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Про роботу Солонянської шкільної лабораторії  
нових інформаційних технологій  

у 2011-2012 навчальному році 
Відповідно до Програми розвитку освіти Солонянської середньої 

загальноосвітньої школи №1 на період 2008-2012 років, затвердженої рішенням 
педагогічної ради школи від 28 січня 2008 року, протокол №3, плану роботи 
Солонянської шкільної лабораторії нових інформаційних технологій на 2011-2012 
навчальний рік, затвердженого рішенням педагогічної ради школи від 30 серпня 
2011 року, протокол №1 колектив СШЛНІТ у цьому навчальному році продовжував 
здійснювати роботу щодо інформатизації навчального процесу. 

Інформатизація суттєво впливає на зміст, організаційні форми і методи 
навчання та управління навчально-пізнавальною діяльністю, а також спричиняє 
істотні зміни в діяльності учнів, учителів, керівників навчального закладу, а тому 
охоплює всі напрямки та сфери їхньої діяльності. 

Однією з найсуттєвіших складових інформатизації навчального закладу є 
інформатизація навчального процесу — створення, впровадження та розвиток 
комп'ютерно-орієнтованого освітнього середовища на основі інформаційних систем, 
мереж, ресурсів та технологій, побудованих на базі застосування сучасної 
обчислювальної і телекомунікаційної техніки. 

Головною метою інформатизації є підготовка підростаючого покоління до 
повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, підвищення 
якості, доступності та ефективності освіти. 

Реалізація головної мети інформатизації передбачає досягнення таких цілей: 
 формування інформаційної культури учнів, яка стає сьогодні невід'ємною 

складовою загальної культури кожної людини і суспільства в цілому; 
 створення додаткових можливостей для розробки та впровадження нових 

особистісно орієнтованих освітніх технологій, диференціації навчально-
виховного процесу для якомога повнішого розвитку нахилів і здібностей дітей, 
задоволення їхніх запитів і потреб, розкриття їхнього творчого потенціалу тощо; 

 удосконалення управління навчально-виховним процесом у школі. 
Звичайно, що навчального часу, який відведено державними програмами для 

вивчення власне інформатики, явно недостатньо для того, щоб учні у повній мірі 
оволоділи навичками самостійної роботи по відшуканню та використанню потрібної 
інформації. Тому відповідно до рішення загальношкільної конференції від 5 червня 
2008 року на базі СШЛНІТ створено інформаційно-комунікаційний клуб, основним 
призначенням якого є забезпечення умов для самостійної роботи учнів та 
працівників школи по роботі з інформацією. 

Окрім того, школу визначено опорним навчальним закладом у районі із питань 
інформатизації освіти та організації та здійснення моніторингових відстежень.  

Саме тому при плануванні роботи СШЛНІТ на 2011-2012 навчальний рік були 
враховані наступні аспекти: 

 використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному 
процесі та позанавчальній діяльності; 
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 використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі 
самоосвіти учнів, батьків та педагогів, у адміністративно-управлінській 
роботі; 

 заходи щодо ремонту та обслуговування комп’ютерної техніки, із безпеки 
життєдіяльності та охорони праці в кабінетах СШЛНІТ. 

У навчальному закладі визначено єдиний день для методичної координації з 
кураторами освітніх проектів, курсів інформаційно-комунікаційних технологій, 
обслуговування комп’ютерної техніки, адміністрування локальних мереж – 
п’ятниця.  

У кабінетах СШЛНІТ, окрім уроків із інформатики та інформаційних 
технологій, протягом навчального року учителі школи підготували та провели 
навчальні заняття із наступних предметів: 

 Астрономія – 7 
 Біологія – 25 
 Географія – 21 
 Історія – 17 
 Математика – 14 
 Медіаосвіта – 8 
 Правознавство – 6 
 Природознавство – 3 
 Світова література – 5 
 Трудове навчання – 6 
 Українська мова – 17 
 Фізика – 44 
 Хімія – 3 
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Також певну кількість уроків – 48, була використано для здійснення 
моніторингових відстежень якості освіти із використанням інформаційно-
комунікаційних технологій у класах із поглибленим вивченням окремих предметів, 
профільних класів та при виконанні заходів щодо формування класів ранньої 
профілізації. 

Відповідно до Положення про організацію та проведення І етапу учнівських 
олімпіад із базових навчальних предметів (шкільний тур) змагання традиційно 
складались із 2 частин – тестової та творчої. Тестову частину із використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій виконували всі бажаючі. Для її проведення 
використано 47 годин.  

Цього року вперше при проведенні ІІ етапу учнівських олімпіад із базових 
навчальних предметів (районний тур) також був здійснений відбір за допомогою 
тестової частини із використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Учні 
навчальних закладів, що входять до Солонянського освітнього округу, виконували 
тестові завдання у кабінетах СШЛНІТ. Для цієї потреби було використано 32 
години. 

З 4 вересня 2011 року у глобальній мережі Інтернет почав працювати сайт 
Солонянської шкільної лабораторії нових інформаційних технологій. Уже 29 вересня 
2011 року на ньому був зареєстрований сотий користувач. На даний час 
зареєстрованими користувачами даного інформаційного ресурсу є 540 чоловік із 
різних куточків України та з-за кордону. 

На сервері СШЛНІТ встановлено загальношкільну базу даних КУРС: Школа. 
Працівники лабораторії систематично адмініструють загальношкільний контент цієї 
бази даних, надають допомогу у веденні електронних журналів як для працівників 
нашої школи, так і для педагогів інших навчальних закладів району. Проведено 
робоче засідання батьківського активу 10 класів з метою ознайомлення їх із 
алгоритмом доступу до електронних щоденників учнів, навчання із класними 
керівниками щодо ведення індивідуальних сторінок в електронних журналах. А 2 
лютого 2012 року в СШЛНІТ відбувся тренінг для системних адміністраторів баз 
даних "КУРС: Школа", який провели фахівці, які працюють безпосередньо на 
освітньо-інформаційному порталі "Мої знання". Для допомоги педагогам у веденні 
електронних журналів працівниками лабораторії проведено навчання із учнями 
класів, які навчаються за інформаційно-технологічним профілем, із питань 
здійснення роботи по внесенню відповідно інформації. Учителі та учні 
співпрацюють у кабінетах СШЛНІТ, використовуючи можливості клубу 
інформаційно-комунікаційних технологій. Систематично працівники СШЛНІТ 
проводили робочі консультації для представників адміністрацій окремих навчальних 
закладів Солонянського району, у ході яких надавали дієву допомогу відповідно до 
запитів освітян щодо формування актуальної інформації про навчальні заклади в 
Єдиному освітньому центрі. 

У кабінетах СШЛНІТ традиційно відбулися засідання педагогічної ради, під час 
яких були вивчені питання щодо самопрезентації діяльності педагогів, які 
атестувалися у 2012 році, щодо результатів проміжного етапу (за підсумками І 
семестру) моніторингу якості освіти у школі, щодо організації дослідно-
експериментальної роботи регіонального рівня на базі школи на 2011 – 2016 роки. 
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Працівники лабораторії надавали практичну допомогу вчителям у підготовці 
матеріалів для самопрезентації, брали активну участь у опрацюванні результатів 
моніторингу якості освіти за допомогою програми, створеної в СШЛНІТ. А 27 квітня 
2012 року у Солонянському ЦДЮТ відбувся обласний семінар фахівців-
координаторів відділів освіти з питань моніторингу якості освіти. Під час 
проведення практичного компоненту з питання "Моніторинг якості освіти як 
інноваційний інструмент забезпечення стратегічного управління навчальним 
закладом" виступили заступник директора школи з навчально-виховної роботи 
Чащіна Вікторія Олександрівна та завідуючий СШЛНІТ Бондар Володимир 
Анатолійович. У виступі, який підготували працівники СШЛНІТ та заступник 
директора школи з НВР Чащіна В.О., міститься досвід щодо використання 
результатів моніторингу при прийнятті управлінських рішень щодо стратегії 
управління навчальним закладом, оцінка ефективності управлінських рішень, 
прийнятих в школі за результатами моніторингових відстежень, накопичений у 
лабораторії з 2002 року. Представлений матеріал опубліковано на Методичному 
порталі, щоб якомога більша кількість зацікавлених мали змогу ознайомитись із ним, 
застосувати у своїй роботі тощо.  

Працівники СШЛНІТ допомагають у здійсненні публікацій на методичному 
порталі й іншим педагогам школи. Лише у цьому навчальному році власні публікації 
мають: 

 Чащіна Вікторія Олександрівна, заступник директора школи з навчально-
виховної роботи 

 Бондар Володимир Анатолійович, вчитель інформатики 
 Бондар Олена Миколаївна, вчитель інформатики 
 Бугрієнко Валентина Іванівна, вчитель початкових класів. 
 Величко Людмила Анатоліївна, вчитель англійської мови. 
 Могильна Наталія Іванівна, вчитель англійської мови. 
 Ремез Інна Василівна, вчитель англійської мови. 
 Скулінець Ганна Володимирівна, вчитель початкових класів. 

У лабораторії протягом року проводились заходи відповідно до календаря дат, 
пов’язаних із інформатикою та інформаційними технологіями: 

 День програміста – 13 вересня 2011 року 
 День Смайлика – 20 вересня 2011 року 
 Всесвітній день інформації – 26 листопада 2011 року 
 Міжнародний день захисту інформації – 30 листопада 2011 року 
 День інформатики – 4 грудня 2011 року 
 День народження комп’ютерної мишки – 9 грудня 2011 року 
 День безпечного Інтернету – 7 лютого 2012 року 
 День свободи слова в Інтернеті – 12 березня 2012 року 
 День числа Пі – 14 березня 2012 року 
 День народження мережі FidoNet – 31 березня 2012 року 
 День Святого Ісідора – покровителя Інтернету – 4 квітня 2012 року  
 День Рунету – 7 квітня 2012 року 
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 Міжнародний день інтелектуальної власності – 26 квітня 2012 року 
 Всесвітній день інформаційного суспільства – 17 травня 2012 року 

27 вересня 2011 року творча група, яка працює над пілотним проектом "Вплив 
єдиного освітнього простору та Інтернет-технологій на становлення інноваційної 
особистості ХХІ століття та визначення її складових", взяла участь в анкетуванні 
пілотних навчальних закладів Дніпропетровської області, яке проводилось агенцією 
"Відкритий світ". 

28 вересня 2011 року колектив лабораторії технологій сформував, а 30 вересня 
2012 року направив до журі пакет матеріалів для участі в Третій виставці-презентації 
"Інноватика в сучасній освіті", яка відбулася 18-20 жовтня 2011 року у Києві. 
Колектив СШЛНІТ представляв Бондар В.А., учитель інформатики, завідуючий 
лабораторією. Школа на цій виставці була презентована як творча лабораторія 
єдиного освітнього простору Дніпропетровщини з питань використання 
інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та визначення їх 
впливу на становлення особистості учня. За результатами виставки отримали 
Бронзову медаль у номінації «Інновації у використанні інформаційно-
комунікаційних технологій в освітньому процесі» та відзначені Дипломом «За 
активне упровадження у навчальний процес освітніх інновацій». 

