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Аналіз веб-сайтів ПТНЗ 
(17.10.2013) 

 
1. ВПУ № 1 м. Рівне 

Багато відеоматеріалів, віртуальні тури, багато методичних матеріалів 
для викладачів та учнів. 

 Дуже коротка інформація в новинах, відсутній аналітичний зміст. По 
Міжнародній співпраці поновити інформацію. Кадрове забезпечення – лише 
графіки, без слів. 
2. Здолбунівський професійний ліцей залізничного транспорту. 

 Гарний і функціональний сайт. Багато можливостей. Регулярно 
належним чином висвітлюються новини. Величальна (гімн училища) – 
подано текст, ноти і можна прослухати музику. Електронний табель учнів. 
Трансляція відео із холу закладу в мережу Інтернет.  

 Міжнародна співпраця (Події співпраці) – добавити фото. Методичні 
розробки – відсутні. Гуртки – потрібно трохи опису. Газета „Лідер“ – не 
зумів переглянути. Зсилка Складач поїздів веде на сторінку Черговий по 
залізничній станції. Архів новин – назва місяців на російській мові. 
Перегляд відео із холу – якщо не ввів логіну і паролю (не знаєш), то щоб 
вийти потрібно перезавантажувати браузер. 
3. ДПНТЗ „Березнівське ВПУ“ 

 За два місяці – лише дві новини. Не висвітлено навчальної, 
виробничої роботи, підготовки за професіями, методичної роботи, 
матеріально-технічної бази. Відсутні матеріали для завантаження.  Відео не 
зумів переглянути.  Сайт потребує суттєвої роботи із структурування, 
наповнення інформацією.  
4. ДПТНЗ „Рівненський центр ПТО сервісу і дизайну“ 

Оформлено сайт належним чином. Гарно висвітлюється методична 
роботи (є методичні напрацювання педагогів, портфоліо). Окремі сторінки 
ще не заповнені (Школа ППД). Про учнівське самоврядування необхідно 
добавити тексту. Є розклад дзвінків, розклад уроків. 
5. ДПТНЗ „Дубровицький професійний ліцей“ 

Позитив: Презентації учнівських груп своєї професії (відео). Гарно 
висвітлюється методична робота: інформація про викладачів із їх 
методичними розробками. Відображаються відкриті уроки педпрацівників. 
Є сторінка роботи бібліотекаря, психолога. 

Новин за 2-а місяці лише дві. 
6. Рокитнівський професійний ліцей 

Недоліки: Новини – лише за 1 вересня. Умови вступу – 
відображається підготовка за професіями. Профорієнтація – пуста сторінка. 
Відсутні напрацювання колективу, відеоматеріали.  

Основа у сайту є. Потрібно наповнювати. 
7. ДПТНЗ „Соснівський професійний ліцей“ 

Недоліки: Історія – добавити фото. Дуже коротко описані професії. 
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Інше все практично є. Розміщені методичні розробки, кращі учні 
навчального закладу – що є позитивним. 
8. ДНЗ „Рівненське ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі“ 

Недоліки: дві новини за вересень, за жовтень – вітання. На окремих 
сторінках інформація висвітлюється  дуже коротко. Фото на сторінці 
Адміністрація малого розміру і нечіткі. Діяльність закладу – включає 
Виховну роботу і Самоврядування.  

Позитив: висвітлення інноватики, хоч іноді занадто стисло і не цілком 
зрозуміло. Висвітлення рейтингу учнів (краще зробити як у ЗПЛЗТ – 
замість прізвища на сайті подавати номер учнівського квитка).. Розробка 
відеофільмів з Інноватики – план роботи на 2007-2008 роки (застарілий). 
Дистанційна освіта- зсилка є, але не працює. Є матеріали для скачування – 
методичні напрацювання. Вибір мови є. 

Ті зауваження, що давались, відповідальним за сайт не враховані. 
Сайт перебуває у „замороженому“ стані – є позитивні моменти та ідеї, але 
далі він не розвивається, інновації застарівають, пропозиції та зауваження 
на його вдосконалення – не враховуються. 
9. Рівненський професійний ліцей 

Гарний, живий, динамічний сайт. Позитивними на сайті є рубрика 
Послуги та продукція. Багато методичних матеріалів, відеоматеріалів. 
10.  Квасилівський професійний ліцей 

Новини: День знань та вітання з днем вчителя. Міжнародні зв’язки – 
добавити фото. Портфоліо педпрацівників – хороша ідея, але презентація 
Снітчука О.В.чомусь не відкривається. Сторінка До дня профтехосвіти – 
змішано вітання, ветерани профтехосвіти, історія; відсутній логічний 
зв'язок.  В меню є зсилка Блог, але він пустий. 

