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1. Ознайомившись із досвідом роботи колективу ВПУ № 22 м. Сарни та, 

зокрема, педпрацівників комп’ютерних дисциплін закладу, з питань 
комп’ютеризації, використання електронних засобів навчального 
призначення, можливостей мережі Інтернет, впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій в навчально-виробничий процес,  методична 
секція педпрацівників комп’ютерних дисциплін  зазначає, що у ВПУ № 22 
м. Сарни  в даному напрямку проводиться значна робота, наявні вагомі 
результати, що заслуговує на схвалення та поширення серед професійно-
технічних навчальних закладів області. 
Зокрема: 
Дирекцією і колективом навчального закладу велика увага приділяється 
створенню належної комп’ютерної бази закладу: у закладі наявні 138 
персональних комп’ютери, з яких 119 використовується безпосередньо в 
навчальному процесі; облаштовані 5 комп’ютерних кабінети,  11 інших 
навчальних приміщень обладнані комп’ютерною технікою; облаштовано 
комп’ютерною технікою та доступом до Інтернет бібліотека та 
гуртожиток закладу; 25 (із 35 - всього) навчальних приміщень забезпечені 
доступом до мережі Інтернет. Рівень забезпеченості навчального процесу 
комп’ютерною технікою становить – 9,5 учня на 1 персональний 
комп’ютер. Більш як 78% педпрацівників закладу використовують 
комп’ютерну техніку у навчально-виробничому процесі, 12% - 
розробляють власні ЕЗНП. Методичною секцією педпрацівників 
комп’ютерних дисциплін вивчався та поширювався досвід викладачів 
комп’ютерних дисциплін ВПУ № 22 м. Сарни  Жабчик О.А. та Зіневича 
В.В.  Двічі учні училища ставали переможцями Всеукраїнських конкурсів 
за професією „Оператор комп’ютерного набору“. 

2. Відвідавши відкритий урок викладача спецдисциплін Тишковця 
Олександра Володимирович, ознайомившись із досвідом його роботи, 
учасники засідання секції відзначають високий методичний рівень 
заняття, володіння викладачем сучасними педагогічними технологіями, 
актуальність форм та методів роботи викладача з учнями. Елементи 
досвіду викладача рекомендується впроваджувати у навчально-
виробничому процесі у ПТНЗ.  

3. Заслуговує на увагу та поширення досвід використання ІКТ 
педпрацівниками закладу, та зокрема, щодо використання ІКТ в ході 
навчально-виробничого процесу, для організації документообігу в ході 
діяльності викладача та класного керівника, проведенні позаурочної та 
виховної роботи. Досвід рекомендувати для поширення. 



4. Враховуючи актуальність використання дистанційних форм та методів 
навчання, проводити роботу щодо освоєння та впровадження в навчально-
виробничий процес у профтехзакладах області системи дистанційного 
навчання Moodle.  

5. Прийняти до уваги, довести до відома відповідальних працівників 
профтехзакладів наступну інформацію: 

1. Про участь профтехзакладів області у Фестивалі відеофільмів 
„Урок майстра“(червень 2014); 

2. Про підсумки Інтернет-виставки відеопрезентацій на тему „Мій 
заклад – моя гордість“ (грудень 2013 року); 

3. Про підсумки комп’ютеризації, інформатизації та впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій у 2013 році та завдання 
на 2014 рік; 

4. Про створення каталогів електронних засобів навчального 
призначення (ЕЗНП)  та використання ЕЗНП у ПТНЗ області; 

5. Про використання інформаційно-комунікаційних технологій у 
навчально-виробничому процесі педпрацівниками 
профтехзакладів; проводити роботу з метою використання ІКТ 
усіма педпрацівниками ПТНЗ області; 

6. Про участь ПТНЗ області у Всеукраїнських вебінарах у системі 
ПТО; 

7. Про окремі питання щодо оформлення та подання на 
рецензування в НМЦ ПТО методичних розробок  педпрацівників 
профтехзакладів; 

8. Окремі питання, щодо оформлення та функціонування сайтів 
профтехзакладів. 

6. Інформацію довести до відома керівників та педпрацівників 
профтехзакладів області. 

 
Всього присутніх – __20___  чол. 
Проголосували: 
  За – __20___  чол. 
      Проти –   ___0____  чол. 
       Утримались –  _____0____ чол. 
 
 
Керівник секції, методист 
НМЦ ПТО у Рівненській області   підпис  П. Семенюк 