13 жовтня 2011 року працівники СШЛНІТ та методист відділу освіти 
Солонянської районної державної адміністрації Горчакова Олена Миколаївна і 
заступник директора школи з навчально-виховної роботи Чащіна Вікторія 
Олександрівна провели апробацію єдиної освітньої інформаційної системи «Класна 
оцінка» щодо можливості приєднання до неї інформаційних ресурсів комунального 
закладу освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів 
Солонянської районної ради Дніпропетровської області».  

14 жовтня 2011 року у Солонянській шкільній лабораторії нових інформаційних 
технологій відбулось засідання творчої групи у складі: системний адміністратор 
відділу освіти Солонянської районної державної адміністрації Заброда О.М., вчителі 
інформатики Мінаєва О.С. (Єлізарівська СЗШ), Соловей О.В. (Олександропільська 
СЗШ), Бондар О.М. та Бондар В.А. (Солонянська СЗШ №1), на якому були 
обговорені питання організації та проведення відбіркового етапу районного туру 
олімпіад із базових навчальних предметів (із використанням інформаційно-
комунікаційних технологій; на базі кабінетів ІКТ опорних шкіл освітніх округів 
Солонянського району; використання тестових завдань, укладених працівниками 
Солонянської шкільної лабораторії нових інформаційних технологій) та організація 
роботи адміністрацій шкіл району щодо участі в єдиному освітньому просторі 
Дніпропетровщини. 

17 жовтня 2011 року по завершенні І туру (відбіркового) шкільної олімпіади з 
базових навчальних предметів з використанням інформаційно-комунікаційних 
технологій у СШЛНІТ відбулося засідання оргкомітету змагань, на якому були 
підведені підсумки: 

У відбірковому турі взяли участь 792 учні. 
із них по предметах:  

- біологію виконали 136 учнів;  
- математику - 108 учнів;  
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- українську мову - 99 учнів;  
- фізику - 85 учнів;  
- хімію - 78 учнів;  
- правознавство - 76 учнів;  
- історію - 60 учнів;  
- географію - 59 учнів;  
- економіку - 55 учнів;  
- російську мову - 35 учнів;  

із них по класах:  
- 10Б клас - 189 випробовувань;  
- 11Б клас - 150 випробовувань;  
- 9А клас - 103 випробовування;  
- 10А клас - 93 випробовування;  
- 8А клас - 93 випробовування;  
- 11В клас - 75 випробовувань;  
- 11А клас - 63 випробовування;  
- 9Б клас - 17 випробовувань;  
- 8Б клас - 4 випробовування;  
- 7В клас - 3 випробовування;  
- 7Б клас - 1 випробовування.  

Право участі у творчому етапі здобули 200 чоловік, із них: 
по класах: 

- 9А - 50 ліцензій; 
- 10Б клас - 48 ліцензій; 
- 8А клас - 33 ліцензії; 
- 11Б клас - 21 ліцензія; 
- 11В клас - 20 ліцензій; 
- 10А клас - 15 ліцензій; 
- 11А клас - 9 ліцензій; 
- 9Б клас - 4 ліцензії. 

по предметах: 
- з біології - 51 
- з правознавства - 40 
- з фізики - 31 
- з хімії - 26 
- з географії - 21 
- з математики - 13 
- з української мови - 11 
- з економіки - 4 
- з російської мови - 3 

 Найбільше ліцензій здобули учні: 
- 6 ліцензій у Музики Ольги (9А клас); 
- по 5 ліцензій  - Кучеренко Ігор (10Б клас), Ляпчук Кароліна (9А 

клас), Явдошляр Юлія (9А клас), Кравченко Іван (8А клас); 
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- по 4 ліцензії - Євсюкова Марина (10Б клас), Головій Тарас (9А клас), Золота 
Єлизавета (11В клас), Гречана Юлія (9А клас), Пономаренко Яніна (8А клас); 

- по 3 ліцензії - Бондар Анастасія (10Б клас), Петльований Денис (10Б клас), 
Денисенко Каріна (10Б клас), Богун Марина (10Б клас), Москаленко  Юлія (11Б 
клас), Ковалевський Ігор (9А клас), Величко Дарія (9А клас), Сарахман Катерина 
(8А клас), Трещов Євген (8А клас), Тисячник Владислав (10Б клас). 

 Найбільш результативно у відбірковому турі виступив учень 8А класу 
Кравченко Іван. Він взяв участь у 5 випробовуваннях (фізика, математика, географія, 
біологія, хімія) і на всіх п'яти завоював ліцензії до ІІ туру. 

18 жовтня 2011 року згідно із графіком заходів відділу освіти Солонянської 
районної державної адміністрації на базі СШЛНІТ відбулась інструктивно-навчальна 
нарада для відповідальних з питань організації роботи на порталі «Класна оцінка» по 
формуванню електронного журналу та електронного щоденника. Заняття проводили 
методист відділу освіти Горчакова Олена Миколаївна та системний адміністратор 
відділу освіти Заброда Олександр Миколайович. 

19 жовтня 2011 року керівник районного методичного об’єднання учителів 
інформатики Бондар О.М. опублікувала на сайті СШЛНІТ методичні рекомендації 
щодо організації та проведення олімпіад з інформатики та інформаційних технологій 
у 2011-2012 навчальному році. 

21 жовтня 2011 року в кабінетах інформаційно-комунікаційних технологій 
СШЛНІТ відбулась олімпіада з інформатики (шкільний тур), у якій взяли участь 17 
учнів 9-11 класів.  

З 24 по 27 жовтня 2011 року у кабінетах СШЛНІТ відбулися змагання 
відбіркового етапу (із використанням ІКТ) районного туру олімпіад із базових 
навчальних предметів. 

З 25 жовтня 2011 року на сайті СШЛНІТ розпочато роботу розділу «Пробне 
тестування», на якому публікувалася інформація Дніпропетровського регіонального 
центру оцінювання якості освіти, а з 26 жовтня 2011 року відбувається систематичне 
оновлення на сайті актуальної інформації щодо процедури зовнішнього незалежного 
оцінювання у 2012 році. 

Цього ж дня зафіксовано новий шкільний рекорд у швидкості набору тексту. 
Учень 10Б класу Кучеренко Ігор, виконуючи залікову вправу з клавіатурним 
тренажером, досяг результату - 333 символи за хвилину. 

Також 25 жовтня 2011 року у відповідності із програмою проведення науково-
експериментальної роботи стартував перший етап проекту. Визначено головне 
завдання шкільної медіаосвіти - підготувати дитину до безпечної розвивальної 
взаємодії із сучасним інформаційним світом медіа. На запрошення 
Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти учні та 
педагоги школи взяли участь у соціологічному опитуванні на тему: "Проблеми та 
перспективи впровадження вітчизняної соціально-психологічної моделі медіаосвіти 
в загальноосвітніх навчальних закладах Дніпропетровської області".  

Заповнені анкети та он-лайн доповнення надіслано до ДОІППО для подальшого 
аналізу та узагальнення. Перше опитування має дати емпіричний матеріал для 
роботи з учнями в процесі викладання предмету. 
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Аналогічне соціологічне опитування було здійснене по завершенні викладання 
курсу "Медіакультура". Результати соціологічних опитувань використані для оцінки 
ефективності вивчення предмету. 

25 жовтня 2011 року член Прес-центру школи учень 10Б класу Кучеренко Ігор 
підготував статтю до районної газети "Вперед" за результатами участі навчального 
закладу у ІІІ Національній виставці-презентації "Інноватика у сучасній освіті". Ця 
стаття також опублікована автором на сайті СШЛНІТ. 

31 жовтня 2011 року під час засідання педагогічної ради школи завідуючий 
СШЛНІТ учитель інформатики Бондар В.А. поінформував присутніх про результати 
участі у ІІІ Національній виставці-презентації "Інноватика у сучасній освіті". 

З 1 листопада 2011 року відповідно до графіку проведення пробного ЗНО 
розпочалась реєстрація його учасників. Й хоча офіційно створення пункту реєстрації 
не передбачено нормативними документами УЦОЯО, працівники СШЛНІТ надали 
практичну допомогу усім бажаючим учням не лише нашої школи, але й інших 
навчальних закладів Солонянського району. 

3 листопада 2011 року працівники СШЛНІТ провели інструктивну нараду із 
педагогами школи щодо ведення записів у електронних класних журналах, 
опублікованих у освітньо-інформаційній мережі "Мої знання". Така робота 
відбувається у ході реалізації державної Програми "Сто відсотків" та обласної 
Програми "Створення єдиного освітнього простору". 

Цього ж дня відбулося підсумкове засідання організаційного комітету по 
проведенню шкільного туру олімпіад із базових навчальних предметів. Підсумки 
змагань узагальнені довідкою, яка опублікована на сайті СШЛНІТ. 

4 листопада 2011 року відповідно до наказу відділу освіти Солонянської 
районної державної адміністрації №247 від 14.10.2011 "Про проведення учнівських 
олімпіад з базових дисциплін в 2011-2012 н.р." відбулася додаткова сесія 
відбіркового етапу районного туру олімпіад із базових навчальних предметів, у якій 
взяли участь ті учні, які через поважні обставини не змогли пройти відбір під час 
основної сесії відбіркового етапу. По завершенні змагань попередні протоколи 
направлені до оргкомітету із питань організації та проведення районного туру 
олімпіад із базових навчальних предметів. 

6 листопада 2011 року у кабінетах інформаційно-комунікаційних технологій 
СШЛНІТ відповідно до графіка проведення інтерактивних конкурсів, плану роботи 
СШЛНІТ у 2011-2012 навчальному році відбулися змагання з інформатики та 
комп'ютерної грамотності "Бобер-2011", у яких взяли участь учні школи.  

7 листопада 2011 року працівники лабораторії проводили індивідуальні 
консультації для педагогів школи щодо ведення on-line журналу на порталі "Мої 
знання", під час яких учителі мали змогу на практиці оволодіти навичками роботи, а 
також отримати відповіді на питання, що виникли у них. 

8 листопада 2011 року завідуюча лабораторією Бондар О.М. провела 
інструктивну нараду із випускниками 2012 року із питання щодо дотримання 
законодавства України про збір та використання персональної інформації про учнів з 
метою замовлення, виготовлення, обліку та видачі документів про освіту. 
Наприкінці наради учні надали згоду Міністерству освіти і науки, молоді та спорту 
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України, державному підприємству "Державний центр прикладних інформаційних 
технологій" та інформаційно-технічному адміністратору ІВС "Освіта". 

