
Рішення  
засідання обласної методичної секції педагогічних працівників 

комп’ютерних дисциплін професійно-технічних навчальних закладів 
Рівненської області 

 
17.10.2013                      ДПТНЗ „Сарненський професійний 

аграрний ліцей“ 
 
1. В ході роботи методичної секції педпрацівників комп’ютерних дисциплін 

її учасники ознайомились із станом комп’ютерного забезпечення ДПТНЗ 
„Сарненський професійний аграрний ліцей“,  впровадженням 
інформаційно-комунікаційних технологій у  навчально-виробничий 
процес, досвідом роботи колективу закладу, педпрацівників 
комп’ютерних дисциплін, та відмітили: 
1) Дирекцією і колективом навчального закладу на високому 

організаційному та методичному рівні проводиться робота із 
комп’ютеризації та інформатизації навчального закладу, впровадження 
ІКТ у навчально-виробничий процес, використання та розробки 
електронних засобів навчального призначення. Зокрема, на балансі 
закладу нараховується 100 персональних комп’ютери, з яких 94 ПК 
(94%) використовується безпосередньо в навчальному процесі. 
Створено 3 комп’ютерні кабінети; 22 навчальні кабінети із 27 (81%) 
забезпечено комп’ютерною технікою; 73 ПК (73%),  21 кабінет (78%) 
забезпечені доступом до мережі Інтернет; до мережі Інтернет 
під’єднані бібліотека (3 ПК) та гуртожиток (3 ПК) навчального закладу. 
Дирекцією закладу приділяється велика увага використанню 
педпрацівниками інформаційно-комунікаційних технологій у 
навчально-виробничому процесі. 83% педпрацівників закладу 
використовують ІКТ у навчально-виробничому процесі. У загальному 
рейтингу з питань комп’ютеризації та впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій серед ПТНЗ за 2012 рік ДПТНЗ 
„Сарненський професійний аграрний ліцей“ посів третє місце (2011 рік 
– ІІІ місце; 2010 рік – І місце).   

2) Враховуючи, велику роботу, яка проводиться дирекцією та колективом 
закладу із комп’ютеризації та впровадження ІКТ і високі рейтингові 
показники, досвід дирекції та колективу ДПТНЗ „Сарненський 
професійний аграрний ліцей“ заслуговує на схвалення та поширення 
серед профтехзакладів області. 

2. Відвідавши відкритий урок викладача спецдисциплін Зелінського 
Олександра Івановича, ознайомившись із досвідом його роботи на тему 
„Реалізація професійної спрямованості навчання, шляхом використання 
інноваційних засобів активізації пізнавальної діяльності учнів при 
викладанні предмету „Інформатика“, враховуючи його активну участь у 
роботі методичної секції, впровадженні та поширенні педагогічних 
інновацій,  методична секція педпрацівників комп’ютерних дисциплін 



схвалює досвід  Зелінського О.І. та рекомендує його для поширення у 
професійно-технічних навчальних закладах області. 

3. Прийняти до уваги інформацію про участь учнів профтехзакладів області 
у ІІ турі Міжнародного конкурсу з веб-дизайну та комп’ютерної графіки, 
який відбувся  15-16.05.2013 на базі Вінницького національного 
технічного університету. Проводити роботу із залучення учнів та 
педпрацівників закладу до участі у конкурсах комп’ютерного напрямку. 

4. Прийняти до уваги інформацію про нову 10-у версією програми „Intel® 
Навчання для майбутнього“ та участь викладача спецдисциплін ВПУ № 1 
м. Рівне Доманської О.Я. у тренінгу за новою версією програми, який 
відбувся у 24-28.06.2013 на базі Вінницького  міжрегіонального вищого 
професійного училища, та вивчити питання, щодо проведення навчань за 
новою версією програми „Intel® Навчання для майбутнього“ на базі ПТНЗ 
області. 

5. Проводити роботу та сприяти впровадженню у навчально-виробничий 
процес ліцензійного та вільного програмного забезпечення. Врахувати 
досвід колег, зауваження та пропозиції висловлені в ході роботи круглого 
столу. 

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

1) Про підсумки конкурсу веб-сайтів  професійно-технічних 
навчальних закладів області (20-31.05.2013); 

2) Аналіз сайтів профтехзакладів області. 
3) Про проведення обласної  Інтернет-виставки відео презентацій 

„Мій заклад – моя гордість“.  
4) Про основні напрямки роботи профтехзакладів області з питань 
комп’ютеризації, інформатизації та впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій на найближчий період; 

5) Окремі зауваження щодо підготовки та впровадження 
методичних посібників та розробок, створених педпрацівниками 
профтехзакладів; 

6) Окремі питання щодо викладання предмету „Інформаційні 
технології“, які випливають із перевірок стану вивчення предмету 
при проведенні атестацій профтехзакладів. 

7) Про подання інформації про стан комп’ютеризації, 
інформатизації та впровадження ІКТ за 2013 рік у НМЦ ПТО. 

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

 
Всього присутніх – _22__  чол. 
Проголосували: 
  За – __22___  чол. 
      Проти –   __0_____  чол. 
       Утримались –  ___0______ чол. 
 
Керівник секції, методист 
НМЦ ПТО у Рівненській області     П. Семенюк 


