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Впровадження комп’ютерної інформаційної системи для  забезпечення  

ефективного управління та навчально-виробничого процесу ДВПУБ 

 

В усьому світі визнаний і схвалений більшістю практиків і вчених програмно-цільовий 

(проектний) підхід в управлінні, складовою частиною технології якого є проблемно-

орієнтований аналіз. 

Системно організований збір і аналіз інформації за різними напрямами діяльності 

навчального закладу стають наріжним каменем у питаннях управління. Вирішення цієї 

проблеми неможливе без забезпечення високого рівня інформатизації управлінської діяльності 

в навчальному закладі. 

Ефективність  організації роботи професійно-технічного навчального закладу залежить 

від розвитку його інноваційного потенціалу, модернізації матеріально-технічного забезпечення,  

професійної компетентності педагогічного колективу, його  готовності до роботи в умовах 

пошуку, створення науково-методичної підтримки інноваційних змін. 

Інформатизація системи управління навчальним закладом передбачає: розробку та 

використання єдиної комп'ютерно-орієнтованої технології збирання та опрацювання 

інформації; використання засобів телекомунікації; розробку й впровадження автоматизованих 

робочих місць. 

Комп’ютерна інформаційна система (КІС), що розроблена у Дніпропетровському 

вищому професійному училищі будівництва є системою збирання, зберігання, обробки 

інформації, що стосується організації методичної діяльності роботи й показників роботи 

методичної служби та слугує інструментом управлінської діяльності для планування, 

здійснення моніторингу, прогнозування розвитку навчального закладу. 

Для забезпечення його роботи створено відповідну організаційно-управлінську систему. 

Апаратна частина базується на елементах локальної мережі училища. До її складу входять: 

сервер для зберігання загального масиву даних, робочі місця голів методичних комісій, класних 

керівників, бібліотекаря,  комп'ютерний клас для педагогічних працівників та Інтернет-сервер. 

Програмне забезпечення розробляється спеціалістами навчального закладу. Визначено 

функціональне автоматизоване робоче місце (АРМ) голови методичної комісії, класного 

керівника, бібліотекаря   та віртуальний інформаційно-методичний кабінет (ВІМК). 

У поточному навчальному році до КІС приєднається АРМ «Абітурієнт», який стане 

базою для інформатизації   континенту училища в цілому. 
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Мета проекту: 

 Впровадження  комп’ютерної інформаційної системи  для  забезпечення  ефективного 

управління та навчально-виробничого процесу  

 Створення умов для постійного оновлення педагогічної діяльності всіх суб’єктів 

навчального процесу  

 Виявлення та впровадження інноваційних педагогічних технологій через інформаційну 

систему 

 Підвищення мотивації  педагогічних працівників у застосуванні комп’ютерних технологій у 

навчальному процесі, методичній і  виховній роботі, самоосвіті 

 

 

Основний інноваційний вектор навчального закладу - якість освіти як стратегія 

професіоналізму викладачів і майстрів виробничого навчання для забезпечення професійної 

підготовки кваліфікованого робітника. Методичне керівництво направлене на створення умов 

для всіх суб’єктів навчально-виробничого та виховного процесу по досягненню загальних та 

професійних цілей кожним:  

 педагогом – інноваційно-освітніх, педагогічних, виробничих;  

 учнем – комунікативних, пізнавальних, продуктивних та професійних  

 

 

Інноваційна методична діяльність передбачає більш активну інтеграцію навчального 

процесу і наукового пошуку.  

Обов’язковим стає не тільки використання в педагогічній діяльності нових наукових 

знань,  але й включення творчого пошуку педагогів в освітній процес. 

Процеси, які відбуваються сьогодні в суспільстві, вимагають впровадження нових 

підходів до управління навчальним закладом. Планування є однією  зі складових функцій 

управління навчально-виробничим процесом, яка забезпечує цілеспрямовану діяльність усіх 

підрозділів училища. 

