
 
УКРАЇНА 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ 
ОСВІТИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

НАКАЗ    

м. Рівне 

11.01.2013                                                                  № 1 
 
 
Про підсумки обласного огляду-
конкурсу навчальних та навчально-
контролюючих комп’ютерних програм 
серед закладів профтехосвіти 

 
 
Відповідно до плану роботи Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Рівненській області на 2012 рік, наказу навчально-методичного 
центру профтехосвіти від 29.11.2012  № 59 „Про проведення обласного огляду- 
конкурсу навчальних та навчально-контролюючих комп’ютерних програм  серед 
закладів профтехосвіти“ 18 грудня 2012 року на базі Рівненського торгово-
професійного ліцею проведено обласний огляд-конкурс навчальних та навчально-
контролюючих комп’ютерних програм серед професійно-технічних навчальних 
закладів області. 

На підставі рішення журі конкуру 
 
Н А К А З У Ю :  
 

1. Інформацію про підсумки обласного огляду-конкурсу навчальних та 
навчально-контролюючих комп’ютерних програм серед професійно-технічних 
навчальних закладів Рівненської області прийняти до уваги (додаток 1). 

2. За результатами обласного огляду-конкурсу навчальних та навчально-
контролюючих комп’ютерних  програм серед закладів профтехосвіти нагородити 
авторів представлених робіт дипломами: 

в номінації „Педагогічні програмні засоби підтримки вивчення навчальних 
предметів”: 
Волкову О.А. – Рівненський торгово-професійний ліцей, дипломом I 
ступеня, за І місце; 
Король С.В., Мельника Р. –  Вище професійне училище № 1 м. Рівне, 
дипломом IІ ступеня, за ІІ місце;  
Руду О.Б. –  Рівненський професійний ліцей, дипломом IІІ ступеня, за ІІІ 
місце;  

в номінації „Контролюючі програми та програми-тренажери”: 



Король С.В., Басарабу Н.М., Ясинчука А. – Вище професійне училище № 1 
м. Рівне, дипломом I ступеня, за І місце; 
Васкевича М.В. –  Рівненський торгово-професійний ліцей, дипломом ІI 
ступеня, за ІІ місце;  
Домантович О.Ф., Афанасьєва М.Є. –  Державний професійно-технічний 
навчальний заклад „Дубровицький професійний ліцей“, дипломом IІІ 
ступеня, за ІІІ місце;  

в номінації „Навчально-тематичні web-сайти”: 
Веретюк Т.В., Кривонос В.А. – Вище професійне училище № 22 м. Сарни, 
дипломом I ступеня, за І місце; 
Зелінського О.І. –  Державний професійно-технічний навчальний заклад 
„Сарненський професійний аграрний ліцей“, дипломом ІI ступеня, за ІІ 
місце;  
Курильчик І.В. –  Державний професійно-технічний навчальний заклад 
„Березнівське вище професійне училище“, дипломом IІІ ступеня, за ІІІ 
місце;  
Тимощука О.В. –  Дубенський професійний ліцей, дипломом IІІ ступеня, за 
ІІІ місце;  

в номінації „Навчально-тематичні презентації”: 
Доманську О.Я., Переходька І.– Вище професійне училище № 1 м. Рівне, 
дипломом I ступеня, за І місце; 
Сичевського Ю.В. –  Вище професійне училище № 29 смт Володимирець, 
дипломом ІI ступеня, за ІІ місце;  
Курачика П.М. –  Державний професійно-технічний навчальний заклад 
„Сарненський професійний аграрний ліцей“, дипломом IІІ ступеня, за ІІІ 
місце;  
Форсюка С.П. –  Державний професійно-технічний навчальний заклад 
„Острозьке вище професійне училище“, дипломом IІІ ступеня, за ІІІ місце.  
3. За високий рівень організації проведення обласного огляду-конкурсу 

навчальних та навчально-контролюючих комп’ютерних програм серед закладів 
профтехосвіти оголосити подяку Рудику В.Л. – директору Рівненського торгово-
професійного ліцею. 

4. Рекомендувати директорам професійно-технічних навчальних закладів 
віднайти можливість для матеріального заохочення розробників представлених 
педагогічних програмних засобів, переможців та організаторів огляду-конкурсу.   

5. Методисту навчально-методичного центру профтехосвіти у Рівненській 
області Семенюку П.П. ретельно проаналізувати результати огляду-конкурсу та 
обговорити їх на засіданні методичної секції педагогічних працівників 
комп’ютерних дисциплін. 

