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ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ШКОЛИ  

ЯК СКЛАДОВА ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

(Третя Національна виставка-презентація «Інноватика у сучасній освіті». 

Номінація «Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій  

в освітньому процесі») 

Одним з пріоритетних напрямків розвитку сучасної загальноосвітньої школи є 

впровадження нових інформаційних технологій в освітній процес. У 1987 році 

американський учений Г.М.Клейман назвав школи, які застосовують такі технології 

в освітньому процесі, школами майбутнього. І саме упровадження в освіту 

інформаційних технологій призвело до виникнення терміну «інформаційно-освітнє 

середовище», що включає в себе сукупність комп’ютерних засобів та способів їх 

функціонування, які використовуються для реалізації навчально-виховної роботи. 

В Україні на сучасному етапі вже сформовано певні правові засади побудови 

інформаційного суспільства: прийнято низку нормативно-правових актів, які, 

зокрема, регулюють суспільні відносини щодо створення інформаційних 

електронних ресурсів, захисту прав інтелектуальної власності на ці ресурси, 

впровадження електронного документообігу, захисту інформації. Однією з головних 

умов підготовки людини для роботи в інформаційному суспільстві є забезпечення 

навчання, виховання, професійної підготовки.  

Сучасна освіта з кожним днем вимагає все більш активного використання 

інформаційних і комунікаційних технологій в управлінській, навчально-виховній, 

фінансово-господарській діяльності школи. Основним критерієм ефективності 

використання нових інформаційних технологій у навчальному закладі є вже не 

наявність певної кількості комп’ютерів, а створення єдиного інформаційного 

освітнього простору. Ця необхідність виникла перед сучасною школою за таких 

умов як: 

- велике зростання інформаційних потоків; 

- неможливість прийняття оптимальних управлінських рішень в сучасній 

ситуації під час стандартизації електронної обробки даних; 
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- робота школи на сучасному етапі вимагає оперативного аналізу ситуації 

для своєчасного коригування ситуації; 

- вимоги вищестоящих організацій до подання нормативних документів, у 

тому числі й в електронному вигляді. 

Створення інформаційного простору загальноосвітнього навчального закладу 

відповідає за успіх впровадження інформаційних технологій в освіті на всіх її рівнях 

та дозволяє на рівні школи перевести управлінську, фінансово-господарську, 

навчально-виховну діяльність закладу на комп’ютерні програми для стандартизації 

всієї інформації.  

Інформаційне середовище навчального закладу має такі складові:  

- Фізична. 

- Психологічна. 

- Інтелектуальна. 

Базою фізичної складової інформаційного середовища є кабінети 

інформаційно-комунікаційних технологій, а також робочі місця адміністраторів, 

учителів. До фізичної складової інформаційного середовища відносяться також 

шкільний Інтернет, локальна мережа та технічні засоби мультимедіа (телевізори, 

проектори, фотоапарати тощо), програмне забезпечення навчально-виховного 

процесу. 

До психологічної та інтелектуальної складової інформаційного середовища 

відноситься «людський фактор». Це - воля та бажання самих учасників освітнього 

процесу до використання інформаційних та комунікаційних технологій в навчально-

виховній діяльності. 

Організація роботи з формування інформаційного простору розв’язує такі 

завдання: опис структури інформаційного простору, усіх його рівнів, ступенів, форм 

взаємодії внутрішніх та зовнішніх складових інформаційного середовища 

навчального закладу. Учасниками даного процесу мають виступати адміністрація, 

учителі, учні, батьки. Інформаційними потоками є структура навчального закладу, 

навчальний план, штатний розклад, тарифікація тощо.  
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Єдине інформаційне середовище навчального закладу – це система, у якій на 

інформаційному рівні задіяні та зв’язані між собою всі учасники освітнього 

процесу: адміністрація закладу – вчителі – учні – батьки. Можна виділити такі 

загальні положення формування єдиного інформаційного середовища: 

- під час формування інформаційного освітнього середовища необхідно 

розв’язати проблему змісту освіти на сучасному етапі, співвідношення 

традиційних складових навчального процесу та нових інформаційно-

комунікаційних технологій, нових взаємовідношень учня, учителя та 

освітнього середовища; 

- інформаційне освітнє середовище включає технологічні (апаратні та 

програмні), інформаційні та організаційні ресурси; 

- під час створення інформаційного освітнього середовища навчального 

закладу зростає значимість інформаційно-комунікаційних технологій – 

компетентності педагогів, які працюють в умовах широкого застосування 

засобів інформаційних і комунікаційних технологій в освітньому просторі 

школи.  

