
Рішення  
засідання обласної методичної секції педагогічних працівників 

комп’ютерних дисциплін професійно-технічних навчальних закладів 
Рівненської області 

 
18.10.2012                      ДПТНЗ „Соснівськийпрофесійний ліцей“ 
 
1. Ознайомившись з досвідом роботи ДПТНЗ „Соснівськийпрофесійний 

ліцей“, з впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у  
навчально-виробничий процес методична секція педагогічних працівників 
комп’ютерних дисциплін відмічає що дирекцією і колективом 
навчального закладу проводиться відповідна роботи із комп’ютеризації та 
інформатизації навчального закладу,  долучення педпрацівників закладу 
до впровадження ІКТ у навчально-виробничий процес, розробки власних 
електронних засобів навчального призначення. В ліцеї сворено кабінет 
комп’ютерної техніки, що має доступ до мережі Інтернет,  функціонує 
Інтернет-сайт ліцею, використовується електронна пошта, мережа Skype, 
під’єднано до відеоконференцзв’язку. Вісім педпрацівників закладу 
пройшли навчання за програмою „Intel® Навчання для майбутнього“ та 
активно використовують педагогічні та інформаційно-комунікаційні 
технології у навчально-виробничому та виховному процесах у 
профтехзакладів. Поряд з тим, дирекції та колективу профтехзакладу 
необхідно активізувати роботу із покращення рівня комп’ютерного 
забезпечення закладу, впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчально-виробничий процес,  забезпечення закладу 
ліцензійним та вільним програмним  забезпеченням, розробки власних 
електронних  засобів навчального призначення.   

2. Схвалити досвід викладача спецдисциплін ВПУ № 1 м. Рівне Король 
Світлани Василівни із впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчально-виробничий процес у профтехзакладі. 
Рекомендувати автору досвіду його представлення та висвітлення на 
сторінках педагогічної преси, а викладачам комп’ютерних дисциплін - 
його впровадження у профтехзакладах області. 

3. Довести до відома керівників закладів інформацію про використання 
програмного забезпечення у навчальних закладах. Активізувати роботу з 
переходу у профтехзакладах області на  ліцензійне та вільне програмне 
забезпечення. 

4. Прийняти до уваги інформацію про підсумки І етапу Всеукраїнського 
конкурсу  веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів. Усунути 
вказані недоліки та активізувати роботу із наповнення сайтів інформацією 
із життя навчального закладу, провести оптимізацію їх структури, 
наповнити новими можливостями, активніше використовувати веб-сайти 
закладів у навчально-виробничому, виховному процесах процесах. 

5. Інженеру-електроннику Рівненського торгово-професійного ліцею 
Васкевичу М.В. доручити проведення навчань з використання системи 



Moodle для розробки дистанційних курсів. НМЦ ПТО провести відповідну 
організаційну роботу. 

6. Враховуючи ефективність програми „Intel® Навчання для майбутнього“ 
для використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-
виробничому процесі у профтехзакладах області продовжити її подальше 
впровадження. 

7. Прийняти до уваги, довести до відома відповідальних працівників 
профтехзакладів наступну інформацію: 
а) Про планування проведення наступних  засідань секції; 
б) Про проведення конкурсу навчальних і навчально-контролюючих 
комп’ютерних програму 2012 році; 
в) Про поділ на підгрупи при вивченні предмету „Інформатика“;  
г) Про перелік комп’ютерних програм для використання в  навчальних 
цілях; 
д) Про розробку дистанційних курсів у Moodle; 
е) Про реєстрацію педпрацівників ПТНЗ на порталі „Освітній портал 
Рівненщини“; 
є) Про використання Компас 3D LT при вивченні „Інформаційних 
технологій“; 
ж) Про використання віде конференцзв’язку. 

 
 
 
Всього присутніх –  20  чол. 
Проголосували: 
  За – 20  чол. 
      Проти –   0  чол. 
       Утримались –  0  чол. 
 
 
Керівник секції, методист 
НМЦ ПТО у Рівненській області     П. Семенюк 