 

Адміністрацією і методичною службою навчального закладу розроблено перспективний 

план дій в розрізі програми МОН і науки України «Інформаційно-аналітичне забезпечення 

модернізації ПТО».  Щорічно у навчальному закладі здійснюється  моніторинг потреб 

робітничих професій у регіоні, проводиться анкетування роботодавців. 

Інформатизація суспільства, технологічний розвиток та автоматизація виробництва, 

конкуренція на робочих місцях – це сучасні тенденції, які впливають на функціонування та 

розвиток ПТНЗ, основною метою якого є підготовка висококваліфікованого робітника, здатного 
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реалізувати себе на ринку праці, тому  одним з шляхів досягнення цієї мети є моніторинг 

освітніх послуг на регіональному ринку праці. 

Освітній моніторинг дозволяє відстежити результати роботи, що веде до підвищення 

відповідальності, творчого росту і, відповідно, до стабільних кінцевих результатів роботи 

викладачів та майстрів виробничого навчання, а отже, і до підвищення якості професійної 

освіти. Метою управління інноваційною діяльністю стало створення умов на робочому місці 

педагога для постійного оновлення педагогічного процесу шляхом застосування інновацій.     

На шляху до створення КІС першими кроками було: 

- аналіз володіння ІКТ викладачами, майстрами виробничого навчання та вивчення 

стану застосування їх у навчальному процесі 

- навчання педпрацівників навичкам користувача 

- проведення спецкурсу «педагогічні можливості Інтернет-технологій» 

- заняття  творчої лабораторії у ВІМКу  з вдосконалення методичної майстерності з 

проблеми «Упровадження ІКТ в навчально-виробничий процес» 

Як інформаційна система КІС реалізує: 

 оперативне інформаційне забезпечення  професійної діяльності кожної методичної комісії 

 довідково-бібліографічне забезпечення навчально-виховного процесу та консультування 

педагогічних працівників 

 формування фонду методичної і навчальної літератури та періодичної педагогічної преси 

бібліотеки 

 спілкування між всіма суб’єктами навчально-виробничого і навчально-виховного процесу в 

межах навчального закладу 

 координацію діяльності методичних комісій 

 надання адресної методичної і оперативної допомоги на рівні адміністрації та методичної 

служби  в межах професійного спілкування 

 створення та накопичення банку методичних надбань, педагогічних наробок, який містить: 

- Аналіз якісного і кількісного складу педпрацівників, керівного складу, методичного 

активу 

- Планування роботи всіх структур освітнього простору від НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області, річного плану роботи навчального закладу до планів 

роботи кожної з методичних комісій училища 

- Плани–графіки підвищення кваліфікації, стажування атестації педагогічних 

працівників 

- Дані про методичні проблеми (теми) кожного педагога 

- Картотеку педагогічного досвіду 

- Форум інтерактивного спілкування педагогів училища 
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ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА  

комп’ютерної інформаційної системи 
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ВІМК – сучасна модель організації методичної діяльності 

навчального закладу 
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СТРАТЕГІЧНА МЕТА 

якісна підготовка кваліфікованого професійно  

мобільного робітника 

ЗАДАЧІ  

моделі організації методичної діяльності 

Створення єдиного 

інформаційно-

методичного 

простору та 

підвищення 

ефективності 

використання 

методичних ресурсів 

 

Забезпечення 

оптимального 

ефективного 

методичного 

супроводу навчальної 

діяльності закладу 

Підвищення 

педагогічної 

майстерності як 

основного чинника 

професійної 

підготовки 

кваліфікованих 

робітників 

Систематизація 

накопиченого досвіду  

викладачів,  майстрів 

виробничого 

навчання 

 

Задоволення освітніх 

та професійних 

потреб учнів-

майбутніх 

кваліфікованих 

робітників 
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Віртуальний інформаційно-методичний кабінет, як модель удосконалення 