6. Директорам професійно-технічних навчальних закладів довести наказ до 
відома педагогічних колективів. 

5.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.   
 

Директор НМЦ профтехосвіти                     Кузьмич І.П. 
 



Додаток 1 
до наказу НМЦ ПТО  
у Рівненській області  
від 11.01.2013  № 1 

 
 

І Н Ф О РМАЦ І Я  
про результати проведення обласного огляду-конкурсу навчальних та навчально-
контролюючих комп’ютерних програм серед професійно-технічних навчальних 

закладів Рівненської області  
 

Огляд-конкурс проводився згідно плану роботи НМЦ ПТО у Рівненській 
області на 2012 рік, на виконання наказу НМЦ ПТО від  29.11.2012  № 59 „Про 
проведення обласного огляду-конкурсу навчальних та навчально-контролюючих 
комп’ютерних програм  серед закладів профтехосвіти“,  відповідно до Положення 
про обласний огляд-конкурс навчальних та навчально-контролюючих 
комп’ютерних програм серед закладів профтехосвіти, затвердженого наказом 
управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації від 21.11.2005  
 № 387 та зареєстрованого у Рівненському обласному управлінні юстиції 
24.11.2005 за № 47/656. 

Метою проведення огляду-конкурсу було залучення педагогічних 
працівників та учнів професійно-технічних навчальних закладів до розробки 
власних електронних засобів навчального призначення, що сприяє 
впровадженню в навчальний процес новітніх інформаційно-комунікаційних 
технологій, підвищує професійний рівень педпрацівників та учнів  
навчальних закладів,  активізує розвиток їх творчої активності. 

 Проведення огляду-конкурсу мало на меті відобразити стан роботи 
професійно-технічних навчальних закладів області з розробки власного 
навчального програмного забезпечення, надати можливість обміну досвідом та 
ідеями з розробки навчальних комп'ютерних програм, розширити коло 
професійно-технічних навчальних закладів, педпрацівників та учнів – 
розробників навчального програмного забезпечення.  

В огляді-конкурсі взяли участь усі 19 професійно-технічних навчальних 
закладів  державного та обласного підпорядкування, які подали заявки на участь у 
ньому. 

У чотирьох номінаціях конкурсу було представлено 36 електронних засобів 
навчального призначення (ЕЗНП), розроблених педпрацівниками та учнями 
ПТНЗ. Зокрема, у номінації „Педагогічні програмні засоби підтримки вивчення 
навчальних предметів” було представлено 8 ЕЗНП, в номінації „Контролюючі 
програми та програми- тренажери” – 6 ЕЗНП, в номінації „Навчально-тематичні 
web-сайти” – 11 ЕЗНП та номінації „Навчально-тематичні презентації” – 11 
ЕЗНП. 

18 грудня 2012 року на базі Рівненського торгово-професійного ліцею 
відбулося представлення програмних засобів, розроблених педпрацівниками та 
учнями профтехзакладів, в ході якого учасники не лише представляли відповідні 
напрацювання, але й мали можливість задати запитання авторам робіт, 



обмінятись досвідом, щодо створення власних ЕЗНП, висловити власні ідеї, 
поділитись напрацюваннями. 

 Кожному учаснику огляду-конкурсу надавалась можливість оцінити як 
власну роботу, так і роботи своїх колег, відмітивши кращі роботи у кожній із 
номінацій. Результати оцінювання представлених робіт учасниками огляду-
конкурсу були подані журі, на основі чого були визначені роботи у номінаціях, – 
кращі з  точки зору „глядацьких симпатій“. Ці результати були враховані при 
визначенні переможців огляду-конкурсу, як додаткові бали до результатів 
оцінювання робіт членами журі. 

Дирекцією ліцею (директор Рудик В.Л.) були створені належні умови для 
проведення огляду-конкурсу: забезпечено приміщенням із комфортними 
умовами, комп’ютерним та мультимедійним обладнанням, доступом до мережі 
Інтернет; створені умови для трансляції заходу у навчальні заклади із 
використанням системи відеоконференцзв’язку (на жаль, виникали окремі 
проблеми із трансляцією, що обумовлено, в першу чергу, низькою якістю 
комп’ютерних мереж). 

Оцінювання робіт учасників проводилось відповідно до критеріїв 
оцінювання зазначених у Положенні про обласний огляд-конкурс навчальних та 
навчально-контролюючих комп'ютерних програм серед закладів профтехосвіти. 

