
На наш взгляд, использование свободного программного обеспечения яв-
ляется прекрасной альтернативой, значительно расширяющей не только воз-
можности преподавания информатики в школе, но и использование этого ПО
в профессиональной деятельности педагогов.
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КОМП’ЮТЕРНА МЕРЕЖA НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК
ЗАСIБ ПIДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТI ЙОГО ДIЯЛЬНОСТI

У статтi дослiджується вибiр пiдходiв для впровадження та використання комп’ютерної
мережi i програмного забезпечення в навчальний процес в загальноосвiтнiй школi для до-
сягнення ефективного навчання школярiв та взаємної спiвпрацi мiж учителями та учнями
для бiльш ефективного викладання матерiалу.

Ключовi слова: мережа, комп’ютерна мережа, програмне забезпечення, навчаль-
ний процес, загальноосвiтня школа.

Вступ
Галузь iнформацiйних технологiй є однiєю з багатьох у свiтi, що динамiч-

но розвиваються. Розвиток i широке застосування iнформацiйних технологiй
будь-якими прошарками суспiльства є глoбaльнoю тенденцiєю свiтового роз-
витку. Їх використання має рiшуче значення для пiдвищення рiвня життя
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громадян i конкурентноздатної нацiональної економiки, розширення можли-
востей її iнтеграцiї в свiтову економiчну систему, зростання ефективностi
державного управлiння i мiсцевого самоврядування.

Разом з тим, iнформацiйнi технологiї мають велике значення i в життi
звичайної людини, заперечувати це вже нiхто не буде. Iнформацiйнi техно-
логiї стимулюють розвиток рiзноманiтних галузей дiяльностi людини.

На цей час iнформацiйнi технологiї — це засоби обмiну iнформацiєю, отри-
мання останнiх новин в сучасному свiтi, так саме потоки iнформацiї та їх
технiчне виснаження, якi використовуються для роботи та навчання. Основ-
ними засобами iнформацiйних технологiй на сьогоднiшнiй день є iнтернет,
телебачення, радiомовлення i, звичайно, мобiльний зв’язок.

Однак, унiкальним явищем сучасностi виступає всесвiтня мережа Iнтер-
нет, до основних функцiй якої належать пiзнавальна, розважальна i комунi-
кативна.

Слiд зазначити той факт, що широке входження iнтернету в життя i побут
людини вiдбувалося набагато швидше масового засвоєння таких засобiв як
телебачення, радiо, мобiльний зв’язок.

Значення роботи полягає в тому, щоб показати корисний вплив комп’ю-
теризацiї на якiсть навчання дiтей в школi, легкостi доступу до iнформацiї
у вчителiв i пiдтримання зв’язку через комп’ютерну мережу мiж викладача-
ми, дирекцiєю для контролю над процесом навчання i виховання учнiв, що є
важливим фактом для формування знань у пiдростаючого поколiння.

Основна частина
Досвiд проведення впровадження мережевого програмного забезпечення

в ЗОШ №10 м. Слов’янська. Проект по введенню локальної мережi в школi
був затверджений i почав дiяти у 2013 роцi.

Для початку була зiбрана педагогiчна рада, на якiй було проведено бе-
сiду з учителями щодо впровадження мережевого забезпечення у школi, де
педагогам пояснили переваги i можливостi мережевого програмного забезпе-
чення. Вони були готовi до таких змiн, бо нещодавно пiдтвердили володiння
комп’ютерною технiкою на високому рiвнi, прийнявши активну участь у дер-
жавнiй цiльовiй програмi впровадження IКТ у навчально-виховний процес
«100 вiдсоткiв».

Педагогiчному колективу було поясненi цiлi i задачi даного впроваджен-
ня. Було зазначено, що шкiльнi комп’ютери будуть знаходитись по всiй школi:
у кабiнетi директора, заступникiв директора з НВР та АГЧ, практичного
психолога, в учительськiй, бiблiотецi та предметних кабiнетах. Всi вони бу-
дуть поєднанi локальною мережею, за допомогою якої буде здiйснюватись
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технiчна пiдтримка навчальної, виховної та господарчої дiяльностi школи, в
такому випадку мережа буде технiчною основою iнформацiйної бази школи.