професійної компетентності педагогів,  – це 
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СТРУКТУРА 

Віртуального інформаційно-методичного кабінету 

 
 

•Атестація 
•Державні стандарти ПТО
•Навчально-плануюча документація
•Контрольно-аналітична діяльність

•Творча студія викладача
•Творча студія майстра
•Школа педагога-початківця
•Методичні комісії
•Позаурочна робота
•ППЗ

•Інноваційна діяльність
•Передовий досвід

•Нормативно-правові документи
•Розпорядчі документи
•Планування
•Заходи НМЦ ПТО
•Керівництво методроботою, актив
•Педагогічні профайли

•Педагогіка
•Психологія
•Методика
•Глосарій
•Методичний вісник 
«Методичні обрії»
•Освітянські публікації

ОРГАНІЗАЦІЙНА 
ПРИЙМАЛЬНЯ

МЕТОДИЧНА 
МАЙСТЕРНЯ

НАУКОВА 
ЛАБОРАТОРІЯ

НАВЧАЛЬНИЙ 
КЕЙС

ІНФОРМАЦІЙНО-
КОНСУЛЬТАТИВНИЙ 

БІБЛІОТЕЧНИЙ ЦЕНТР

ВІМК
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ФОРМИ 

індивідуальної  та колективно-групової роботи у Віртуальному 

інформаційно-методичному  кабінеті 
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ІНДИВІДУАЛЬНА ТА КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВА РОБОТА 

у Віртуальному інформаційно-методичному кабінеті 
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від  Віртуального інформаційно-методичного кабінету до 

КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА 
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ФОРУМ 

Віртуального інформаційно-методичного кабінету 

 
Ефективний майданчик для консультування та спілкування користувачів ВІМК. 

Форум створений на програмному забезпеченні phpBB та пропонує набір розділів з 

методики, педагогіки та дидактики для обговорення. 

Пропонована структура та зміст форуму спонукають до ґрунтовного  професійного 

діалогу, дозволяють реалізовувати різні форми спілкування: онлайн-читання, онлайн-

консультування, обговорення, ознайомлення та осмислення. 

Мета форуму на перспективу – створення  форум-лабораторії, яка об’єднає в собі 

науково-методичні розробки і практичний досвід. Форум-лабораторія Віртуального 

інформаційно-методичного кабінету покликана стати спільнотою професіоналів, «розумною 

подією» (smart event), місцем, де є можливість не лише презентувати свої можливості, але й для 

їх втілення в життя  

http://ru.wikipedia.org/wiki/PhpBB
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Створення сучасної моделі організації інноваційної 

методичної діяльності є вектором системного підходу до 

забезпечення якості освітніх послуг як обов’язкової умови 

розвитку  професійно-технічної освіти 
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АРМ «Голова методичної комісії» 

 

Автоматизоване робоче місце даного рівня характеризується включенням в програмний 

продукт функціоналу і технологій, які роблять його простим у користуванні для будь-якого 

користувача, оскільки його дії носять декларативний, а не процедурний характер, тому вони 

закладені в АРМ розробниками інформаційної системи. 

 

Автоматизоване робоче місце створено відповідно до його функціонального 

призначення, дотримуючись загальних принципів створення: 

 системність 

 гнучкість 

 стійкість 

 ефективність 

 

Перетворення в освітніх системах потребують якісного управлінського супроводу 

роботи викладача, майстра виробничого навчання. Структура АРМ відображає такі компетенції 

голови методичної комісії, які мають забезпечити високу продуктивно-перетворюючу 

діяльність, орієнтовану на розв’язання головних завдань професійної підготовки 

кваліфікованих робітників через впровадження інноваційної діяльності педагогічного 

колективу та її методичний супровід. 

