
ВОЛИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ  

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

Відділ інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання творчої групи вчителів  

24 березня 2018 року 

 

Присутні:  

 

1. Глова Анатолій Миколайович (ЗОШ І-ІІІ ст. ім. В. К. 

Липинського с.Затурці Локачинського району); 

2. Коптюк Юрій Юрійович (КОЗ "Купичівський ліцей" Турійського 

району); 

3. Назаров Андрій Миколайович (Володимир-Волинський ліцей 

"Центр освіти" Волинської обласної ради); 

4. Хмарук Юрій Олегович (КЗ "Луцький ліцей Луцької міської 

ради"). 

 

Керівник - Остапчук Лариса Романівна, завідувач відділу інформатики на 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

Секретар - Гісь Ігор Володимирович, методист відділу інформатики та 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

 

Порядок денний: 

 Вільне програмне забезпечення та перспективи його використання. 

 Вивчення педагогічного досвіду вчителів з теми «Використання 

вільного програмного забезпечення при вивченні інформатики». 

 Підведення підсумків засідання. Визначення доручень та обов’язків 

членів творчої групи. 

 

1.СЛУХАЛИ:  

 Остапчук Л. Р., завідувача відділу інформатики та ІКТ, керівника 
творчої групи. - Дотримання законодавства у сфері інтелектуальної 

власності та авторського права в освітніх закладах.  

 

 

 ВИСТУПИЛИ: 

1. Гісь І. В., методиста відділу інформатики та ІКТ. - Вільне програмне 

забезпечення та перспективи його використання. 

2. Хмарук Ю. О., учителя інформатики  КЗ "Луцький ліцей Луцької міської 
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ради". - Операційна системи Linux Mint в освітньому процесі. 

3. Коптюка Ю. Ю., учителя інформатики КОЗ "Купичівський ліцей" 

Турійського району. - Використання вільного програмного забезпечення 

при вивченні інформатики. 

4. Назарова А. М., учителя інформатики Володимир-Волинського ліцею 

"Центр освіти" Волинської обласної ради. - Інтерактивні тести онлайн 

конструктора Кahoot. 

5. Глову А. М., учителяінформатики ЗОШ І-ІІІ ст. ім. В. К. Липинського 

с.Затурці Локачинського району. - Перехід загальноосвітнього 

навчального закладу на вільне програмне забезпечення. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Продовжити роботу творчої групи у поточному складі, з можливістю 

розширення.  

2. Працювати згідно Положення про роботу творчої групи та Плану 

роботи інституту на 2020 рік. 

3. Проводити позапланові засідання творчої групи на випадок 

виникнення питань для обговорення 

4. Розповсюджувати досвід роботи творчої групи: проводити майстер-

класи, семінари-тренінги з метою популяризації вільного програмного 

забезпечення, надання консультацій. 

5. Підготувати матеріалів з досвіду роботи до публікації у педагогічних 

виданнях. 

6. Створити веб-ресурс з метою інформування учителів з даного питання. 

7. Формувати базу даних шкіл, які використовують операційні системи на 

базі Linux. 

 

Керівник творчої групи  вчителів ______________ Л. Р. Остапчук  

 

Секретар творчої групи  вчителів ______________ І. В. Гісь 
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