Доступ усіх учасників управління навчальним закладом до інформаційного 

середовища закладу в будь-який час зі свого робочого місця можливий за умови 

наявності комп’ютера в кожному кабінеті керівників; у цьому випадку накопичена 

інформація стає актуальною, спрощується її аналіз, у зв’язку зі своєчасним 

внесенням інформації до банку даних про освітній заклад полегшується ведення 

статистики, процедур атестації, контролю контингенту, створюється єдиний банк 

кадрів та освітніх програм тощо. 

Для розв’язання завдань створення інформаційного освітнього простору 

багато навчальних закладів купують різні програмні продукти, які інтегрують в собі 

функції інформаційних систем, що дозволяє розв’язати коло проблем, наприклад:  

- зберігання особистих справ учнів та працівників закладу в електронному 

виді (бази даних); 

- забезпечення комунікації всіх учасників освітнього процесу (у тому числі 

через сайт школи); 
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- наявність великого обсягу цифрових освітніх ресурсів; 

- доступність та відкритість результатів навчального процесу для всіх 

учасників (розклад уроків, списки учнів, учителів, предметів, дані про 

успішність та відвідування уроків); 

- моніторинг якості освіти (аналіз та формування звітності за результатами 

навчання); 

- автоматизація процесів управління навчально-виховним процесом 

(формування розкладу, розподіл навантаження та формування навчальних 

планів); 

- наявність та підтримка електронного документообігу; 

- доступність всіх нормативних документів;  

- використання програмного середовища, яке формує шкільний 

інформаційний простір; 

- наявність відібраної, безпечної та якісної інформації (захист учнів від 

доступу до неякісної інформації). 

Для вирішення вищезазначених аспектів розроблена Концепція Програми 

розвитку комунального закладу освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа 

№1 І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області» на 2011-

2016 роки (додається). 

Метою Програми є створення умов для модернізації системи комунального 

закладу освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів 

Солонянської районної ради Дніпропетровської області», нарощування її 

випереджального інноваційного потенціалу, підвищення якості освіти й виховання, 

рівного доступу до здобуття якісної освіти, впровадження у навчально-виховний 

процес інформаційно-комунікаційних технологій, створення умов для поетапного 

переходу до нового рівня освіти на основі зазначених технологій.  

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань: 

- модернізувати систему освіти на основі державно-громадської взаємодії з 

урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та місцевих потреб.  
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- здійснити комплексну інформатизацію освіти через запровадження нових 

інформаційних технологій, систему тестового оцінювання знань, 

автоматизацію управління, оновлення змісту, форм і методів викладання 

навчального предмета "Інформатика". 

- забезпечити на сто відсотків комунальний заклад освіти «Солонянська 

середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів Солонянської районної 

ради Дніпропетровської області» сучасними навчальними комп'ютерними 

комплексами та системними і прикладними програмними продуктами. 

- забезпечити швидкісний доступ до Інтернету з використанням сучасних 

технологій під'єднання для високоефективного доступу до освітніх 

ресурсів. 

- створити ресурсний центр інформаційної та науково-методичної підтримки 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-

виховному процесі;  

- формувати й запроваджувати нові механізми фінансово-економічного та 

матеріально-технічного розвитку освіти.  

- брати участь у розробці нормативно-правового та науково-методичного 

забезпечення впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-

комунікаційних технологій. 

- удосконалити систему підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів у сфері впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчально-виховний процес, забезпечити стовідсоткове володіння такими 

знаннями усіх педагогічних працівників. 