9 листопада 2011 року завідуюча СШЛНІТ Бондар О.М. взяла участь у 
педагогічних читаннях із питання впровадження медіа-освіти, які відбулися на базі 
Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

З 10 листопада 2011 року відповідно до плану роботи методичної служби 
відділу освіти Солонянської районної державної адміністрації на листопад 2011 року 
працівники лабораторії отримують засобами електронної пошти домашні роботи, 
виконані у навчальних закладах, комплектують робочі місця адміністраторів шкіл 
для проведення занять майстер-класу "Використання інформаційно-комунікаційних 
технологій під час організації та здійснення моніторингу якості освіти у 
загальноосвітніх навчальних закладах", яке відбулося у п'ятницю, 11 листопада 2011 
року. Творча зустріч представників адміністрацій навчальних закладів була 
присвячена питанням організації та здійснення моніторингових відстежень у 
загальноосвітніх школах та роботі в єдиному освітньому середовищі. Практична 
частина наради пройшла в кабінетах лабораторії, де вчителі інформатики Бондар 
О.М. та Бондар В.А. підготували та провели заняття майстер-класу щодо 
використання інформаційно-комунікаційних технологій під час здійснення 
моніторингових відстежень, обробки та узагальнення результатів, забезпечення 
відкритого інформаційного супроводу у роботі адміністрації школи. 

10 листопада 2011 року в СШЛНІТ відбулися батьківські збори 10Б класу, в 
яких на запрошення класного керівника Найди Миколи Михайловича взяв участь 
учитель інформатики Бондар В.А. Він довів до відома батьків актуальну інформацію 
щодо створення єдиного освітнього середовища, зокрема щодо функціонування 
електронних версій класного журналу та учнівського щоденника в інформаційно-
освітній мережі "Мої знання". 

14 листопада 2011 року в кабінетах інформаційно-комунікаційних технологій 
СШЛНІТ відбулись тренування команди знавців олімпійського руху 3В класу, яке 
провела класний керівник Бугрієнко Валентина Іванівна. Головна мета заняття - 
підготовка членів команди до участі у вікторині, була досягнута, у тому числі, й за 
допомогою програми для перевірки знань, створеної працівниками Солонянської 
шкільної лабораторії нових інформаційних технологій. 

15 листопада 2011 року відповідно до графіку виконання робіт щодо замовлення 
документів про освіту завершився перший етап - підготовка пакету від навчального 
закладу до відділу освіти Солонянської районної державної адміністрації. 
Традиційно у нашій школі така робота проводиться на базі СШЛНІТ, щоб у ході 
виконання наступних етапів можна було оперативно реагувати на всі зміни, 
своєчасно вносячи відповідні зміни. 

16 листопада 2011 року у СШЛНІТ зареєстровано першу шкільну команду для 
участі у Всеукраїнському змаганні з європейської інтеграції "Європа Ностра", яке 
допоможе дізнатись більше про Європу, Європейський Союз, співпрацю між 
Україною та ЄС і про можливості, які надаються українцям європейськими 
молодіжними та освітніми програмами. До складу команди ввійшли: Антонюк 
Єлизавета (10А клас), Завалипіч Катерина (10А клас), Коломоєць Ірина (10А клас). 
Керівник команди - Черевата Ніна Андріївна, учитель історії. 
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17 листопада 2011 року у СШЛНІТ зареєстровано другу шкільну команду для 
участі у Всеукраїнському змаганні з європейської інтеграції "Європа Ностра", до 
складу якої ввійшли: Кучеренко Ігор (10Б клас), Євсюкова Марина (10Б клас), 
Тисячник Владислав (10Б клас). Керівник команди - Бондар Володимир 
Анатолійович, учитель інформатики.  

18 листопада 2011 року працівники СШЛНІТ завершили формування 
ідентифікаторів для доступу учнів школи та їхніх батьків до електронного 
щоденника та класного журналу, опублікованого в інформаційно-освітній мережі 
"Мої знання". 

Цього ж дня на базі лабораторії відбулись робочі консультації для 
представників адміністрацій окремих навчальних закладів Солонянського району, у 
ході яких працівники СШЛНІТ надали дієву допомогу відповідно до запитів освітян 
щодо формування актуальної інформації про навчальні заклади в Єдиному 
освітньому центрі та в інформаційно-освітній мережі "Мої знання". 

21 листопада 2011 року у СШЛНІТ зареєстровано ще дві шкільні команди для 
участі у Всеукраїнському змаганні з європейської інтеграції «Європа Ностра». До 
складу команди №3 ввійшли: Макієвський Юрій (10А клас), Золотий Артем (10А 
клас), Яковенко Максим (10А клас). Керівник команди - Макієвська Тамара Юріївна, 
вчитель історії. До складу команди №4 ввійшли: Пригожина Анастасія (11Б клас), 
Митрофанов Микола (11Б клас), Бараєва Альона (11Б клас). Керівник команди - 
Фещенко Олена Юріївна, вчитель історії. 

З 21 по 25 листопада 2011 року відбулося дистанційне тренування з 
розв'язування олімпіадних задач з інформатики, які опубліковані на сайті SSUteam.  

22 листопада 2011 року у СШЛНІТ зареєструвалась п'ята шкільна команда для 
участі у Всеукраїнському змаганні з європейської інтеграції "Європа Ностра", до 
складу якої ввійшли: Богатчук Іван (11А класс), Шевчук Марина (11А класс), 
Некрасова Діана (11А класс). Керівник команди - Козило Юрій Валерійович, вчитель 
історії. 

Цього ж дня на електронні скриньки капітанів команд (капітан - перший у 
реєстрованому списку) відправлені логіни та паролі для проведення пробного on-line 
тестування з європейської інтеграції. Учасники команд розпочали тренуватись. 

23 листопада 2011 року у СШЛНІТ зареєструвались ще 4 шкільні команди для 
участі у Всеукраїнському змаганні з європейської інтеграції "Європа Ностра". 
Команда №6: Лобода Анна (10А клас), Охаба Іван (10А клас), Таран Віталій (10А 
клас). Керівник команди - Чащіна Вікторія Олександрівна, вчитель географії. 
Команда №7: Добнюк Анна (11А клас), Сафронова Анастасія (11А клас), Григоренко 
Альбіна (11А клас). Керівник команди - Величко Людмила Анатоліївна, вчитель 
англійської мови. Команда №8: Ситник Євген (11А клас), Валява Анастасія (11А 
клас), Снісар Вікторія (11А клас). Керівник команди - Баглай Валентина Георгіївна, 
вчитель української мови та літератури. Команда №9: Лисенко Євген (11Б клас), 
Кузьмук Анастасія (11Б клас), Лященко Юлія (11В клас). Керівник команди - Ремез 
Інна Василівна, вчитель англійської мови. 

24 листопада 2011 року у СШЛНІТ зареєструвались наступні дві команди для 
участі у Всеукраїнському змаганні з європейської інтеграції "Європа Ностра". 
Команда №10: Гетте Олена (9А клас), Таран Ірина (9А клас), Петренко Аліна (9А 
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клас). Керівник команди - Дубовик Юлія Павлівна, вчитель англійської мови. 
Команда №11: Тиховська Альона (9А клас), Васік Анна (9А клас), Ляпчук Кароліна 
(9А клас). Керівник команди - Литвин Майя Олександрівна, вчитель світової 
літератури.  

Цього ж дня у кабінетах лабораторії протягом дня проводились практичні 
заняття із педагогічними працівниками школи щодо набуття умінь та навичок у 
веденні електронного журналу та електронного щоденника. До занять були також 
залучені учні старших класів школи, які в найближчий час стануть першими 
помічниками класних керівників, адже саме на них наказом відділу освіти 
Солонянської районної державної адміністрації покладено відповідальність за 
введення інформації. 

25 листопада 2011 року відповідно до плану проведення методичних заходів 
відділу освіти Солонянської районної державної адміністрації сьогодні в кабінетах 
лабораторії відбувся семінар для керівників районних методичних об'єднань, 
методистів відділу освіти щодо формування інформації у ВІКІ-просторі. Учасники 
семінару зареєструвались на сайті ДніпроВІКІ, створили свої персональні сторінки 
та ВІКІ-сторінки методичних об'єднань. 

28 листопада 2011 року на виконання Плану заходів щодо забезпечення 
пріоритетного розвитку освіти у Дніпропетровській області, зокрема, заходів щодо 
проведення в області 2011 року як року освіти та інформаційного суспільства, 
проекту "Інформ@ційний простір Солонянщини", реалізації плану роботи базової у 
районі школи із питань інформатизації освіти у кабінетах лабораторії відбулись 
заняття з курсу "Соціальні сервіси WEB-2.0 у навчально-виховному процесі". 

Учасники занять створили власний e-mail, зареєструвались на сайті 
ДніпроВІКІ, створили свої  персональні сторінки. 

29 листопада 2011 року відповідно до графіку проведення курсів "Соціальні 
сервіси WEB-2.0 у навчально-виховному процесі", у кабінетах лабораторії для групи 
вчителів відбулись навчальні заняття по створенню власних сайтів. Учасники 
занять створили власні сайти та опублікували перші новини. 

30 листопада 2011 року під час проведення батьківських зборів у класних 
колективах працівники лабораторії провели консультації для батьків щодо 
користування послугами інформаційно-освітньої мережі "Мої знання". 

2 грудня 2011 року відповідно до графіка проведення районної спартакіади 
школярів у кабінетах Солонянської шкільної лабораторії нових інформаційних 
технологій відбулися змагання ІІ туру Всеукраїнської вікторини "Знавці 
Олімпійського спорту". У вікторині взяли участь представники із 18 навчальних 
закладів Солонянського району. Найкращих результатів досягли: 

 у молодшій віковій групі:  
o Сафоненко Віталій, Єлізарівська СЗШ.  
o Кузьменко Сергій, Тритузнянська СЗШ.  
o Ігнатенко Юлія, Солонянська СЗШ №2. 
 у середній та старшій віковій групі:  
o Соловей Олександр, Олександропільська СЗШ.  
o Товтин Віталій, Сурсько-Михайлівська СЗШ.  
o Баралей Ірина, Тритузнянська СЗШ. 
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Цього ж дня у ході проведення конкурсу "Учитель року-2012" відбулися 
змагання у номінації "Біологія". Честь нашої школи у районному етапі конкурсу 
захищала Пушко Інна Володимирівна. Цікаві та напружені змагання проходили на 
базі комунального закладу освіти "Жданівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області". Інна 
Володимирівна підготувала (за допомогою працівників СШЛНІТ) та провела 
відкритий урок із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. Члени 
журі високо оцінили виступ конкурсантки - Інна Володимирівна Пушко визнана 
переможцем районного етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2012" у 
номінації "Біологія". 

5 грудня 2011 року з метою оптимізації стану використання комп'ютерного 
парку школи для навчально-виховної та управлінської роботи сьогодні виконано 
поділ локальної мережі навчального закладу на дві складові, які працюють 
відповідно під управлінням сервера, виділеного для реалізації навчально-виховних 
завдань, та сервера, виділеного для реалізації завдань управлінсько-адміністративної 
діяльності. 

6 грудня 2011 року відповідно із планом роботи методичної роботи відділу 
освіти Солонянської районної державної адміністрації на базі комунального закладу 
освіти "Сурсько-Михайлівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Солонянської районної ради Дніпропетровської області" відбувся семінар учителів 
інформатики, який підготували та провели методист відділу освіти Горчакова О.М. 
та керівник районного методичного об'єднання вчителів інформатики Бондар О.М. 