Взагалi-то в шкiльних комп’ютерних класах найчастiше за все викори-
стовується органiзацiя локальної мережi за допомогою сервера. Його фун-
кцiя — зберiгання i розсилка файлiв з програмним забезпеченням, з даними,
необхiдними для органiзацiї навчального процесу. У сервера будуть обме-
женi варiанти доступу: для директора та адмiнiстратора — повний доступ
до iнформацiї, для всiх iнших — звичайний. Доступ обмежений паролем. У
школярiв — вiльний доступ без пароля до ще бiльш обмеженого об’єму iнфор-
мацiї. Учнi працюють за робочими станцiями. Плюс в тому, що звичайно, всi
учнi можуть обмiнюватись файлами, але всi вони будуть проходити через
сервер.

Наступним кроком був iнструктаж щодо користування мережею. Всьому
персоналу запропоновано програмне забезпечення, за допомогою якого мож-
ливо проводити онлайн-конференцiї, сеанси чату, зберiгати всю iнформацiю
у серверi-сховищi. Це, як показує практика, дуже зручно для використання
мережi великою кiлькiстю людей. За деякий час вся iнформацiя була внесена
до бази i запропонована для користування пiд особливим варiантом досту-
пу — обмежений паролем та iменний доступ кожного з користувачiв. В цю
електронну базу увiйшли як всi методичнi матерiали, вiдомостi про всiх пра-
цiвникiв школи, так i нормативно-правова база, основнi накази та документи.

Чати будуть кориснi, щоб повiдомити про пригоди i рiзнi ситуацiї ди-
ректора та адмiнiстрацiї. Це ж набагато швидше вiдправити повiдомлення:
«Шановний пане директор, зайдiть, будь ласка до 10-Б», не покидаючи клас,
нiж покидати аудиторiю i йти в кабiнет до директора. Взагалi то даний пiдхiд
є дуже корисним для економiї часу i бiльш ефективного виховання та навчан-
ня учнiв. Ще позитивним моментом є легкiсть звiтування перед батьками
щодо успiшностi та навчання учнiв.

Висновки
В ходi проведених дослiджень ми з’ясували, що мережа Iнтернет дозволяє

найбiльш широко використовувати iнформацiю наукового, дiлового, пiзна-
вального i розважального характеру. Передача даних за допомогою мережi
Iнтернет можлива на будь-якi вiдстанi i з вiдмiнною якiстю.

Розглянули переваги i недолiки локальної мережi. Вона об’єднує комп’ю-
тери, встановленнi в одному примiщеннi або в однiй будiвлi. I з’ясували, що
встановлена в школi локальна мережа є дуже зручною i вигiдною, не потребує
щомiсячної оплати i є теж дуже функцiональною для шкiльних потреб.
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Локальна мережа може об’єднувати декiлька комп’ютерiв i давати мож-
ливiсть користувачам спiльно використовувати ресурси комп’ютерiв, а також
пiдключених до мережi периферiйних пристроїв.

Встановлена локальна мережа дає змогу використовувати спецiальне про-
грамне забезпечення для органiзацiї чатiв, вiдеоконференцiй. Створення еле-
ктронного сховища iнформацiї дозволяє всiм комп’ютерам мати доступ до
iнформацiї закладу. Чати дозволяють мати зв’язок мiж педагогами в рiзних
кабiнетах. За допомогою вiдеоконференцiй у локальнiй мережi з’являється
можливiсть проведення педагогiчної ради, коли вчителi знаходяться у рiзних
кабiнетах.

Виконуючи цю роботу, ми з’ясували, як i яке потрiбно використовува-
ти програмне забезпечення для локальної мережi i як можливо покращити
навчання та виховання дiтей в школi за допомогою комп’ютерної мережi.

Використовуючи досвiд введення комп’ютерної мережi в загальноосвiтнiй
школi, ми зробили висновок, що введення комп’ютерної мережi в користу-
вання педагогiчного колективу школи покращує, дисциплiнує i органiзовує
взаємну дiяльнiсть педагогiв, результатом якої є саме те, до чого ми прагне-
мо, а саме — якiснi знання учнiв. Бо якiснi знання учнiв — найбiльша нагорода
для будь-якого вчителя-патрiота своєї справи!
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