 

  

АРМ «Голова методичної комісії» - це: 

 

 ВІДКРИТА АРХІТЕКТУРА 

 

 ЛЕГКА АДАПТАЦІЯ ДО КОНКРЕТНИХ ФУНКЦІЙ 

 

 ПРОБЛЕМНО-ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ  

НА КОНКРЕТНУ СФЕРУ 

 

 ЗАСІБ СПІЛКУВАННЯ ПРАЦІВНИКА  

З ІНФОРМАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ 

 

Ефективним режимом роботи АРМ є його функціонування в рамках локальної мережі. 

Застосування АРМ надає можливість голові методичної комісії працювати в діалоговому 
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режимі, оперативно вирішувати поточні завдання, зручно вводити дані, систематизувати 

матеріали методичної роботи, вести контроль, обробку інформації, визначати достовірність 

результатної інформації, виводити та передавати її  каналами зв'язку. Інформаційне 

забезпечення АРМ орієнтується на конкретну, звичну для педагогічного працівника, предметну 

сферу. 

 

 

 

  

ПОТЕНЦІЙНИЙ ЕФЕКТ  

застосування АРМ «Голова методичної комісії» 

 

Сфера 

впливу 
Результат 

Менеджмент - вивільнення часу на інтелектуальну діяльність 

- отримання раціональних методів вирішення координаційних задач 

- підвищення продуктивності праці 

- підвищення кваліфікації і професійної грамотності голови методичної 

комісії 

- збільшення рейтинговості навчального закладу 

Інформаційна 

система 

- удосконалення структури інформаційних потоків і системи 

документообігу 

- ефективна координація дій та обмін через локальну мережу 

- забезпечення достовірності інформації 

- прямий доступ до інформаційного продукту 

Професійна 

діяльність 

- скорочення часу на виконання поставлених завдань 

- ефективна взаємодія з членами комісії 

- отримання аналітичних даних та узагальнених матеріалів роботи в 

інформаційній системі в сучасному вигляді 
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ОРГАНІЗАЦІЯ  

АРМ «Голова методичної комісії» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРМ складається з технічних і програмних засобів обчислювальної техніки, а 

також необхідної методичної документації, що дозволяє користувачеві ефективно 

взаємодіяти з даними засобами 

 

 

 

 

 

АРМ 

Технічні засоби Програмні засоби Інформаційне забезпечення 

та методична документація 

Загальне ПЗ Функціональне  ПЗ 

Управління ресурсами інформаційної 

системи, забезпечення роботи в 

мережі 

Отримання продукту діяльності та 

очікуваних результатів 
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СТРУКТУРА  

АРМ «Голова методичної комісії» 

 

  

ПЛАН  

РОБОТИ 

СКЛАД 

КОМІСІЇ 

ПРОТОКОЛИ 

ЗАСІДАНЬ 

МЕТОДИЧНІ 

ПРОБЛЕМИ 

ПЕРЕДОВИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИ

Й ДОСВІД 

АТЕСТАЦІЯ І 

ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 

МОНІТОРИНГ 

ПРОФЕСІЙНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ 

АДРЕСНА 

ДОПОМОГА 

НАВЧАЛЬНА 

ЛІТЕРАТУРА 

МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНА 

БАЗА ТА КМЗ 

АКТИВНІСТЬ 

ЧЛЕНІВ  

КАРТА  

САМООСВІТИ 

АРМ  

«Голова 

методичної 

комісії» 
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ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА  

АРМ «Голова методичної комісії» 

Голова 

методичної 

комісії 

будівельників 

Голова 

методичної 

комісії 

опорядників 

Голова методичної 

комісії класних 

керівників 

Голова 

методичної 

комісії 

природничо-

математичних 

дисциплін 

Голова методичної комісії 

гуманітарних та 

суспільних дисциплін 

Віртуальний 

інформаційно-методичний 

кабінет 

АРМ «Голова 

методичної комісії» 

МЕТОДИСТ 
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ФОРМА  

Перспективний план атестації та перепідготовки 

 