З 6 по 15 грудня 2011 року на виконання Плану заходів щодо забезпечення 
пріоритетного розвитку освіти у Дніпропетровській області, зокрема, заходів щодо 
проведення в області 2011 року як року освіти та інформаційного суспільства, 
проекту "Інформ@ційний простір Солонянщини", реалізації плану роботи базової у 
районі школи із питань інформатизації освіти у кабінетах лабораторії для педагогів 
навчальних закладів району проходять заняття з курсу "Соціальні сервіси WEB-2.0 у 
навчально-виховному процесі". Учасники занять створили власні e-mail, 
зареєструвалися на сайті ДніпроВІКІ, де заповнили свою персональну сторінку та 
створили власні сайти. 

12 грудня 2011 року на урок інформатики до учнів 11 класів завітали 
представники Національної металургійної академії України, які розповіли 
одинадцятикласникам про свій навчальний заклад, ознайомили із правилами вступу 
до нього. 

13 грудня 2011 року у кабінетах ІКТ лабораторії протягом дня відбулись 
інтерактивні змагання першого туру Європа Ностра, у яких взяли участь учасники 11 
команд, сформованих зі складу учнів 9-11 класів. 

14 грудня 2011 року до Солонянської шкільної лабораторії нових 
інформаційних технологій завітали високі гості - представник департаменту 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Царьова Олена 
Володимирівна, завідувач відділом ліцензування та атестації навчальних, навчально-
виховних закладів головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації Безена Іван Михайлович, керівник відділу освіти 
Солонянської районної державної адміністрації Хрипко Ігор Валерійович, заступник 
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керівника з методичної роботи Грекова Ірина Вікторівна. Під час спілкування 
завідувач СШЛНІТ Бондар Володимир Анатолійович розповів про роботу 
лабораторії, відповів на запитання. Зокрема, акцентовано увагу на стовідсотковому 
показнику рівня інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних 
працівників школи, співпраці із навчальними закладами району та області із питань 
інформатизації освіти. 

15 грудня 2011 року завідуюча лабораторією Бондар О.М. взяла участь у роботі 
майстер-класу з питань вивчення САБ IRBIC 128/64, який відбувся у 
Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти у ході 
реалізації Державної цільової інформаційно-культурної програми створення єдиної 
інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека ХХІ століття". 

16 грудня 2011 року на базі СШЛНІТ відбулося засідання творчої групи 
районного методичного об'єднання учителів математики, яке провела методист 
відділу освіти Солонянської районної державної адміністрації Горчакова О.М. 
Одним із питань, винесених на розгляд творчої групи, було створення власного 
Інтернет-ресурсу РМО. Практичне заняття з цього аспекту підготувала та провела 
завідуюча СШЛНІТ Бондар О.М. 

18 грудня 2011 року в кабінетах лабораторії відбулась олімпіада з інформатики 
у номінації "Програмування". Після проведення відбіркового етапу до участі у 
фінальній частині районного туру були рекомендовані 3 учні: Соловей Віталій 
(Олександропільська СЗШ, вчитель - Соловей Олександр Вікторович), Ніклес 
Станіслав (Солонянська СЗШ №2, вчитель - Мельник Галина Іванівна), Москаленко 
Юлія (Солонянська СЗШ №1, вчителі - Бондар Олена Миколаївна, Бондар 
Володимир Анатолійович). 

19 грудня 2011 року працівники СШЛНІТ виконали інсталяцію пакету програм 
"Система автоматизації бібліотек ИРБИС", призначеної для ведення єдиного 
електронного каталогу бібліотек навчальних закладів області, та провели практичне 
заняття щодо ознайомлення із принципами роботи із цією програмою. 

21 грудня 2011 року відповідно до плану роботи комунального закладу освіти 
"Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів Солонянської 
районної ради Дніпропетровської області" учні 10Б та 11Б класів виконали 
комплексні роботи з інформатики у ході моніторингових відстежень (проміжний 
етап моніторингу якості освіти, за результатами навчання у І семестрі).  

22 грудня 2011 року заступник директора школи з навчально-виховної роботи 
Чащіна Вікторія Олександрівна та завідуюча СШЛНІТ Бондар Олена Миколаївна 
взяли участь у методичній нараді щодо організації та здійснення науково-
методичного супроводу у ході реалізації експерименту, яка відбулась у 
Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.  

23 грудня 2011 року в СШЛНІТ заступник директора школи з навчально-
виховної роботи Чащіна Вікторія Олександрівна провела інструктивно-методичну 
нараду із педагогами, які будуть брати безпосередню участь у апробації методики 
використання електронних підручників для 7 класів на період проходження (16 січня 
- 22 березня 2012 року) пілотного етапу Національного проекту "Відкритий світ" за 
темою "Використання Інтернет- та медіа-освітніх технологій у навчально-виховному 
процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості". 
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Вчителі, які беруть участь у проекті: 
 Антонюк Тетяна Валентинівна, вчитель української мови та літератури 
 Сангул Олена Євгенівна, вчитель хімії та біології 
 Земляна Тетяна Іванівна, вчитель математики 
 Рикова Валентина Степанівна, вчитель фізики 
 Макієвська Тамара Юріївна, вчитель історії 
 Лимар Олена Михайлівна, вчитель географії 
 Волощенко Наталія Миколаївна, вчитель основ здоров'я 
 Величко Людмила Анатоліївна, вчитель англійської мови 

 зробили перший крок: зареєструвалися на сайті "Відкрита освіта". 
24 грудня 2011 року в СШЛНІТ відбулись змагання І Всеукраїнської олімпіади з 

інформаційних технологій, ІІ етап, у яких взяли участь переможці відбіркових 
змагань. 

26 грудня 2011 року в кабінетах СШЛНІТ відповідно до плану роботи 
комунального закладу освіти "Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ 
ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області" на 2011-2012 
навчальний рік відбулося засідання педагогічної ради навчального закладу. На ньому 
було обговорено питання "Самопрезентації вчителів, які атестуються у 2012 році". 
Традиційно на такому заході педагоги, які атестуються, захищали власні презентації. 
Цього року 8 наших колег: 

 Бакуменко Валентина Василівна, учитель початкових класів 
 Бугрієнко Валентина Іванівна, учитель початкових класів 
 Величко Людмила Анатоліївна, учитель англійської мови 
 Могильна Наталія Іванівна, учитель англійської мови 
 Новік Дар'я Сергіївна, учитель образотворчого мистецтва 
 Пушко Інна Володимирівна, учитель біології та хімії 
 Скулінець Ганна Володимирівна, учитель початкових класів 
 Фещенко Олена Юріївна, учитель історії 

поділилися із колегами своїм досвідом, напрацюваннями, ознайомили присутніх 
із досягненнями, окреслили перспективи. 

27 грудня 2011 року протягом дня у кабінетах СШЛНІТ вчителі школи 
оновлювали інформацію на власних сторінках електронних журналів, опублікованих 
в інформаційно-освітній мережі "Мої знання". Виконувати цю роботу їм допомагали 
учні 10Б класу, які навчаються за інформаційно-технологічним профілем. Після 
внесення вся інформація стала доступною учням та їхнім батькам. Ознайомитись із 
результатами роботи за І семестр можна, завітавши на портал "Мої знання" та 
здійснивши авторизацію за власним логіном та паролем. 

28 грудня 2011 року на виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України №1/9-879 від 12 грудня 2011 року "Щодо оволодіння учителями 
загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційними технологіями" 
розроблено графік індивідуального навчання педагогів школи протягом канікул у 
Солонянській шкільній лабораторії нових інформаційних технологій. 

29 грудня 2011 року в СШЛНІТ працювала творча група щодо організації та 
здійснення моніторингових відстежень у ході проведення навчально-виховного 
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процесу в школі. Кінцевою метою роботи є підведення проміжних підсумків 
моніторингу якості освіти за результатами навчання у І семестрі 2011-2012 
навчального року. 

1 січня 2012 року розпочалася реєстрація учасників зовнішнього незалежного 
оцінювання. Ця процедура триватиме до 20 лютого 2012 року. Хоча для реєстрації 
учасників ЗНО не створювалися спеціальні пункти реєстрації, працівники СШЛНІТ 
надали практичну допомогу абітурієнтам – учням як із нашої школи, так і з інших 
навчальних закладів району. 

2 січня 2012 року в СШЛНІТ відповідно до плану роботи працівники 
лабораторії та представники адміністрації школи розпочали роботу щодо 
коригування змісту електронних класних журналів, розміщених у інформаційно-
освітній мережі "Мої знання". 

Розпочинаючи з 3 січня 2012 року протягом канікул відповідно до графіку 
проведення курсів WEB 2.0 у кабінетах СШЛНІТ відбулись заняття із педагогами 
школи. 

Цього ж дня у кабінетах СШЛНІТ відбулось робоче засідання творчої групи із 
питань організації та проведення моніторингу, у ході якого опрацьовано результати 
відстежень у І семестрі 2011-2012 навчального року. 

4 та 5 січня 2012 року у СШЛНІТ працівники лабораторії спільно із 
представниками адміністрації школи розпочали формування розкладу занять на ІІ 
семестр 2011-2012 навчального року. По завершенні цієї роботи оновлений розклад 
був опублікований у інформаційно-освітній мережі "Мої знання". 

11 січня 2012 року стартував пілотний етап національного проекту "Відкритий 
світ", в якому взяла участь й наша школа. 

12 січня 2012 року в кабінетах СШЛНІТ учителі школи знайомилися з 
інтерактивними уроками, які вже незабаром будуть викладати у рамках пілотного 
етапу Національного проекту "Відкритий світ". 

13 січня 2012 року керівник районного методичного об'єднання учителів 
інформатики завідуюча СШЛНІТ Бондар О.М. пройшла перший етап навчання на 
курсах координаторів районного рівня за програмою "Вчителі в онлайні", які 
відбулись у Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної 
освіти. 

16 січня 2012 року працівники СШЛНІТ провели практичне заняття із учнями 
11 класів щодо дотримання процедури реєстрації учасників зовнішнього 
незалежного оцінювання 2012 року, під час якого познайомили майбутніх 
випускників із адресами відповідних інформаційних ресурсів, із програмою 
створення заяви-реєстраційної картки особи, яка бажає пройти зовнішнє незалежне 
оцінювання у цьому році, дали відповіді на запитання, що виникли в учнів. 

18 січня 2012 року опубліковані результати Міжнародного конкурсу 
комп’ютерної грамотності «Бобер», у якому взяли участь й 11 учнів нашої школи. 

Цього ж дня у СШЛНІТ відбулось засідання творчої групи вчителів 
інформатики, на якому було обговорено питання щодо проведення предметного 
тижня інформатики, який, згідно із планом роботи школи на 2011-2012 навчальний 
рік, відбудеться протягом 24-28 січня 2012 року. За результатами роботи засідання 
підготовлено план проведення тижня інформатики. 
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19 січня 2012 року в СШЛНІТ відбулись заняття курсів за програмою "Вчителі в 
он-лайні". 