Остаточні результати огляду-конкурсу були встановлені після перегляду 
представлених робіт кожним членом журі та визначались за сумою балів, 
виставлених кожним з них, та балами „глядацьких симпатій“, в розрахунку – за 
перше місце – 3 бали, друге – 2 бали, третє – 1 бал. Переможці у номінаціях 
визначались за максимальною сумою набраних балів. 

За рішенням журі переможцями стали: 
в номінації „Педагогічні програмні засоби підтримки вивчення навчальних 
предметів”: 
- Електронний навчальний посібник з предмету „Техніка пошуку роботи“ на 

тему „Пошук джерел вакансій або полювання на роботу“ (автор Волкова 
О.А.) – Рівненський торгово-професійний ліцей, І місце; 

- Навчально-тематичний проект „Операційна система Linux“ (Король С.В., 
Мельник Р.) –  Вище професійне училище № 1 м. Рівне,  ІІ місце;  

- Електронний посібник з теми „Технічні правила набору різних типів тексту“ 
(Руда О.Б.) –  Рівненський професійний ліцей, ІІІ місце;  

в номінації „Контролюючі програми та програми-тренажери”: 
- Навчально-контролююча програма  з фізики на мові Delphi з теми 

„Електродинаміка“ (Король С.В., Басараба Н.М., Ясинчук А.) – Вище 
професійне училище № 1 м. Рівне,  І місце; 

- Навчально-контролююча програма „Immensity“ (Васкевич М.В.) –  
Рівненський торгово-професійний ліцей, ІІ місце;  

- Контролююча програма „X Test“ (Домантович О.Ф., Афанасьєв М.Є.) –  
Державний професійно-технічний навчальний заклад „Дубровицький 
професійний ліцей“, ІІІ місце;  

в номінації „Навчально-тематичні web-сайти”: 
- Web-сайт „Хто ви, пані клінкерна цегла?“ (Веретюк Т.В., Кривонос В.А.) – 

Вище професійне училище № 22 м. Сарни, І місце; 



- Web-помічник заступників директора з навчальної роботи та навчально-
виробничої роботи (Зелінський О.І.) –  Державний професійно-технічний 
навчальний заклад „Сарненський професійний аграрний ліцей“, ІІ місце;  

- Навчальний web-сайт „Секретарська справа“ (Курильчик І.В.) –  Державний 
професійно-технічний навчальний заклад „Березнівське вище професійне 
училище“, ІІІ місце;  

- Навчальний веб-сайт „Віртуальний учитель“ (Тимощук О.В.) –  Дубенський 
професійний ліцей, ІІІ місце;  

в номінації „Навчально-тематичні презентації”: 
- Навчальний проект  з біології „Теорії виникнення життя на Землі“ 

(Доманська О.Я., Переходько І.) – Вище професійне училище № 1 м. Рівне,  
І місце; 

- Навчально-тематичні презентації з технології  приготування їжі з основами 
товарознавства (Сичевський Ю.В.) –  Вище професійне училище № 29 смт 
Володимирець, ІІ місце;  

- Презентації „Еволюція Всесвіту. Чи буде кінець світу?“ (Курачик П.М.) –  
Державний професійно-технічний навчальний заклад „Сарненський 
професійний аграрний ліцей “, ІІІ місце;  

- Навчально-тематична презентація  „Аксонометричні проекції“ (Форсюк 
С.П.) –  Державний професійно-технічний навчальний заклад „Острозьке 
вище професійне училище“, ІІІ місце.  
Конкурс показав, що в усіх профтехзакладах області проводиться робота із 

створення власних електронних засобів навчального призначення. Для цього 
використовуються різноманітні програмні засоби: офісне прикладне програмне 
забезпечення, системи програмування, інтернет-технології, зокрема,   з 
використанням HTML, CSS, JavaScript, PHP, система дистанційного навчання 
Moodle та ін. До участі у розробці ЕЗНП дедалі більше залучаються 
педпрацівники некомп’ютерних дисциплін. У порівнянні із попередніми 
оглядами-конкурсами зросла якість представлених програмних засобів. 
Збільшилась як загальна кількість представлених засобів, так і кількість ЕЗНП 
розроблених для некомп’ютерних професій (будівельників, секретарів, 
працівників сільськогосподарських професій, кухарів, швейників тощо).   

 