 
Атестація – складова професійного зростання педагога, форма 

комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічного професіоналізму та 

продуктивної діяльності педпрацівників   

 

 

 

 

 

 

ФОРМА  

Активність членів комісії 

 

 
Активність педагога - форма прояву професійних надбань, своєї 

громадської позиції, креативний підхід в методичній і педагогічній 

діяльності, здатність вивчати нове і бути готовим до спілкування 

 

 

 



20 
 

 

ФОРМА  

Карта самоосвіти 

 

 
Самоосвіта педагога є основною формою підвищення 

професійної педагогічної компетентності, яка полягає в удосконаленні 

знань та узагальненні педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої 

освітньої роботи 

Самоосвіта – усвідомлений рух 

Саморозвиток – результат самоосвіти 
 

 

 

 

 

ФОРМА  

Позаурочна робота 

 

 
Складова навчально-виховного процесу, завдяки якій 

вирішується єдність освітянських задач – розвиваючих і виховних. 

Позаурочна робота спрямована на оволодіння учнями фактичного 
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матеріалу, формування, закріплення, розширення,  поглиблення  і 

застосування певної частини змісту 

ФОРМА  

Адресна допомога 

 

 
Проблеми, питання навчально-виробничого, навчально-виховного процесів, 

для вирішення яких необхідна  методична допомога, консультація, практичний показ 

 

ФОРМА  

Моніторинг професійної діяльності 

 

 
З метою вивчення методичної та психологічної підготовленості викладача і майстра 

виробничого навчання до інноваційної діяльності систематично реалізується діагностування 

та педагогічний моніторинг як форма організації, збору та опрацювання інформації. 

Моніторинг професійної діяльності допомагає відстежити професійний рівень, динаміку і 

тенденцію,  оцінювання і прогнозування стану навчального процесу  
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АРМ «Бібліотекар» 

 

Разом із розвитком навчального закладу, зростає цінність та роль бібліотеки, як осередку 

збереження соціальної та культурної пам’яті, що міститься в матеріальному предметі – книзі.  

Швидкий розвиток інформатизації системи освіти призвів до потреби збільшення 

інформаційної діяльності бібліотеки. Без глибокого і різнобічного оволодіння обсягами і 

потоками інформації, які постійно зростають, соціальний розвиток суспільства неможливий. 

Інформаційна робота бібліотеки ведеться з урахуванням потреб нових освітніх технологій, 

вікових та індивідуальних потреб користувачів і проводиться у відповідності з планом роботи 

закладу у тісному контакті з інженерно-педагогічним колективом. 

 

АРМ «Бібліотекар» реалізує: 

- ведення електронного каталогу інформаційних ресурсів на електронних носіях;  

- ведення електронної системи обліку електронних ресурсів відповідно до встановленого 

порядку;  

- забезпечення доступу користувачів різних рівнів до інформаційних ресурсів.  

- організацію індивідуальної роботи користувачів з навчальними та навчально-

допоміжними матеріалами на сучасних електронних носіях;  

- організацію доступу в Інтернет та електронної пошти;  

- створення презентацій та Інтернет-проектів, роботи з графічними та відеооб'єктами, 

виготовлення друкованих матеріалів;  

- організацію колективних занять та колективних переглядів з використанням сучасних 

медіаматеріалів;  

Проектом передбачено збереження електронних  видань:  

- електронні напрацювання викладачів училища(навчальні посібники, конспекти лекцій, 

методичні посібники, статті тощо);  

- електронні версії друкованих видань, у тому числі створені в бібліотеці за допомогою 

сканування текстів;  

- електронні підручники;  

- нормативно-правова база;  

- методичні посібники;  

- художні тексти.  

Мультимедійні засоби навчання.  

Інформація про бібліотеку (положення, правила користування, режим роботи тощо).  