З 19 січня сайт СШЛНІТ поповнився рубрикою "Тиждень інформатики", в якій 
публікуються матеріали щодо підготовки та проведення цього методичного заходу. 

20 січня 2012 року відповідно до графіку навчання ІКТ завідуюча лабораторією 
технологій Бондар Олена Миколаївна провела заняття із бібліотекарями навчальних 
закладів району щодо ознайомлення із принципами використання інтегрованої 
розвиваючої бібліотечної інформаційної системи ИРБИС. 

23 січня 2012 року розпочався предметний тиждень інформатики. Перебіг подій 
та інші "гарячі" новини публікуються на сайті лабораторії. Проміжні результати 
подаються у Щоденнику тижня інформатики. 

Цього ж дня в СШЛНІТ відповідно із планом роботи школи на 2011-2012 
навчальний рік відбулося засідання педагогічної ради школи (із використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій).  

24 січня 2012 року на базі Дніпропетровського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти пройшов І етап обласного туру конкурсу 
"Учитель року - 2012" у номінації "Біологія". У конкурсних випробуваннях честь 
Солонянського району захищала заступник директора школи з навчально-виховної 
роботи, вчитель хімії та біології - Пушко Інна Володимирівна, яка ввійшла у першу 
десятку кращих конкурсантів. При підготовці матеріалів за допомогою працівників 
лабораторії та проведенні заходів на цьому етапі наша колега широко використала 
інформаційно-комунікаційні технології. 

25 січня 2012 року учні перших класів здійснили екскурсію до кабінетів 
СШЛНІТ. 

27 січня 2012 року в СШЛНІТ відбулись чергові заняття курсів за програмою 
"Вчителі в он-лайні". Слухачами стали учителі інформатики навчальних закладів 
району. 

Рівно рік тому - 27 січня 2011 року, розпочав роботу офіційний сайт 
комунального закладу освіти "Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ 
ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області". 

Цього ж дня в СШЛНІТ відбулось засідання творчої групи вчителів 
інформатики, на якому були підведені підсумки предметного тижня, що відбувся 
протягом 23-27 січня 2012 року. Результати змагань опубліковані на сторінці 
Тиждень інформатики сайту СШЛНІТ. 

30 січня 2012 року у СШЛНІТ відбулося урочисте відзначення переможців та 
призерів змагань, конкурсів, вікторин, які були проведені протягом тижня 
інформатики 23-27 січня 2012 року. Кращі інформатики школи були відзначені 
Дипломами та Грамотами, а також грошовими винагородами та солодкими призами. 
По закінченні процедури відзначення усі учасники сфотографувались на пам'ять. 

У конкурсі веселих та кмітливих "Логічний калейдоскоп" між командами 
четвертих класів перемогла команда 4Б класу. Серед учасників змагання визначені 
найкращі інформатики - Ларін Антон та Супрун Леонід. 

ІІ чемпіонат школи з тестування 
У змаганнях взяли участь 72 учні 10-11 класів. Представництво від класних 

колективів: 
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10Б клас (класний керівник Найда Микола Михайлович) - 24 учасники 
11Б клас (класний керівник Фещенко Олена Юріївна) - 22 учасники 
11В клас (класний керівник Рикова Валентина Степанівна) - 17 учасників 
11А клас (класний керівник Баглай Валентина Георгіївна) - 9 учасників 

Перша п'ятірка чемпіонату має наступний вигляд: 
Місце Прізвище та ім'я Клас Результат Затрати часу 

1 Євсюкова Марина 10Б 100 0:40:32 
2 Богун Марина 10Б 75 0:53:49 
3 Золота Єлизавета 11В 73 0:51:16 
4 Циганок Олег 11В 71 1:02:37 
5 Кучеренко Ігор 10Б 68 0:55:08 

Відповідно до Правил проведення чемпіонату:  
Чемпіоном школи стала учениця 10Б класу Євсюкова Марина. Вона відзначена 

Дипломом та грошовою винагородою.  
Віце-чемпіоном стала учениця 10Б класу Богун Марина. Вона відзначена 

Грамотою та грошовою винагородою. 
Бронзовим призером стала учениця 11В класу Золота Єлизавета. Вона 

відзначена Грамотою та грошовою винагородою. 
При виконанні усіх чотирьох тестів найбільшу кількість балів при найменших 

затратах часу набрала учениця 10Б класу Євсюкова Марина. 
Кубок з машинопису 

У змаганнях взяли участь 99 учнів 9-11 класів. Представництво від класних 
колективів: 

9А клас (класний керівник Литвин Майя Олександрівна) - 23 учасники 
10А клас (класний керівник Антонюк Тетяна Валентинівна) - 14 учасників 
10Б клас (класний керівник Найда Микола Михайлович) - 16 учасників 
11А клас (класний керівник Баглай Валентина Георгіївна) - 9 учасників 
11Б клас (класний керівник Фещенко Олена Юріївна) - 23 учасники 
11В клас (класний керівник Рикова Валентина Степанівна) - 14 учасників 
У четвер відбувся фінал кубку. У зв'язку із тим, що значна кількість учнів, які 

пройшли через відбірний етап, цього дня були відсутні на заняттях, внесено 
корективи до правил проведення фіналу - окрім лідерів відбору, у змаганнях взяли 
участь й інші старшокласники. Згідно із правилами проведення кубку з машинопису 
у фіналі учасники виконували 4 вправи. При визначенні підсумкового результату 
враховувались 3 кращі показники. 

Трійка переможців фіналу кубку із машинопису має наступний вигляд: 
Місце Прізвище та ім'я Клас Результат 
1 Кучеренко Ігор 10Б 289 
2 Близнюк Юлія 10А 184 
3 Циганок Олег 11В 182 
Переможець кубку школи з машинопису учень 10Б класу Кучеренко Ігор та 

призери змагань - учениця 10А класу Близнюк Юлія та учень 11В класу Циганок 
Олег, відзначені Грамотами. 
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Інтелектуальні змагання між учнями 5А та 5Б класів. У кабінеті Браво 
змагались учасники команд, а у кабінеті Інком були проведені конкурси, вікторини 
для уболівальників. Власне у самих змаганнях інтелектуалів команда 5А класу 
показала вищі результати, проте уболівальники 5Б класу внесли більшу кількість 
балів до підсумкової таблиці. В результаті перемогу святкували учні 5А класу.  

Команда 5А класу у складі: Федорук Владислав, Лисенко Аліна, Сіліверстов 
Максим, Садовий Владислав, Полякова Катерина, Заїка Лілія, Матина Дмитро 
відзначена Грамотою за 1 місце та солодкими призами. 

Команда 5Б класу у складі: Сіянко Олександр, Правило Олександр, Фадєєва 
Ніколь, Богданчиков Роман, Морозова Аліна, Бовкун Катерина відзначена Грамотою 
за 2 місце та солодкими призами. 

На конкурс рефератів, повідомлень було представлено 17 робіт. Переможцем 
визначено роботу учениці 11Б класу Кравченко Ірини. Автора роботи нагороджено 
Грамотою. 

31 січня 2012 року у СШЛНІТ протягом дня відбувались індивідуальні 
консультації для учнів 9 та 11 класів, випускників попередніх років щодо 
особливостей завершення 2011-2012 навчального року, складання державної 
підсумкової атестації, проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Працівники 
лабораторії надали інформацію на понад 40 звернень, у тому числі, й поінформували 
про доступні Інтернет-ресурси з даних питань. 

1 лютого 2012 року в СШЛНІТ педагоги школи протягом дня працювали із 
власними сторінками електронних журналів, опублікованих на порталі "Мої знання". 
Через тимчасове призупинення навчально-виховного процесу у зв'язку із зниженням 
температури кількість відвідувачів порталу з числа учнів та їхніх батьків різко 
зросла. У зв'язку із цим працівники СШЛНІТ підготували та опублікували на сайті 
матеріали для дистанційного навчання з інформатики. 

2 лютого 2012 року в СШЛНІТ відбувся тренінг для системних адміністраторів 
баз даних "КУРС: Школа", який провели фахівці, які працюють безпосередньо на 
освітньо-інформаційному порталі "Мої знання". 

3 лютого 2012 року відбулось робоче засідання журі районного конкурсу на 
кращий ВЕБ-ресурс навчального закладу. Відповідно до Положення про конкурс, 
затверджене наказом відділу освіти Солонянської районної державної адміністрації, 
оцінювання відбувалось згідно визначених критеріїв. Інтернет-ресурси 
комунального закладу освіти "Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ 
ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області" рішенням журі 
визнані такими, які відповідають високому рівню. У роботі журі взяв участь 
завідуючий СШЛНІТ вчитель інформатики Бондар В.А. 

6 лютого 2012 року протягом дня всі бажаючі мали змогу пройти тест для 
визначення персонального індексу комп’ютерної безпеки. За результатами тесту 
респонденти отримали поради, як підвищити рівень обізнаності про небезпеки в 
Інтернеті.  

7 лютого 2012 року в СШЛНІТ у ході проведення заходів Дня безпечного 
Інтернету працівники лабораторії познайомили вчителів, учнів та їхніх батьків із 
правилами безпеки при роботі в глобальній мережі, обговорили ситуацію щодо 
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недавнього закриття файлообмінника EX.ua, завітали на ресурс On-ляндія - безпечна 
веб-країна, пройшли тест, який допомагає визначити власний рівень безпеки. 

8 лютого 2012 року напередодні очікуваного зниження температури повітря 
Міністерство освіти надало роз'яснення щодо відвідування школярами навчальних 
закладів у цей період. Зокрема повідомили, що із урахуванням територіальних 
природних особливостей, різної реакції дітей на мороз, сімейних обставин, відстані 
до місця навчання батьки можуть самостійно прийняти рішення про невідвідування 
дитиною навчального закладу, навіть, якщо навчально-виховний процес у ньому не 
призупинено. Дану інформацію було доведено до відома батьків шляхом публікації 
її на сайті СШЛНІТ. 

9 лютого 2012 року учні 11Б класу, які навчаються за інформаційно-
технологічним профілем та будуть складати ДПА з інформатики, відвідали лекцію 
«Основи ВЕБ-дизайну», яку підготували та провели працівники СШЛНІТ. На ній 
були розглянуті теоретичні аспекти створення персонального інтернет-ресурсу. На 
практичних заняттях школярі розпочнуть створювати та наповнювати власні веб-
сторінки. 

10 лютого 2012 року працівники СШЛНІТ провели консультації із 
адміністраторами системи обліку бібліотечних фондів ИРБИС Дніпропетровського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

13 лютого 2012 року у кабінетах СШЛНІТ працівники лабораторії провели 
практичні заняття із учителями школи щодо роботи у Національному проекті 
"Відкритий світ". 

14 лютого 2012 року на сайті СШЛНІТ опубліковано повідомлення щодо 
завершення терміну реєстрації учасників ЗНО. Зокрема, працівники лабораторії 
надають допомогу у здійсненні реєстрації учасників зовнішнього незалежного 
оцінювання 2012 року. Останніми днями досить часто до нас звертаються 
одинадцятикласники із інших навчальних закладів району, випускники минулих 
років. Користуючись нагодою, нагадуємо, що до моменту завершення реєстрації 
учасників ЗНО-2012 - 20 лютого 2012 року, залишилось зовсім мало часу.  

