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04.05.2012    Рівненський  торгово-професійний ліцей 

 
1. Ознайомившись з досвідом роботи Рівненського торгово-професійного 

ліцею, з впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у  
навчально-виробничий процес методична секція педагогічних працівників 
комп’ютерних дисциплін відмічає що дирекцією і колективом 
навчального закладу проводиться значна роботи із комп’ютеризації та 
інформатизації навчального закладу,  долучення педпрацівників закладу 
впровадження ІКТ у навчально-виробничий процес, розробки власних 
педагогічних програмних засобів. Педпрацівники закладу постійно беруть   
участь в обласних конкурсах комп’ютерного спрямування та виходять 
переможцями конкурсів, чому сприяє відповідальна та наполеглива 
робота дирекції навчального закладу, яка  активно шукає, підтримує та 
впроваджує нові ідеї щодо використання інформаційно-комунікаційних 
технологій. В училищі створена належна комп’ютерна база,   активно 
функціонує Інтернет-сайт ліцею, використовується електронна пошта, 
мережа Skype, під’єднано відеоконференцзв’язок, проводиться належна 
кадрова робота із забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами 
для якісної підготовки з комп’ютерних дисциплін. Досвід Рівненського 
торгово-професійного ліцею і, зокрема, робота дирекції навчального 
закладу заслуговує на схвалення та поширення серед закладів 
профтехосвіти області. 

2. Ознайомившись із використанням системи Modle, рекомендувати 
учасникам секції провести її вивчення для подальшої розробки та 
активного використання дистанційних курсів у навчально-виробничій 
роботі. Відповідну інформацію довести до відома педпрацівників та 
дирекцій профтехзакладів.  

3. Провести роботу з оновлення веб-сайтів профтехзакладів у відповідності 
до вимог веб-сайтів загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОНМС 
від 14.03.2012 №14.1/10-836 „Про проведення огляду веб-сайтів 
загальноосвітніх навчальних закладів“). Врахувати досвід 
Здолбунівського професійного ліцею залізничного транспорту щодо 
використання WordPress при розробці Інтернет-сайтів та підтримання їх 
функціонування. 

4. При викладання предмету „Інформаційні технології“ приділяти більше 
уваги вивченню систем автоматизованого проектування. Врахувати досвід 
ДПТНЗ „Дубровицький професійний ліцей“, щодо використання ArCon 
Home 2 при підготовці кваліфікованих робітників будівельного напрямку. 
Внести зміни у робочі програми з предмету „Інформаційні технології“ з 
метою вивчення САПР Компас 3D LT з 2012-2013 навчального року. 



5. Схвалити досвід викладача комп’ютерних дисциплін Зіневича В.В. та 
рекомендувати його для поширення у профтехзакладах області. 

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

а) Про проведення наступного засідання секції та проведення 
конкурсу навчальних і навчально-контролюючих комп’ютерних 
програм; 
в) Про проведення тренінгів за програмою "Intel® Навчання для 
майбутнього" у 2012 році; про дистанційний курс програми (сервіси 
Google, вікі-вікі, використання Інтернет-форумів, чатів) ; 
г) Про сайти, відеоконференцзв’язок, електронну пошту, 
використання Skype; 
д  Про програму для бібліотеки BookCount; 
е) Про портал „Освітній портал Рівненщини“; 
є) Про створення електронної бібліотеки навчального закладу і 
розміщення іі на окремому сервері у локальній мережі закладу; 
ж) Про списання та утилізацію несправної комп’ютерної техніки 
(фірма „Меліка“ м. Львів); 
е) Зауваження по недоліках, виявлених в ході фронтальних перевірок, 
ведення журналів. 

 
 
 
Всього присутніх –  18  чол. 
Проголосували: 
  За – 18 чол. 
      Проти – 0 чол. 
       Утримались –  0  чол. 
 
 
Керівник секції, методист 
НМЦ ПТО у Рівненській області     П. Семенюк 