- створити системи дистанційного навчання дітей з обмеженими 

можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні. 

- систематично адмініструвати веб-сайт школи, долучитись до створення 

єдиної системи веб-сайтів всіх загальноосвітніх навчальних закладів для 

опублікування кращих освітянських надбань, підтримки колективної та 

індивідуальної комунікації, формування мережних професійних об'єднань. 
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- брати участь у процесі створення єдиного освітнього середовища та 

інформаційної інтеграції освітніх ресурсів, забезпечення інформаційної 

безпеки та централізованого фільтрування несумісного з навчальним 

процесом контенту. 

- оптимізувати мережу класів з метою забезпечення якості освіти та рівного 

доступу до отримання якісної освіти.  

- забезпечити психолого-педагогічний, медичний та методичний супровід 

організації життєдіяльності учнівської молоді, запровадити системний 

моніторинг навчальних досягнень учнів, стану їхнього здоров'я.  

- забезпечити вдосконалення єдиної виховної системи на засадах духовних 

цінностей українського народу, об'єднати внутрішні ресурси освіти та 

зовнішні впливи на основі координації соціального, культурного та 

наукового потенціалу.  

- запровадити ефективні методи управління комунального закладу освіти 

«Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів 

Солонянської районної ради Дніпропетровської області».  

- стимулювати розвиток наукових і прикладних досліджень та інтеграцію 

освіти і науки.  

- урахувати вимоги соціальних замовників до якості освіти.  

У відповідності із Програмою розвитку у навчальному закладі створено 

ресурсний центр інформаційної та науково-методичної підтримки використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі, 

систематично проводиться робота з оновлення його контенту. До 2011 року 

інформаційні ресурси загального користування були об’єднані через внутрішній 

шкільний сайт, який опублікований на сервері, що працює під управління 

операційної системи Linux.  

У ході реалізації положень Програми розвитку щодо запровадження новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій  у навчально-виховний процес із січня 

2011 року почав діяти у глобальній мережі Інтернет офіційний сайт комунального 

закладу освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів 
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Солонянської районної ради Дніпропетровської області». Адреса даного веб-

ресурсу: http://solone01.ucoz.ru 

До процесу адміністрування контенту сайту мають доступ працівники 

Солонянської шкільної лабораторії нових інформаційних технологій (завідуючий 

СШЛНІТ – учитель інформатики Бондар В.А.), а також адміністрація школи 

(директор школи Шерстюк Н.О., заступники директора школи з навчально-виховної 

роботи Чащіна В.О., Миргородська Л.М., Пушко І.В.). Адміністратори сайту 

публікують власноруч підготовлену інформацію, а також матеріали, які надають 

педагоги, представники органів громадсько-державного управління, учні, батьки. 

З вересня 2011 року у глобальній мережі Інтернет започаткував свою роботу 

веб-ресурс Солонянської шкільної лабораторії нових інформаційних технологій. 

Адреса сайту: http://solschlabnit.ucoz.ru 

Основне призначення даного веб-ресурсу полягає у застосуванні 

медіапростору для поширення знань, ефективному використанні мережі Інтернет як 

доступу до джерел інформації незалежно від місця їх розташування, розширення 

доступу до інформації, урізноманітнення технологій навчання, орієнтації в 

інформаційних потоках, набуття навичок аналітичного відбору потрібної 

інформації, інтеграції інформаційного середовища школи в єдиний світовий 

інформаційний простір, активізації самоосвітньої діяльності учнів, педагогів, 

батьків за допомогою якісного ліцензійного прикладного, програмного забезпечення 

з навчальних дисциплін.  

Застосування інформаційних технологій докорінно змінює роль і місце 

педагога та учня в системі «учитель - інформаційна система - учень». Інформаційні 

навчальні технології - це не просто передаточна ланка між учителем та учнем, вони 

сприяють реалізації особистісно зорієнтованого підходу в навчанні. 

