
Перелік 

матеріалів розглянутих та схвалених навчально-методичною радою 

Навчально-методичного центру  

професійно-технічної освіти у Рівненській області 

 

1. Пакет документів для підтвердження результатів неформального 

навчання за професією «кухар» (5, 6 розряд), розроблених педагогічними 

працівниками Рівненського ЦПТО ДСЗ  Бондаренко Р.В., Хоміною О.А., 

Гандзюк Ю.М. 

2.  Матеріали з досвіду роботи  викладачів української мови та 

літератури «Літературно-історичні дослідження як важливий  засіб розвитку 

творчості учнів та виховання у них патріотизму». Процюк П.К., методист  

НМЦ ПТО 

3.  «Створення авторських навчальних програм». Мосійчук Л.М., 

методист  НМЦ ПТО 

 4. «Методичні рекомендації щодо розробки комплексних 

кваліфікаційних завдань з професійно-теоретичної та професійно-практичної 

підготовки відповідного рівня кваліфікації за будівельними професіями». 

Самоїл Г.І., методист НМЦ ПТО. 

5. Методичні рекомендації «Комплексне методичне забезпечення  

предмета «Економіка»». Рожкова О.Є., методист НМЦ ПТО 

 6. Методичні рекомендації «Організація і проведення I, II етапів 

Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії „Верстатник 

широкого профілю”; Пелипчук М.П. методист НМЦ ПТО. 

 7. Методичні вказівки.  Методика проведення заняття на тему „Початок 

руху, зміна напрямку руху”. Пелипчук М.П. методист НМЦ ПТО 

8. Методичні вказівки. «Методика проведення заняття на тему 

„Призначення і будова системи пуску двигуна”. Пелипчук М.П. методист 

НМЦ ПТО 

9. Методичні рекомендації. «Документальний супровід атестації 

педагогічних працівників ПТНЗ області (на допомогу атестаційним комісіям 

І рівня). Невірковець Л.Ф., методист НМЦ ПТО. 



10. Методичні рекомендації. «Конкурс професійної майстерності серед 

учнів професійно-технічних навчальних з професії „Кравець”». Невірковець 

Л.Ф., методист НМЦ ПТО. 

 11.  Методичний посібник. «Web-Quest технологія та її використання у 

профтехзакладах».Семенюк П.П., методист НМЦ ПТО. 

12. Методичні рекомендації. «Забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, що навчаються у ПТНЗ». Середа Р.В., методист НМЦ ПТО. 

13. Збірник тестових завдань з охорони праці. Пачебула Т.В., методист 

НМЦ ПТО. 

14. Навчальний посібник з предмету «Технології виготовлення одягу», 

викладача спецпредмета ДПТНЗ „Березнівське вище професійне училище” 

Самчук І. І. 

15. Пакет матеріалів:  

Брошура. Навчальний тренінг  «Комп'ютерні віруси та способи 

боротьби з ними»; план-конспект уроку «Введення даних і форматування 

таблиць в  середовищі табличного процесора»;  навчальний посібник 

«Опорний конспект з інформаційних технологій» викладача інформатики та 

інформаційних технологій Герасимчук Оксани Михайлівни. 

16. Методичний посібник для підготовки до підсумкового уроку 
«Материнська тема в українській поезії» для учнів ІІІ курсу. Викладач 
української мови та літератури вищого професійного училища № 22 м. 
Сарни,  Делідон  Г.У. 

17. Методичний посібник «Професійне спрямування у викладанні 
англійської мови».  Викладач  іноземної мови вищого професійного 
училища № 22 м. Сарни,  Атясова Е.В. 

 

 