Протягом двох днів - 15 та 16 лютого 2012 року, у Дніпропетровську відбувся 
обласний фінальний етап Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2012" у номінації 
"Біологія".  
Наша колега, учитель біології та хімії Пушко Інна Володимирівна гідно захистила 
честь Солонянського району - у результаті напружених змагань вона виборола 
перше місце! Приємно, що працівники СШЛНІТ вклали й свою частку праці у 
видатне досягнення колеги! Вітаємо Інну Володимирівну зі значною перемогою та 
бажаємо успішного підкорення нових висот! 

17 лютого 2012 року виповнилося б 67 років Лобаню Григорію Васильовичу, 
педагогу, наставнику, директору нашої школи, який пропрацював на цій посаді 
майже 20 років. Він завжди перебував у пошуках нового, впровадженні сучасних 
технологій у навчально-виховний процес. Саме за його ініціативи та при 
безпосередній участі у 1993 році створена та по цей час працює Солонянська 
шкільна лабораторія нових інформаційних технологій навчання... Під час 
навчальних занять декілька хвилин було відведено спогадам про Лобаня Г.В. 
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20 лютого 2012 року завершується процес реєстрації учасників ЗНО. Цього ж 
дня у кабінетах СШЛНІТ педагогічні працівники, які будуть залучені для роботи 
пункту проведення пробного ЗНО на базі нашої школи, розпочали індивідуальну 
підготовку до складання сертифікаційних іспитів із використанням ІКТ. 

21 лютого 2012 року учні 11Б класу обговорили із викладачами попередні 
результати проміжного етапу презентації створених ними сайтів. Як зазначили 
педагоги, в основному завдання, поставлені на цьому етапі роботи, виконані. Поряд 
із цим учням було вказано на виявлені недоліки та розроблено алгоритм їх усунення 
під час подальшої роботи. Також учителі та школярі узгодили завдання, поставлені 
на наступному етапі роботи над проектом. 

22 лютого 2012 року на сайті СШЛНІТ опубліковано наказ №93 Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України, яким передбачено розроблення типових 
навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня. 

Цього ж дня в кабінетах СШЛНІТ відбулось заняття із персоналом пункту 
пробного зовнішнього незалежного оцінювання випускників 2012 року, яке 
підготували та провели відповідальний за ПТ учитель інформатики Бондар В.А. та 
помічник відповідального за ПТ заступник директора школи з навчально-виховної 
роботи Миргородська Л.М. 

23 та 24 лютого 2012 року у кабінетах СШЛНІТ педагоги, які будуть залучені 
для роботи пункту проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання та 
пройшли відповідні інструктажі, відповідно до плану-графіку проведення пробного 
ЗНО в режимі он-лайн складали сертифікаційні тести, опубліковані на сайті 
Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти. 

24 лютого 2012 року в СШЛНІТ відбувся семінар-практикум шкільних 
бібліотекарів щодо впровадження в роботу системи автоматизованого обліку 
бібліотечних фондів ИРБИС-64, який підготувала та провела завідуюча СШЛНІТ 
Бондар О.М. У роботі семінару-практикуму взяла участь методист відділу освіти 
Солонянської районної державної адміністрації Копейко Т.М., завідуючі шкільними 
бібліотеками навчальних закладів району. Після завершення практичної частини 
семінару учасники отримали інсталяційні пакети демонстраційної версії 
автоматизованої системи обліку бібліотечних фондів ИРБИС-64 та обговорили 
питання щодо можливості забезпечення робочих місць шкільних бібліотекарів 
комп'ютерною технікою. 

25 лютого 2012 року на сайті СШЛНІТ опубліковано інформацію про 
можливість отримати безкоштовні юридичні онлайн-консультації педагогам, 
методистам і психологам щодо питань, пов'язаних із їхньою професійною 
діяльністю. Консультування відбувається в межах проекту "Педагоги мають знати, 
як правам навчати” за підтримки Освітньої програми Міжнародного фонду 
"Відродження”.  

27 лютого 2012 року у кабінетах СШЛНІТ із використанням ІКТ відбувся 
Єдиний урок "Дніпропетровщині - 80 років", під час якого губернатор Олександр 
Вілкул привітав школярів. Учні переглянули фільм про досягнення 
Дніпропетровщини: регіону-лідера сучасної України. 

Цього ж дня учні 11В класу підготували та направили на розгляд експертів - 
викладачів інформатики творчі учнівські роботи, при виконанні яких вони мали 
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змогу використовувати потужності табличного процесора Microsoft Excel. 
Традиційно при підготовці звітів щодо виконаних робіт школярі широко 
використовували можливості інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, 
дистанційного навчання. 

29 лютого 2012 року учні цього ж класу розпочали створення персональних 
сайтів у глобальній мережі Інтернет. 

3 березня 2012 року у кабінетах СШЛНІТ відбулось робоче засідання групи 
експертів щодо оцінювання результатів проміжного етапу роботи учнів 11Б класу 
над проектом "Мій інформаційний ресурс у глобальній мережі". Викладачі 
інформатики Бондар О.М., Бондар В.А. та Величко І.О. ознайомились зі звітами, які 
підготували школярі, обговорили хід реалізації проекту кожним виконавцем, 
виробили індивідуальні рекомендації щодо досягнення кінцевої мети даного виду 
навчальної діяльності. Результати роботи засідання групи експертів доведені до 
відома учнів. Робота над проектом триває. 

5 березня 2012 року працівники СШЛНІТ за замовленням шкільного Прес-
центру роздрукували тираж чергового випуску (№61) шкільної малотиражної газети 
"Пульс школи", яка містить матеріали про підсумки декади початкових класів. 

6 березня 2012 року на сайті СШЛНІТ опубліковано оперативну інформацію 
щодо складання у 2011/2012 навчальному році державної підсумкової атестації, у 
тому числі, й надано джерела, з яких можна скачати електронні версії посібників. 

7 березня 2012 року у кабінетах СШЛНІТ відбулось робоче засідання творчої 
групи у складі педагогічних працівників та учнів старших класів школи щодо участі 
в експерименті з питань медіакультури, під час якого присутні взяли участь в он-
лайн опитуванні, яке проводиться співробітниками лабораторії психології масової 
комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології 
Національної академії педагогічних наук України для вирішення стратегічного 
питання щодо оцінювання екранного продукту. 

8 березня 2012 року працівники СШЛНІТ, традиційно продовжуючи надавати 
допомогу при підготовці до складання державної підсумкової атестації з 
інформатики, опублікували на сайті СШЛНІТ розв’язки та дані для перевірки 
програм на мові програмування Паскаль, а також, електронні версії тестових 
завдань. 

13 березня 2012 року в кабінетах СШЛНІТ учителі школи, які задіяні у 
пілотному проекті, на платформі Класна оцінка ознайомились із розділом 
"Створення електронних ресурсів для дистанційного навчання учнів". Вчителі 
отримали завдання, яке повинні будуть виконати на весняних канікулах. 

15 березня 2012 року у ході виконання заходів щодо інформування учнів з 
питань підготовки до ДПА на сайті СШЛНІТ опубліковано посилання на ресурс 
Щоденник.ua, на ньому створено спільноту "Готуємось до ДПА разом", де кожному 
зареєстрованому на порталі можна знайти: 

 актуальну інформацію про ДПА; 
 збірники завдань різних років; 
 поради щодо більш ефективної підготовки; 
 обговорення важливих тем на форумі. 
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16 березня 2012 року колектив СШЛНІТ розпочав роботу по внесенню змін до 
електронних версій тестів для підготовки до державної підсумкової атестації 2012 
року з інформатики з метою приведення їх до роботи у режимі навчання, що значно 
полегшить учням власне саму процедуру підготовки. Така робота проводиться на 
прохання численних користувачів нашого ресурсу, які ось уже другий рік поспіль 
користуються напрацюваннями працівників лабораторії у ході підготовки до ДПА.  

17 березня 2012 року колектив СШЛНІТ щиро привітав Пушко Інну 
Володимирівну - заступника директора школи з навчально-виховної роботи, учителя 
біології та хімії, яка гідно дебютувала на Всеукраїнському конкурсі "Учитель року - 
2012" у номінації "Біологія", що проходив у Запоріжжі. Вдвічі приємно, що саме 
наша колега показала високий результат у категорії змагань "Застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій".  

18 березня 2012 року на сайті СШЛНІТ опубліковані електронні версії тестів 
для підготовки до ДПА із інформатики, приведені до роботи у режимі навчання. 

19 березня 2012 року на сайті СШЛНІТ опубліковано бланки відповідей до 
завдань для проведення ДПА з географії в 9 класах, які підготувала заступник 
директора школи з навчально-виховної роботи Чащіна В.О. 

23 березня 2012 року в СШЛНІТ відбулася нарада із персоналом пункту 
пробного тестування, яке пройде на базі нашого навчального закладу 24.03.2012 
року. Окрім процедурних питань присутнім запропонували ознайомитись із 
матеріалами он-лайн конференцій, які були проведені працівниками 
Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти.  

25 березня 2012 року на сайті СШЛНІТ опубліковано інформацію щодо 
результатів першої сесії пробного тестування. 

Під час весняних канікул СШЛНІТ працює як клуб інформаційно-
комунікаційних технологій. Так, сьогодні учителі школи працюють із електронними 
журналами на порталі "Мої знання", вдосконалюють свої практичні уміння та 
навички у спілкуванні із комп'ютером, а учні - виконують завдання згідно із планом 
роботи над творчими проектами "Мій персональний сайт у глобальній мережі", 
отримують індивідуальні консультації, у тому числі й у режимі он-лайн за 
посередництва технології Skype. 

27 та 28 березня 2012 року в кабінетах СШЛНІТ учителі школи під 
керівництвом заступника директора школи з навчально-виховної роботи Чащіної 
В.О. працювали над створенням уроків для дистанційного навчання учнів 7 класів. 
Кращі розробки опубліковані на порталі Класна Оцінка. 

28 березня 2012 року До друзів інформаційного ресурсу СШЛНІТ занесено 
видання "Дніпро" - популярний літературний журнал. Тепер користувачі нашого 
сайту мають можливість відвідати електронну версію журналу, щоб насолодитись 
чудовою поезією та прозою! 

Цього ж дня в СШЛНІТ учителі, які беруть участь у роботі пілотної школи із 
впровадження медіаосвіти у навчально-виховному процесі, пройшли он-лайн 
анкетування на порталі "Відкритий світ". 

29 березня 2012 року завідуюча СШЛНІТ Бондар О.М. взяла участь у нараді 
тренерів програми Intel "Навчання для майбутнього", яка відбулась у 
Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Під 
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час проведення наради були розглянуті питання щодо організації роботи для 
подальшого професійного зростання тренерів Освітніх програм Intel і можливого 
залучання до реалізації Державної цільової програми впровадження в навчально-
виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів ІКТ "Сто відсотків" та 
Національного проекту "Відкритий світ". 