До процесу адміністрування контенту сайту мають доступ працівники 

Солонянської шкільної лабораторії нових інформаційних технологій – учителі 

інформатики Бондар В.А. та Бондар О.М.  

З вересня 2011 року у ході реалізації проекту «Єдиний освітній центр. 

Дніпропетровська область. Інформаційна система управління освітою» створено 
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єдину інформаційно-аналітичну базу установ і закладів освіти на основі 

програмного комплексу «КУРС: Освіта», що забезпечило повну автоматизацію 

управлінської діяльності та навчального процесу. Адреса даного веб-ресурсу: 

http://dp.isuo.org 

Куратором школи – відповідальним за систематичне ведення єдиної 

інформаційно-аналітичної бази призначено завідуючого СШЛНІТ Бондаря В.А. 

Загальношкільна база зберігається на сервері шкільної лабораторії нових 

інформаційних технологій, періодично, через 30 хвилин або у випадку термінової 

необхідності, за допомогою програмового засобу «КУРС: Сайт» забезпечується її 

оновлення на сайті «Єдиний освітній центр. Дніпропетровська область. 

Інформаційна система управління освітою». У найближчій перспективі планується 

введення електронного щоденника та електронного класного журналу, доступ до 

яких в індивідуальному порядку будуть мати учителі, учні та їхні батьки. 

Поряд з тим значна частина інформації внутрішкільного використання була 

опублікована на сайті внутрішньої (локальної) мережі Інтранет.  

Адміністрація комунального закладу освіти «Солонянська середня 

загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради 

Дніпропетровської області» протягом останніх років систематично здійснює 

моніторингові відстеження якості освітніх послуг, які надаються у навчальному 

закладі. Інформація щодо ходу проведення та результати моніторингу висвітлюється 

на інформаційному стенді, доступна у кожному класному колективі, а також 

систематизована шляхом відповідних гіперпосилань через сторінку «Шкільний 

моніторинг» шкільного сайту. 

Потрібно зауважити, що ця сторінка є найбільш популярною серед учнівської 

молоді, а також їх батьків під час проведення заходів у ході єдиних батьківських 

днів. Також вона є корисною для адміністрації школи при підготовці управлінських 

рішень практично із усіх аспектів адміністративно-управлінської діяльності. 

Інформація систематизована по навчальних роках, по напрямках моніторингу, 

забезпечено як кількісний, так і якісний аналіз результатів моніторингових 

відстежень. Окрім безпосередньо відстеження динаміки рівнів навчальних 
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досягнень у розрізі предметів, класів, також забезпечується інформування щодо 

відстеження ефективності організації роботи класних колективів, досягнень у 

спортивних змаганнях, результати державної підсумкової атестації учнів тощо. 

Для забезпечення уніфікації при підготовці до проведення тестування із 

застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій та власне самому процесі 

перевірки знань у Солонянській шкільній лабораторії нових інформаційних 

технологій четвертий рік поспіль використовується програмний комплекс MyTest - 

система програм для створення та проведення комп’ютерного тестування, збору та 

аналізу отриманих результатів. Дане програмне забезпечення має цілу низку 

переваг: компактність, можливість проводити тестування у декількох режимах 

(навчальний, тренувальний, контролюючий), формулювання десяти типів тестових 

запитань, використання графічних об’єктів, мережеве чи індивідуальне 

застосування, безкоштовне розповсюдження тощо. Скачати даний програмний 

комплекс можна на сторінці Каталог файлів сайту http://solschlabnit.ucoz.ru 

Таким чином, розглянуті інформаційні ресурси комунального закладу освіти 

«Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів Солонянської 

районної ради Дніпропетровської області» можна умовно можна поділити на 6 

блоків: навчально-виховна діяльність, інформаційно-методична діяльність, науково-

практична діяльність, адміністративно-господарча діяльність, культурно-

просвітницька діяльність, дистанційна освіта.  

Формуючи структуру єдиного інформаційного простору нашого навчального 

закладу та базу даних, ми виходили з того, що реальна робота з їх використання 

залежить від матеріально-технічної бази та можливостей самого навчального 

закладу. Модель інформаційного простору може складатися з декількох рівнів.  

