я», а безліч Всесвітів різних.
(Василь Симоненко)
Зима... Свище вітер за вікном, потріскує у грубі розпалене
вугілля.

Тихо,

учительки:

заворожуюче

«Настане

час,

лине

дітки,

голос
коли

ви

старенької
зможете

спілкуватись зі своїми друзями з будь-якої точки планети і
бачити своїх співрозмовників». «Оце дива», – думали ми,
малі діти, у далеких 70-х.
Як же почувається сьогоднішній ліцеїст? Чи є щось дивним для нього?
Так, є. Це потреба користуватися новітніми інформаційно-комунікаційними
технологіями. Юні переконані: повноцінне функціонування людини в сучасному
світі без комп’ютерних технологій неможливе. Життя ж бо вимагає динамічної
рівноваги між особистістю і навколишнім світом: якщо є інформація, її потрібно
освоїти. Громадяни майбутнього інформаційного суспільства, для яких здатність
до людських комунікацій, активне оволодіння науковою картиною світу, гнучка
зміна своїх функцій у праці, відповідальна позиція і розвинена планетарна
свідомість стануть початковою життєвою потребою, формуються уже сьогодні.
Говорячи про педагогічні інновації у практиці ліцею, хочу наголосити на тому,
що саме інформаційні технології дають простір для творчості, польоту думки,
вираження внутрішнього «я» кожної особистості. Із сучасної школи зникла
буденність.

Кожного

дня

можна

творити,

наприклад,

створюючи

нові

альтернативні види біопалива чи досліджуючи районовані сорти яблук та
презентувати результати на конференції науково-практичноого товариства за
допомогою інтерактивної дошки. Ліцеїсти використовуючи сучасні Інтернеттехнології, конструюють і створюють еколого-економічні інформаційні системи
та сайти «Технології утримання та розмноження страусів в умовах Черкащини»,

«Web-сайт державного підприємства Кам'янський спиртогорілчаний комбінат»,
«Інтерактивні тести з інформатики», «Місто на скелястих берегах Тясмину», які
отримують Дипломи переможців в категорії Web-розробки на Всеукраїнських та
міжнародних конкурсах. Використовуючи комп’ютерні імітаційно-моделювальні
програми, наприклад, програми з імітації експерименту, учитель і учень
досліджують закономірності, які недоступні для спостереження в природних
умовах.
Мікросвіт, який може створити для себе кожен, має об’єднуватись великою ідеєю
освоєння всіх галузей знань. Відкритість освіти дає можливість дітям створити
власну траєкторію самоосвіти. Як добре заглянути у світ економіки чи історії,
коли міркуєш про владу золота над людською особистістю. Ось шлях до
інтеграції предметних галузей знань!
Пружним джерелом б’є пісенна українська душа, прагне, щоб її почули,
відгукнулись добрим словом... Будь ласка, заходьте до нашої світлини, ім’я якої
«Камелія», пийте із чистого «Джерельця» цілюще слово. «Не все те невірне, що
тобі незрозуміле», – навчав філософ Григорій Сковорода. Отож, треба іти вперед,
до майбутнього, і, можливо, сьогоднішні непосидючі учні відкриють нові світи.
Адже йдуть через терни до зірок!

Чумаченко Олег Анатолійович, директор Кам’янського еколого-економічного
ліцею

Кам'янської

інформатики

районної

ради

Черкаської

області,

вчитель-методист
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