
Результати роботи 
вчителя 

інформатики
Прончук Марії 

Василівни



Прончук Марія Василівна

Освіта

• РДГУ (2008), спеціаліст з 
прикладної математики, 
викладач інформатики

• МЕГУ (2013), спеціаліст з 
інформаційних систем і 
технологій, вчитель 
інформатики

Категорія

• 2013 - присвоєно 
кваліфікаційну категорію 
„спеціаліст другої 
категорії”

Курси

• Лютий 2018 р. - пройшла 
курси для вчителів 
інформатики, включаючи 
предмет “Інформатика” в 
початковій школі, РОІППО 
(посвідчення 
СПК№02139765)



Самоосвітня діяльність

вересень – листопад  
2014р. 

• пройшла навчання на 44-
годинному оновленому 
очному курсі за 
програмою Іntel
«Навчання для 
майбутнього» -
(сертифікат №В10-3698)

лютий-квітень 2017р.

• навчання на курсах з 
програмування за 
сприяння «Благодійної 
організації 
«BrainBasketFoundation»» 
(за проектом 
“Technologynation” 
програми Гарвардського 
університету 
«ComputerScience 50» 
(сертифікат №TN-0597))

лютий 2018 

• участь у вебінарі з теми 
«Безпечний Інтернет» 
(сертифікат)



Самоосвітня діяльність

4 вересень 2018 
– 30 жовтня 2018  

• навчання основам 
web-розробки за 
проектом 
«WOWTeachers»

грудень 2018 

• завершила онлайн 
курс «Робота 
вчителів початкових
класів з дітьми з 
особливими
освітніми
потребами» 

лютий 2019 

• участь у вебінарі з 
теми «Безпечний 
Інтернет» 
(сертифікат)



Робота з обдарованими учнями

Рік Предмет Етап Місце Учень

2013-2014 н. р.

Інформаційні  
технології

ІІ

І Берник В. (9 клас)

І Парфенюк Т. (10 клас)

І Єрошкін О. (11 клас)

Інформаційні  
технології ІІІ

ІІ Берник В. (9 клас)

І Парфенюк Т. (10 клас)

ІІІ Єрошкін О. (11 клас)

Інформаційні  
технології

IV учасник Парфенюк Т. (10 клас)



Робота з обдарованими учнями

Рік Предмет Етап Місце Учень

2014 – 2015 н.р.

Програмування ІІ ІІІ Берник В. (10 клас)

Інформаційні  
технології ІІ

І Берник В. (10 клас)

ІІ Комаревич Р. (10 клас)

Інформаційні  
технології

IІІ ІІ Берник В. (10 клас)

2017 – 2018 н.р.
Інформаційні  

технології ІІ

І Омеляненко М. (9 клас)

І Пацко М. (9 клас)

І Савінський Т. (10 клас)



Робота з обдарованими учнями

Рік Предмет Етап Місце Учень

2018 – 2019 н.р.
Інформаційні  

технології

ІІ

ІI Омеляненко М. (9 клас)

І Пацко М. (9 клас)

І Вінюкова А. (8 клас)

ІІ Сай А. (8 клас)

ІІІ
ІІ Пацко М. (9 клас)



Публікації

березень 2015р. - Розміщено 10 публікацій на 
методичному порталі УОРМ Book-server
(сертифікат № 0007 від 21.05.2014)  http://book-
server.net

розробки конспектів, а також методичні 
напрацювання, розміщені на офіційному сайті 
школи - http://nvk12.rv.ua/uk/metoduka/249.html 
(17 публікацій)

Публікації на сайтах «На Урок» та vseosvita.ua

Розробила власний веб-сайт (olimp.wow-
teacher.space)

http://book-server.net/
http://nvk12.rv.ua/uk/metoduka/249.html (17
https://vseosvita.ua/


Публікації (https://vseosvita.ua)

жовтень 2018-лютий 2019 – Публікації на сайті
https://vseosvita.ua (розміщено 100 публікацій, за що
отримала відповідні нагороди)

https://vseosvita.ua/
https://vseosvita.ua/


Сайт «На Урок» (розміщення публікацій 
та участь у «Інтернет-олімпіаді»)



Участь у методичній роботі міста:

2018р. - лауреат І туру ХV обласного-конкурсу ярмарку 
педагогічної творчості у номінації «Інформатика»

член журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
інформаційних технологій у 2014р., 2015р

член журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
інформатики (програмування) у 2018 р.

майстер-клас для вчителів інформатики міста з теми 
«Розв’язання олімпіадних задач з інформаційних 
технологій»



Нагороди:

• Подяки управління 
освіти і науки РОДА 
(2014 р., 2015 р.);

• Грамота управління 
освіти виконавчого 
комітету Рівненської 
міської ради (2014 р.)



Щорічні подяки від 
адміністрації НВК №12



Участь учнів у конкурсах 

Міжнародний конкурс з 
інформатики та 

комп’ютерної вправності 
«Бобер»

Всеукраїнська Інтернет-
олімпіаді «На урок» 

Всеукраїнський конкурсі 
«Безпечний Інтернет» 

Регіональна олімпіади з ІТ 
від Тернопільського 

національного 
економічного університету 

Участь учнів у тестуванні до 
Дня безпечного Інтернету 

від компанії CISCO



Предметні тижні



День безпечного Інтернету

Участь у 
тестуванні

Дискусія 
«Залежність від 

Інтернету»
Конкурс буклетів

Інтернет: користь 
чи шкода?



Активний учасник міських та 
шкільних методичних об’єднань