На першому рівні, коли в наявності є лише один або декілька комп’ютерів, не 

пов’язаних один з одним, уся база даних встановлюється на один комп’ютер і 

користувачі змінюються по черзі для роботи з нею. Це мінімальна, але доволі дієва 

реалізація єдиного інформаційного простору, особливо для малих навчальних 

закладів. Комунальний заклад освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа 

№1 І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області» пройшов 
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цей етап, розпочинаючи з 1997 року, коли технічний парк Солонянської шкільної 

лабораторії нових інформаційних технологій поповнився єдиним сучасним (на той 

момент) комп’ютером Ciryx, отриманим у ході виконання спільної українсько-

американської програми «Діти та дорослі досліджують рослини у космосі».  

Розпочинаючи із 2003 року комп’ютерний парк школи значно оновився за 

рахунок виконання Державної програми з комп’ютеризації сільських шкіл та участі 

у Міжнародному конкурсі «Рівний доступ до якісної освіти». Як наслідок такої 

роботи, у школі укомплектовано 3 кабінети інформаційно-комунікаційних 

технологій, мультимедійний кабінет хімії, а також обладнано робочі місця 

адміністрації школи. Усі комп’ютери об’єднані в єдину загальношкільну мережу, 

яка працює під управління виділеного сервера на базі операційної системи Linux.  

Таким чином були створені передумови для переходу на другий рівень 

Інтранет – це внутрішня мережа, коли декілька комп’ютерів об’єднані в єдину 

мережу. Вона складається з комп’ютерів, які стоять на столах у користувачів, 

загального сервера та спеціального програмного забезпечення для організації 

персонального доступу кожного учасника навчального процесу до єдиної 

інформаційної бази даних. Спільно із цим процесом відбулася підготовка технічного 

обладнання (налагодження модемного з’єднання типу ADSL, створення робочих 

груп комп’ютерів, маршрутизація інформаційних потоків, визначення оптимального 

трафіку роботи тощо) та перепідготовка кадрів задля переходу на наступний рівень 

функціонування інформаційного простору – Інтернет, а саме створення відкритого 

доступу для всіх учасників навчального процесу та можливість зовнішнього доступу 

до навчального закладу, що дозволяє спілкуватися, розміщувати інформацію, яка 

розрахована на широке коло користувачів та службову інформацію для вузького 

кола учасників навчально-виховного процесу, з доступом через пароль тощо.  

Таким чином, на даний час суб’єктами - користувачами інформаційних послуг 

школи, є: 

 адміністрація школи; 

 учителі-предметники; 

 класні керівники; 
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 учні; 

 батьки. 

Кожен користувач має свій рівень доступу до інформаційного середовища 

школи: 

 працівники СШЛНІТ – повний доступ до всіх ресурсів інформаційного 

середовища; 

 адміністрація школи – доступ до всіх інформаційних ресурсів та частковий 

доступ до технологічних ресурсів; 

 педагогічний колектив – доступ до всіх навчально-методичних ресурсів та 

відсутність доступу до адміністративних та технологічних ресурсів; 

 учні, батьки – доступ до всіх навчальних ресурсів та відсутність доступу до 

адміністративних, методичних та технологічних ресурсів. 

Визнання якості створеного у школі єдиного інформаційного простору, його 

органічна інтеграція до регіональних, вітчизняних та світових ресурсів було 

підтверджено у березні 2011 року під час проведення Всеукраїнського семінару-

наради "Впровадження безперервної педагогічної освіти на основі кредитно-

модульної системи навчання, ІКТ-технологій як інноваційний фактор розвитку 

освіти", під час якого на базі Солонянської шкільної лабораторії нових 

інформаційних технологій навчання пройшло засідання фокус-групи "Створення 

ефективної освітньо-інформаційної інфраструктури як нової культури управління та 

організації навчально-виховного процесу Солонянщини".  

