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Автоматична телефона Автоматична телефона Автоматична телефона Автоматична телефона 

станція була відкрита у станція була відкрита у станція була відкрита у станція була відкрита у 

Олександрополі в Олександрополі в Олександрополі в Олександрополі в 1975 1975 1975 1975 

році. З того часу жодного році. З того часу жодного році. З того часу жодного році. З того часу жодного 

разу не обновлювалася.  разу не обновлювалася.  разу не обновлювалася.  разу не обновлювалася.  

Обладнання застаріле, Обладнання застаріле, Обладнання застаріле, Обладнання застаріле, 

але надійне, електромон-але надійне, електромон-але надійне, електромон-але надійне, електромон-

тер Муркович О.П чекає тер Муркович О.П чекає тер Муркович О.П чекає тер Муркович О.П чекає 

оновлення обладнання. оновлення обладнання. оновлення обладнання. оновлення обладнання.     

....    

Екскурсія по 
місцям, де 

використовуються   
ІТ 

КЗО 

Олександропільсь

ка СЗШ 

ІТ—наше теперішнє і 
наше майбутнє. 

КЗО Олександропільська СЗШ 

Зві т  з  Зв і т  з  Зв і т  з  Зв і т  з  
навчальної  навчальної  навчальної  навчальної  

практики по практики по практики по практики по 
інформатиц іінформатиц іінформатиц іінформатиц і     

 

Олександропільська АТС 



Комп’ютерний клас 

Олександропільської школи має 

сучасну техніку.  Має доступ до 

мережі інтернет.  Останній раз 

клас  оновлювався  порівняно 

недавно—у 2006 році. 

 

ТОВ ТОВ ТОВ ТОВ ««««ЛугівськеЛугівськеЛугівськеЛугівське»»»»    

    

Ми побували на екскурсії у ТОВ Ми побували на екскурсії у ТОВ Ми побували на екскурсії у ТОВ Ми побували на екскурсії у ТОВ 
««««ЛугівськеЛугівськеЛугівськеЛугівське». ». ». ». Саму екскурсію нам Саму екскурсію нам Саму екскурсію нам Саму екскурсію нам 
провів системний адміністратор провів системний адміністратор провів системний адміністратор провів системний адміністратор 

Головко О.В. Головко О.В. Головко О.В. Головко О.В.     

Робочі місця у товаристві облад-Робочі місця у товаристві облад-Робочі місця у товаристві облад-Робочі місця у товаристві облад-
нанні сучасною технікою: комп'ю-нанні сучасною технікою: комп'ю-нанні сучасною технікою: комп'ю-нанні сучасною технікою: комп'ю-

терами, принтерами. Є підклю-терами, принтерами. Є підклю-терами, принтерами. Є підклю-терами, принтерами. Є підклю-

чення до мережі Інтернет. чення до мережі Інтернет. чення до мережі Інтернет. чення до мережі Інтернет.     

Комп’ютерний клас 
Олександропільскої 

СЗШ 
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КЗО Олександропільська 
СЗШ 

Комп'ютерний клас 

ТОВ «Лугівське»  

Сільська рада 

Козюк Л.І дуже детально 

розповіла про суть їхньої 

роботи у сільській раді. 

Майже кожне робоче міс-

це має комп'ютер та 

принтер.  


