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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ПРОЦЕСУ ІНФОРМ АТИЗАЦІЇ СЕРЕДНЬОЇ Ш КОЛИ
Сьогодні людство, а зокрема кожна країна має потребу у підготовці 

наукових кадрів здатних освоїти новітні технології і акумулювати передові 
досягнення науково-технічної думки. Така необхідність ставить перед закладами 
освіти надзвичайно важливе завдання: сучасна молода людина має володіти 
комп’ютерною технікою, а через неї -  всією світовою інформацією.

В Україні, на жаль, рівень інформатизації суспільства в цілому і освіти 
зокрема суттєво нижчий рівня інформатизації суспільства й освіти розвинутих країн. 
Про це може засвідчити прийнятий 9 січня 2007 року за №  537-V Верховною Радою 
Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 
2007-2015 роки». У Законі констатується, що ступінь розбудови інформаційного 
суспільства в Україні порівняно із світовими тенденціями є недостатнім та не 
відповідає потенціалу та можливостям України. Інформатизація освіти визнана 
одним із пріоритетних державних завдань та повинна бути невід’ємною складовою 
інформатизації України і здійснюватися згідно з єдиними державними нормативами, 
враховуючи при цьому особливості системи освіти.

В Україні, яка "крокує" до єдиного світового простору, упровадження 
інформаційних технологій набуває все більш масштабного і комплексного характеру. 
Але як і будь-яке нововведення стикається з низкою проблем, кожна з яких потребує 
нагального вирішення.

Слід зазначити, що перш за все треба ліквідувати прогалини у знаннях 
вчителів з галузі елементарної інформатики та основ програмування [7]. Наразі за 
статистичними даними понад 50% вчителів взагалі не володіють (або не хочуть 
користуватись) комп’ютером та абсолютно не присутні в Інтернеті. Вчителі, які 
черпатимуть свої знання з найновіших джерел, використовуватимуть ефективні 
технології навчання, мультимедійні засоби, завжди будуть цінуватися суспільством
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[6; 8]. Творчий підхід до організації уроку не лише зацікавить учнів, а й дозволить 
краще запам’ятати матеріал [2].

Не менш важливим є питання наявності високошвидкісного підключення до 
Інтернет в сучасних освітніх закладах. Слід зауважити, що питання про виділення 
кошт на підключення українських шкіл до Всесвітньої мережі було розглянуто в 
червні 2012 року і як зазначає джерело, бізнес-план цього проекту, розрахований на 
3,5 роки [3]. Тоді як в Японії доступ до Інтернет мали всі загальноосвітні школи ще в 
2001 році.

Іншою немало важливою проблемою є оновлення технічного та програмного 
забезпечення. Найжорсткіші вимоги необхідно пред’являти до монітора. Монітор 
повинен відповідати міжнародним стандартам безпеки -  MPR II або ТСО 99, мати 
маркування LR- Low radiation. Частота кадрової розгортки повинна бути не менше 70 
Гц. На сучасному етапі кращими по безпеці визнаються монітори на рідких кристалах, 
системи LCD. Сам комп’ютер (системний блок) повинен бути не раніше 2005 року 
випуску. Щодо програмного забезпечення, то найактуальнішою та найзагрозливішою 
проблемою для освітян є використання в школах не ліцензійних програм та засобів 
обробки даних. Слід зауважити, що в Україні існує відповідальність за використання 
нелегального програмного забезпечення [1]. А  так як більшість загальноосвітніх шкіл 
є державними, їх необхідно забезпечити ліцензійним програмним забезпеченням. При 
чому, задля підготовки компетентного покоління, ліцензії необхідно поновлювати 
кожні п ’ять років.

Рекомендується також проводити інтегровані уроки, поєднуючи як природні 
так і точні науки з інформатикою та технічними засобами. На уроці історії показати 
сюжети, фотографії з років, що вивчаються, на географії використати Google Maps, 
математичні вирази опрацювати та графічно проілюструвати в MS Excel, тощо. Таким 
чином, матеріал стане доступнішим, а учні будуть зацікавленими.

Масове впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню 
сферу висуває проблему комп’ютеризації закладів освіти в розряд пріоритетних. 
Поступове, але нагальне вирішення цієї проблеми шляхом підвищення кваліфікації 
викладачів, оновлення програмного та технічного забезпечення, виведе країну не 
лише з наукової, а й з економічної кризи, зробивши її конкурентоспроможною на 
інформаційному ринку.
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