Під час роботи семінару працював шкільний Прес-центр, який готував 

маленький шедевр "Вмію сам - навчу і Вас", здійснюючи в інтерактивному режимі 

підбір матеріалів для спеціального випуску шкільної малотиражної газети "Пульс 

школи". Всі гості семінару відзначили надзвичайно високий рівень компетентності 

та якості освітніх послуг, які надаються у нашому навчальному закладі, висловили 

щире бажання завітати в гості, щоб більш детально ознайомитись із нашими 

досягненнями. 

  Колектив шкільної лабораторії нових інформаційних технологій 

систематично бере активну участь у розробці програмного забезпечення та 
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інформаційному супроводі під час проведення Всеукраїнських командно-штабних 

навчань у системі цивільного захисту населення, які три роки поспіль проводяться 

на базі комунального закладу освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа 

№1 І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області».  

У березні 2011 року у Дніпропетровську створено єдиний інформаційний 

центр «Освіта ХХІ століття», під час відкриття якого колектив СШЛНІТ та учні 

школи в он-лайн режимі спілкувалися із губернатором Дніпропетровської області 

О.Ю.Вілкулом. Такої честі були удостоєні лише два навчальні заклади області – 

Дніпропетровський ліцей нових інформаційних технологій та Солонянська середня 

загальноосвітня школа №1. У травні 2011 року колектив Прес-центру взяв участь у 

роботі XIV Міжнародного конкурсу шкільних газет, де презентував свої 

напрацювання; за результатами конкурсу отримав відзнаку лауреата цього конкурсу, 

а керівник Прес-центру – учитель української мови та літератури Папченко І.С. була 

відзначена Подякою Президента конкурсу шкільних газет, секретаря Національної 

спілки журналістів України О.Головченка. 
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ВИСНОВКИ 

Для розв’язання одного із основних завдань сучасного загальноосвітнього 

навчального закладу, підготовки випускників до життя в інформаційному 

суспільстві, необхідно забезпечити високу якість інформаційного середовища.  

На наш погляд, інформаційне середовище школи можна назвати якісним, 

якщо: 

 існує організаційна структура, у якій накопичуються та зберігаються 

інформаційні ресурси та надаються інформаційні послуги; 

 розроблена та функціонує система оцінювання якості інформаційного 

середовища загальноосвітнього навчального закладу, яка є складовою процесу 

управління якістю освіти; 

 інформаційне середовище інтегроване до регіональних, вітчизняних та 

світових ресурсів для забезпечення навчально-виховного процесу та підвищення 

кваліфікації вчителів школи; 

 інформаційна грамотність вчителів та учнів відповідає сучасному рівню 

розвитку інформаційних технологій, проводяться заняття із підвищення 

комп’ютерної грамотності вчителів та курси для учнів; 

 інформаційні ресурси загальноосвітнього навчального закладу різнобічні та 

орієнтовані на різні категорії користувачів; 

 для підтримки інформаційного середовища школи використовуються нові 

інформаційні технології (електронні каталоги, доступ до мережі Інтернет тощо); 

 локальна мережа та робочі станції мають сучасне ліцензійне програмне 

забезпечення. 

Важливим фактором якості інформаційного забезпечення є інформаційна 

інфраструктура навчального закладу, яка включає: 

 наявність та якість каналів зовнішнього зв’язку для доступу до ресурсів та 

локальної мережі школи; 

 якість інформаційно-методичного наповнення Інтранет та Інтернет  

серверів; 
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 якість програмних продуктів для інформатизації навчально-виховного 

процесу та управління; 

 наявність організаційних структур забезпечення доступу до інформаційних 

ресурсів; 

 технічне забезпечення.  

Проблемним питанням у галузі інформаційного забезпечення є якість його 

управління. Відсутність ефективної системи інформаційного забезпечення 

управління призводить до неефективності прийняття управлінських рішень, 

дублювання в зборі інформації та її втрати. Створення в освітньому закладі 

інформаційно-управлінської системи дозволяє оптимізувати існуючі канали збору 

інформації та забезпечить інформаційні потреби усіх учасників навчально-

виховного процесу. 