30 березня 2012 року відбулось засідання шкільного методичного об'єднання 
учителів предметів природничо-математичного циклу, яке провела заступник 
директора школи з навчально-виховної роботи Пушко І.В. Під час засідання були 
обговорені проміжні результати роботи ШМО у цьому навчальному році та 
заслухані пропозиції щодо організації діяльності на наступний навчальний рік. 

31 березня 2012 року на сайті СШЛНІТ задля створення умов щодо самостійної 
підготовки учнів до виконання тестової частини завдань у рубриці Тести створено 
розділ МЯО (Моніторинг якості освіти), інформація якого постійно оновлюється. 

2 квітня 2012 року учні 11 класів здійснили віртуальну екскурсію на портал 
"Класна оцінка", у тому числі й ознайомились із умовами проведення конкурсу 
творчих робіт "Рідний край + Я", присвяченого 80-річчю утворення 
Дніпропетровської області.  

Цього ж дня учні 10А класу відвідали майстер-клас "Технологія створення 
кросвордів засобами пакету Microsoft Office", який підготували та провели 
працівники СШЛНІТ Бондар О.М. та Бондар В.А. 

3 квітня 2012 року на сайті СШЛНІТ опубліковано інформацію, що 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України відкликало свій лист, у якому 
йшлося про обов'язкове подання декларацій освітянами, які входили до складу 
комісій по проведенню ДПА.  

4 квітня 2012 року у кабінетах лабораторії відбулась зустріч викладачів 
Дніпропетровського державного аграрного університету із випускниками 11-х 
класів. Навчальний заклад презентували викладачі біотехнологічного факультету 
кафедри «Технологія виробництва продукції тваринництва» кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент Северов Олексій Валентинович та асистент 
Гончаров Анатолій Олексійович. У ході зустрічі викладачі розповіли цьогорічним 
випускникам про навчальний заклад, ознайомили із правилами прийому до даного 
вищого навчального закладу, провели заочну екскурсію по факультетах ВУЗу, 
відповіли на запитання, а також запросили на День відкритих дверей, який 
відбудеться 7 квітня 2012 року. Наприкінці зустрічі присутні переглянули фільм про 
вищий навчальний заклад Дніпропетровський державний аграрний університет. 

5 квітня 2012 року відповідно до плану проведення предметного тижня 
трудового навчання учні 7Б класу відвідали СШЛНІТ, де ознайомились із 
можливостями використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні 
даного предмету. Урок провів вчитель трудового навчання Найда М.М. Підготовку 
програмного забезпечення для проведення заняття здійснили працівники лабораторії 
нових інформаційних технологій Бондар О.М. та Бондар В.А. 

6 квітня 2012 року в СШЛНІТ відбулося засідання творчої групи щодо питань 
організації та проведення моніторингових відстежень якості освіти наприкінці 
навчального року. Відповідно до плану роботи школи учні профільних класів та 
класів із поглибленим вивченням окремих предметів протягом третьої декади квітня 
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виконають завдання робіт із застосуванням ІКТ. Учасники творчої групи обговорили 
процедуру підготовки та проведення відстеження, опрацювання результатів, якісний 
та кількісний склад тестових завдань. З метою створення умов задля самопідготовки 
учнів прийняте рішення опублікувати базові тести в електронній версії на сайті 
СШЛНІТ у розділі Тести - МЯО.  

10 квітня 2012 року в кабінетах СШЛНІТ учні 11А класу презентували свої 
творчі проекти, які вони підготували для інтерактивного конкурсу "Рідний край + 
Я", оголошеного на освітньому порталі "Класна оцінка". Згідно із Положенням цей 
конкурс присвячений 80-річчю Дніпропетровської області. 

11 квітня 2012 року у кабінетах СШЛНІТ учні 11 класів за допомогою 
інформаційно-комунікаційних технологій спілкувались на тему "Я обираю 
майбутнє". Фінальним акордом стала робота з анкетами, де випускники школи 2012 
року задекларували свої бажання. 

Цього ж дня на сайті СШЛНІЬ опубліковано тези до нової навчальної програми 
з інформатики для учнів 5-9 класів. 

12 квітня 2012 року розпочав свою роботу Всеукраїнський інтерактивний 
Форум "Нова школа", на якому можна буде обговорити дискусійні питання щодо 
використання ІКТ у навчальному закладі. 

13 квітня 2012 року в СШЛНІТ відбулося засідання творчої групи із питань 
щодо організації та проведення моніторингових відстежень, на якому було 
узгоджено графік проведення ДКР наприкінці навчального року та обговорено 
матеріали для виступу на обласному семінарі. 

17 квітня 2012 року працівники СШЛНІТ за замовленням шкільного Прес-
центру роздрукували тираж чергового випуску (№65) шкільної малотиражної газети 
"Пульс школи", яка містить матеріали про роботу пришкільного оздоровчого табору 
"Сонечко". Також в СШЛНІТ відбулося підсумкове засідання творчої групи 
шкільного етапу конкурсу "Рідний край + Я", присвяченого 80-річчю утворення 
Дніпропетровської області. Після презентації та обговорення усіх наданих робіт 18 
кращих було направлено для участі в обласному етапі змагання.  

Цього ж дня в СШЛНІТ відповідно до плану роботи комунального закладу 
освіти "Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів Солонянської 
районної ради Дніпропетровської області" відбулося чергове засідання педагогічної 
ради, на якому були обговорені питання, внесені до черги денної, та прийняті 
відповідні рішення. Традиційно, доповідачі - заступники директора школи з 
навчально-виховної роботи Чащіна В.О., Пушко І.В. та Миргородська Л.М. 
підготували презентації до своїх виступів. 

18 квітня 2012 року у СШЛНІТ керівник клубу "Зустріч" Макієвська Тамара 
Юріївна із учнями - активістами готували творчу роботу на районний конкурс 
"Історія рідного села". 

Цього ж дня відповідальна за охорону праці заступник директора школи з 
навчально-виховної роботи Пушко Інна Володимирівна підготували запитання для 
тестової перевірки знань педагогічних працівників. Відповідно до плану роботи 
школи на 2011-2012 навчальний рік у понеділок, 23 квітня 2012 року, відбудеться 
залік із охорони праці із використанням ІКТ. Працівники СШЛНІТ створили 
електронний варіант тесту, який опубліковано на сайті лабораторії. 
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19 квітня 2012 року відповідно до графіку проведення моніторингових 
відстежень у 2011-2012 навчальному році учні 10Б класу, які навчаються за 
інформаційно-технологічним профілем, виконали роботу із застосуванням ІКТ з 
інформаційних технологій. 

20 квітня 2012 року завідуюча СШЛНІТ Бондар О.М. надала регіональному 
координатору у Дніпропетровському інституті післядипломної педагогічної освіти 
проміжний звіт про роботу курсів з ІКТ за програмою Інтел, за якими навчаються 
вчителі навчальних закладів Солонянського району. 

Цього ж дня в СШЛНІТ учні 10Б класу презентували свої мультимедійні 
проекти, які вони підготували для уроків біології. Керівник проектів - заступник 
директора школи з навчально-виховної роботи учитель біології та хімії Пушко І.В. 
високо оцінила виконавську майстерність та ораторське мистецтво школярів.  

20 квітня 2012 року кафедра управління інформаційно-освітними проектами 
Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за 
підтримки Інтернет-порталу «Класна оцінка» і ТОВ «Нові знання» провела дитячий 
творчий конкурс «РІДНЕ МІСТО+Я». На Конкурс надійшло 50 робіт. Співробітники 
кафедри, що склали журі, ознайомилися з усіма конкурсними роботами і підвели 
підсумки. Учень 11В класу Пугач Владислав став переможцем конкурсу. 

23 квітня 2012 року в СШЛНІТ відбулося урочисте нагородження учня 11В 
класу Пугача Владислава - переможця конкурсу "Рідний край + Я", присвяченого 80-
річчю утворення Дніпропетровської області. Завідуючий шкільною лабораторією 
нових інформаційних технологій Бондар В.А. вручив йому Диплом переможця та 
цінний подарунок від імені організаторів конкурсу - кафедри інноваційних 
технологій Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти. По завершенні урочистостей Владислав провів майстер-клас для учнів 
школи. 

23, 24 та квітня 2012 року в СШЛНІТ учителі школи складали залік із охорони 
праці. Педагоги виконали завдання тестів із використанням інформаційно-
комунікаційних технологій. Запитання для тесту підготувала відповідальна з 
охорони праці заступник директора школи з навчально-виховної роботи Пушко Інна 
Володимирівна. Електронну версію тесту підготували працівники СШЛНІТ. 

23 квітня 2012 року в СШЛНІТ відбулося робоче засідання творчої групи із 
питань організації та здійснення моніторингових відстежень, на якому присутні 
узгодили матеріали виступу представників школи на обласному семінарі із питань 
моніторингу, який відбудеться наприкінці квітня на базі навчальних закладів 
Солонянського району. 

24 квітня 2012 року на сайті СШЛНІТ опубліковано інформацію про хід І 
Всеукраїнського з’їзду учителів інформатики, на якому педагоги обговорять Типові 
навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (5-9 класи), 
зокрема, вивчення курсу інформатики. 

25 квітня 2012 року дану інформацію доповнено – делегати з’їзду прийняли 
рішення: взяти за основу нову навчальну програму з інформатики для 5-9 класів; 
робочій групі за участю представників з'їзду доопрацювати програму із урахуванням 
висловлених пропозицій та рекомендувати її до затвердження Колегією Міністерства 
освіти після доопрацювання. 
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26 квітня 2012 року учні 11Б класу, які навчаються за інформаційно-
технологічним профілем та будуть складати ДПА з інформатики, підготували до 
захисту підсумковий звіт у ході виконання проекту "Мій сайт у глобальній мережі". 

27 квітня 2012 року у Солонянському ЦДЮТ відбувся обласний семінар 
фахівців-координаторів відділів освіти з питань моніторингу якості освіти. Під час 
проведення практичного компоненту з питання "Моніторинг якості освіти як 
інноваційний інструмент забезпечення стратегічного управління навчальним 
закладом" виступили заступник директора школи з навчально-виховної роботи 
Чащіна В.О. та завідуючий СШЛНІТ Бондар В.А. У виступі, який підготували 
працівники СШЛНІТ та заступник директора школи з НВР Чащіна В.О., міститься 
досвід щодо використання результатів моніторингу при прийнятті управлінських 
рішень щодо стратегії управління навчальним закладом, оцінка ефективності 
управлінських рішень, прийнятих в школі за результатами моніторингових 
відстежень, накопичений у лабораторії з 2002 року. 

28 квітня 2012 року учні 11Б класу презентували свої проекти "Мій сайт у 
глобальній мережі Інтернет". 

3 травня 2012 року працівники СШЛНІТ привітали учнів 11 класів із 
завершенням навчання. Вже завтра, 4 травня 2012 року, вони складатимуть перший 
іспит Державної підсумкової атестації - з української мови. Сесія ДПА для 
одинадцятикласників триватиме до 11 травня. У неділю, 13 травня, відбудеться 
Випускний бал. 