Посилання на ресурси Інтернет-мережі, корисні для користувача і відібрані бібліотека. 
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База даних для бібліотекаря 

 

 
 

 

 

Наявна база даних дозволяє систематизувати ресурси, спрощує рух бібліотечного фонду, 

облік літератури; дозволяє прискорити та інтенсифікувати процес отримання доступу 

користувачів до джерел інформації. Доступ до Інтернету у віртуальному інформаційно-

консультативному бібліотечному центрі розширює межі інформаційного простору, дозволяє 

учням, педагогічним працівникам спілкуватися на форумах, отримувати інформацію з 

електронних бібліотек, відвідувати освітні портали, предметні сайти, користуватися 

невичерпними бібліотечними ресурсами та можливостями «світової павутини». 
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База даних для педагога 

 

 

 

 

Мета створення бази для педагогів - новий підхід відбору, адаптації та подачі цікавого не 

лише програмного матеріалу інформаційно-консультативним бібліотечним центром, що тим 

самим бере участь у формуванні професійної компетентності робітничих кадрів. База даних 

охоплює три основних професії навчального закладу: електрогазозварник, верстатник широкого 

профілю, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Кожна професія 

представлена чотирма напрямками: Техніка і технологія, Виробничий досвід, Галузеві 

виставки, Корисні консультації. Матеріал представлений у форматі, зручному для перегляду та 

друку.  
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Завдяки систематизації матеріалу та зручній навігації по базі, користувачі мають 

можливість швидко знайти необхідну для них інформацію.  
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АРМ «Класний керівник» 

 

Розробка та реалізація автоматизованого робочого місця для класного керівника, яке 

забезпечує збереження та накопиченість необхідної інформації про учнів у конкретній групі в 

цілому. Розробка автоматизованого робочого місця «Класний керівник» дуже важлива, так як 

розроблений програмний продукт значно спростить роботу класним керівникам, а також 

позбавить їх від зайвого об'єму документації і зробить менш трудомісткою. 

Розроблений програмний продукт містить у собі базу даних, яка об'єднує в собі всі 

відомості необхідні для систематизації та впорядкування процесу роботи. 

Класному керівникові необхідно зберігати і використовувати безліч різної документації 

потрібної для ефективної роботи. Він завжди повинен знати розклад своєї групи, а також 

список викладачів, які в ній працюють. Також у класного керівника повинні бути всі основні 

особисті відомості про учнів, а також про їх батьків. Він веде облік успішності і відвідуваності 

учнів, а також планує свою діяльність і діяльність групи в рамках навчального закладу. 

Документи класного керівника, що містять інформацію, необхідну для розробки 

автоматизованого робочого місця: 

а) журнал класного керівника, що містить: 

- Щоденник класного керівника; 

- План роботи; 

- Календар класного керівника; 

 

б) особисті картки студентів, що містять: 

- ПІБ ; 

- Дату народження ; 

- ПІБ батьків; 

- Місце роботи та посада батьків; 

- Домашня адреса; 

 

в) зведена відомість про пропуски містить: 

- Кількість пропусків з поважної причини; 

- Кількість прогулів; 

 

г) зведена відомість про успішність містить: 

- Підсумкові оцінки за семестр; 

- Оцінки, які йдуть в диплом, атестат; 
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д ) план проведення заходів та класних годин; 

е) план проведення батьківських зборів. 

 

Технологія рішення задачі роботи в Access починається з визначення реляційних таблиць 

і їх полів, які будуть містити дані. Для створення бази даних «Класний керівник», необхідно 

створення, як мінімум, дев'яти таблиць. У створену таблицю дані можуть бути введені шляхом 

використання табличної форми, наданої СУБД Access за замовчуванням, так і з застосуванням 

спеціально розробленої користувальницької форми. При редагуванні записів також 

використовуються два зазначених підходу. Введення даних в режимі таблиці дозволяє бачити 

відразу декілька записів. При цьому допускається додавання і зміна даних. 

 