4 травня 2012 року у СШЛНІТ відбулися робочі консультації із представниками 
інших навчальних закладів району, під час яких працівники лабораторії надали 
допомогу щодо формування інформаційних сайтів шкіл. 

Цього ж дня СШЛНІТ відвідали керівник відділу освіти Солонянської РДА 
Хрипко Ігор Валерійович та голова районного комітету профспілок працівників 
освіти Солонянського району Сиволоб Володимир Миколайович. У ході бесіди вони 
обговорили із працівниками лабораторії проблеми та перспективи розвитку 
Солонянської шкільної лабораторії нових інформаційних технологій. 

5 травня 2012 року в кабінетах СШЛНІТ відбулась консультація по підготовці 
до Державної підсумкової атестації з інформатики для учнів 11Б класу, яку провели 
вчителі Бондар О.М. та Бондар В.А. 

7 травня 2012 року в кабінетах СШЛНІТ учні 11Б класу, які навчались за 
інформаційно-технологічним профілем, склали ДПА з інформатики. Відповідно до 
регламентуючих документів завдання ДПА з інформатики містять 2 частини - 
тестову, в якій відповіді на запитання заносяться до спеціального бланку, та 
практичну, яка передбачає виконання завдань із застосуванням додатків пакету 
Microsoft Office, графічних редакторів, розв'язування задачі на мові програмування, 
роботу із інформацією у глобальній мережі, а також створення власного сайту. 
Члени атестаційної комісії відзначають серйозний рівень готовності випускників. 
ДПА з інформатики усі учні склали успішно - жоден із них не отримав оцінку, 
нижчу від річної. 

Цього ж дня на сайті СШЛНІТ опубліковано інформацію, що під час засідання 
Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України відбулося 
затвердження більшості навчальних програм для учнів 5-9 класів. 
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8 травня 2012 року для учнів 9 класів відбувся останній у цьому навчальному 
році урок інформатики, під час якого здійснено узагальнення та систематизацію 
вивченого матеріалу, розставлені акценти у ході навчально-виховного процесу, а 
також здійснено оцінювання рівнів навчальних досягнень. Із індивідуальними 
оцінками учні та їхні батьки мають можливість ознайомитись на порталі "Мої 
знання".  

10 травня 2012 року на сайті СШЛНІТ опубліковані матеріали, що підготувала 
учитель географії Чащіна В.О., які містять вірні відповіді до усіх варіантів завдань 
для проведення Державної підсумкової атестації з географії у 9 класах. 

З 14 по 18 травня 2012 року у кабінетах СШЛНІТ учні 7-х класів виконували 
тестові завдання із предметів природничо-математичного циклу (математика, фізика, 
хімія, біологія, географія) та суспільно-гуманітарного циклу (література, мова, 
історія). Результати тестів будуть враховані при формуванні загального рейтингу 
семикласників, відповідно до якого учні будуть обирати профіль для навчання у 8 та 
9 класах.  

14 травня 2012 року в СШЛНІТ відбулася робоча нарада творчої групи із 
питань організації та проведення моніторингових відстежень, яку провела заступник 
директора школи з навчально-виховної роботи Чащіна В.О. Під час наради були 
обговорені організаційні питання щодо опрацювання результатів моніторингу якості 
освіти за допомогою програми, створеної працівниками шкільної лабораторії. 

З 14 по 17 травня 2012 року працівники СШЛНІТ надавали практичну допомогу 
у формуванні інформаційного пакету для участі шкільного клубу Євроінтеграції 
(керівник – Фещенко Олена Юріївна) у Європейському фестивалі, який відбудеться 
18 травня 2012 року у Солоному. 

15 травня 2012 року учні 10Б класу, які навчаються за інформаційно-
технологічним профілем, відповідно до календарно-тематичного планування 
завершили вивчення інформатики у цьому навчальному році, отримали останню 
тематичну оцінку (Мої знання). Навчальний час, що залишився, буде використаний 
для систематизації, повторення та узагальнення набутих знань, умінь, навичок, а 
також для створення індивідуальних навчальних сайтів, із якими школярі будуть 
працювати у 2012-2013 навчальному році. Як показав цьогорічний досвід, така 
організація роботи сприяє тому, що учні мають можливість готуватися до Державної 
підсумкової атестації з інформатики протягом усього року, а не в останні 2-3 місяці. 
Відповідно, й результати, отримані випускниками 11Б класу (які також навчалися за 
інформаційно-технологічним профілем), достойні - жоден із них не отримав оцінку 
нижчу, ніж річна; переважна більшість одинадцятикласників склали Державну 
підсумкову атестацію з інформатики, отримавши оцінку на 1-2 бали вищу, ніж річне 
оцінювання. 

Цього ж дня відбулось нагородження учасників Міжнародного інтерактивного 
конкурсу з інформатики та комп’ютерної грамотності "Бобер-2011". Конкурс 
пройшов 6 листопада 2011 року. У ньому взяли участь 15 учнів нашої школи. 
Наймолодшими учасниками конкурсу - Бобренятками - були учні 4Б класу (кл. 
керівник Бакуменко Валентина Василівна, вчитель інформатики - Величко Інна 
Олексіївна). Випускники початковї школи отримали  добрі результати, за що були 
відзначені не тільки сертифікатами, а й нагороджені солодкими призами. 
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17 травня 2012 року у кабінетах СШЛНІТ учні 10А класу презентували свої 
творчі роботи "Літо-2012", які вони створили за допомогою прикладних програм із 
пакету Microsoft Office та опублікували на своїх навчальних сайтах.  

18 травня 2012 року під час проведення заходів Європейського фестивалю на 
площі біля районного будинку культури завідуюча СШЛНІТ Бондар О.М. провела 
фото сесію із членами клубу Євроінтеграції нашої школи. Фоторепортаж 
опубліковано на інформаційному ресурсі педагога-організатора школи Купрій 
Оксани Миколаївни. 

З 18 травня 2012 року у кабінетах СШЛНІТ учителі працюють із електронними 
журналами, опублікованими в інформаційно-освітній мережі "Мої знання". 
Допомагають їм у цьому учні, які отримали відповідну підготовку під час 
проведення консультацій працівниками лабораторії. 

21 травня 2012 року на сайті СШЛНІТ опубліковано інформацію Прес-служби 
профільного міністерства, у якій вона повідомляє, що консультативний телефон 
"Літня екзаменаційна сесія 2011/2012 навчального року" працюватиме з метою 
забезпечення належного контролю за проведенням літньої екзаменаційної сесії 
2011/2012 навчального року у вищих навчальних закладах та оперативного 
реагування на можливі факти порушень і зловживань, а також надання 
інформаційної та методичної допомоги студентам, викладачам та іншим категоріям 
громадян. 

З 22 травня 2012 року працівники СШЛНІТ та старша вожата Купрій О.М. 
надали практичну допомогу у формуванні портфоліо голові ради лідерів дитячих 
організацій школи учениці 10А класу Завалипіч Катерині. Наш лідер готується до 
районного конкурсу, на якому вона буде презентувати свою діяльність як керівника 
дитячих організацій школи. 

23 травня 2012 року у СШЛНІТ відбулися робочі консультації із 
представниками інших навчальних закладів району, під час яких працівники 
лабораторії надали практичну допомогу щодо формування інформаційних ресурсів 
шкіл. Цього ж дня в СШЛНІТ за участю заступника директора школи з навчально-
виховної роботи Чащіної В.О. відбулася робоча нарада, на якій були обговорені 
результати роботи лабораторії протягом навчального року, узгоджено матеріали 
звіту, порядок здійснення консервації комп’ютерної техніки та обладнання на період 
літніх канікул. 

Цього ж дня керівник районного методичного об'єднання учителів інформатики 
Бондар О.М. підготувала та направила до Дніпропетровського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти черговий звіт про хід проведення навчання 
вчителів району на курсах інформаційно-комунікаційних технологій. 

24 травня 2012 року у кабінетах СШЛНІТ відбулися нетрадиційні батьківські 
збори. Батьківський комітет та класний керівник 10Б класу Найда Микола 
Михайлович за допомоги працівників лабораторії підготували та провели даний 
захід із використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Незвичайна форма 
проведення батьківських зборів сподобалась. Враження присутніх можна передати 
декількома словами: чудово, захоплююче, повчально, незвичайно... По завершенні 
зборів присутні висловили побажання, щоб і у роботі із батьками частіше були 
присутніми інновації. 
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25 травня 2012 року у СШЛНІТ відбулася робоча нарада творчої групи із 
питань організації та проведення моніторингу, присвячена формуванню інформації у 
програмі для опрацювання результатів моніторингових відстежень. За результатами 
роботи сформовано загальний рейтинг учнів 7 класів, відповідно до якого кожен із 
них буде визначати для себе напрямок навчання у класах ранньої профілізації у 
наступному навчальному році. 

З цього ж дня педагоги школи активізували свою роботу щодо оформлення 
шкільної документації – електронних журналів на інформаційно-освітньому порталі 
«Мої знання», а також розпочалася процедура внесення інформації до таблиць 
програми для формування результатів моніторингу якості освіти. 

І наостанок, 29 травня 2012 року на сайті СШЛНІТ опубліковано інформацію, 
що за підтримки інституту соціальної та політичної психології Національної академії 
педагогічних наук України відбувся І Всеукраїнський конкурс дитячих досліджень 
«Діти і телебачення». Конкурс був запропонований учням 10-х класів тих 
навчальних закладів, які є учасниками всеукраїнського та обласного експерименту з 
упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес. Конкурсне завдання мало 
вигляд твору-звіту на основі самостійно проведених інтерв’ю з дітьми різного віку. 
Конкурсанти повинні були створити образ дитячих телевізійних уподобань і потреб, 
їх думки щодо сучасного телевізійного простору. Усі конкурсні роботи стали 
матеріалом для створення узагальненого портрету думки дітей про телебачення. 
Результати учнівського дослідження були представлені 26 квітня 2012 року на 
засіданні робочої групи Національної ради з питань телебачення та радіомовлення 
України, яка працює над новим проект системи батьківського контролю на 
телебаченні. У конкурсі взяв участь учень 10Б класу Кучеренко Ігор. З 2007 року 
Ігор входить до редакційної колегії шкільної малотиражної газети «Пульс школи», а 
також має свої публікації у районній газеті «Вперед». З 2012 року він веде рубрику 
на спортивному порталі Фаеры.ру, мріє професійно займатись журналістикою. 
Основна тематика його статей - спортивне життя. Тому твір на конкурс був 
присвячений основній події року - Євро-2012. За результатами конкурсу Кучеренко 
Ігор нагороджений сертифікатом учасника Першого Всеукраїнського конкурсу 
дитячих досліджень «Діти і телебачення». 

Цього ж дня у СШЛНІТ творча група, яка займається дослідницько-
експериментальною роботою з теми «Використання Інтернет та медіаосвітніх 
технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на 
становлення інноваційної особистості» розпочала формування звіту. 
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