Хороша ідея: Рубрика Навчаймося дома відкриває електронний 
посібник з предмету Технології зроблений у формі блогу. Заслуговує на 
увагу розміщення на сайті Сторінки права. 
11.  ДПТНЗ „ Сарненський професійний аграрний ліцей“ 

Відсутні методичні напрацювання педпрацівників. На одній сторінці 
історія ліцею, гімн ліцею, керівний склад ліцею – потрібно це розділити. 
12.  ВПУ № 22 м. Сарни 

Сайт не працює: відключено адміністратором сервера. 
13.  Клеванський професійний ліцей 

Висвітлення професій -  вставити кілька фото. Не висвітлена 
методична робота, відсутні методичні напрацювання. Історія, Виховна 
робота – вставити фото. Відсутні відеоматеріали. Щось є, але недостатньо. 
14.  ВПУ № 24 м. Корець 

Заголовок – не вміщається емблема. Назва училища у біжучому рядку 
– не зовсім вдало. Кадровий склад – видає Атестація та перелік 
педпрацівників, які атестуються; є портфоліо, але не у всіх відкривається. У 
презентаціях вказані роботи педпрацівника, але самі роботи (вся робота, чи 
її демочастина) відсутні. Історія – добавити фото. Є методичні  розробки, 
які можна скачувати. Є сторінка про людей, які працювали в училищі; про 
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випускників (+), відеоматеріали. Добавити естетичного виду на сайт.  При 
натисканні на кнопки меню одні сторінки відкриваються у фреймі, інші 
(однотипні) – у повному вікні.  
15.  ВПУ № 25 смт  Демидівка 

Можливо, мені і деякі елементи не подобаються (наприклад, назва 
училища, яка ворушиться), чи тести на російській мові, але сайт 
нормальний і є практично все. Потрібно добавити відео. Зробити менш 
„похмурим“ . Цікава робота із фото – при наведенні курсора воно 
збільшується 
16.  Радивилівський професійний ліцей 

Вид сайту непоганий. Навчання, Виховання, Виробництво, 
Самоврядування– лише текст, добавити фото. Новини – дуже маленька 
зсилочка (…), зробити зсипкою всю назву. Відсутня методична робота, 
напрацювання педагогів, кращі учні. Необхідно ширше розкрити 
матеріально-технічну базу, підготовку за професіями. Мало відео. 
Необхідно розширятись. 
17.  Дубенський  професійний ліцей 

Гарний дизайн сайту. Новини – 3 події за 2 місяці. Запрошення на 
навчання – змінити адресу сайту. Сторінки оформлені естетично. Є 
методичні напрацювання. Гарно зроблено фотогалерея музею ліцею.  
Добавити більше відео, кращі учні. Чому не приєднано курси на Moodle? 
18.  ДПТНЗ „Острозьке ВПУ“ 

Хороший оригінальний  сайт. Оригінальна фотогалерея. В Новини 
крім фото доцільно добавити трохи тексту. Цікава рубрика На перерву , де 
міститься Поетична та Гумористична сторінки, фото випускників . Відео 
розроблені учнями. Електронна газета. Карта сайту.  
19.  ВПУ № 29 смт  Володимирець 

Гордість училища (кращі учні). Методичні сторінки педагогів.  
Сторінка молодого педагога.  Гарно висвітлена атестація педпрацівників. 
Тестування з професій.  Добавити відео. 

 
Висновок: Робота із сайтами покращується. На сайтах створюються 

нові цікаві рубрики, впроваджуються нові елементи і можливості (виділено 
жовтим фоном).  

Поряд з тим необхідно; 
 в окремих випадках регулярно та інформативно висвітлювати новини 

із життя закладу; 
 розміщувати більше відеоматеріалів, в тому числі розроблених 

учнями;  
активніше висвітлювати методичну роботу, розміщувати портфоліо та 

методичні напрацювання педагогів, матеріали про відкриті заходи, 
матеріали для учнів;  

розміщувати на сайті учнівські роботи (відео, фотоматеріали, 
презентації, проекти тощо);  

відображати кращих педагогів та учнів їх досвід та заслуги;  
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розміщувати на сайті інформацію про відомих людей, які навчались, 
або працювали у закладі, їх спогади про навчання (роботу) у закладі; 

 створювати  фотогалереї випускників закладу, розміщувати про них 
коротку інформацію;  

проводити на сайті рекламу виробів, послуг, які надає заклад; 
 розробити на сайті сторінки бібліотекаря, психолога, юриста та ін.;  
розміщувати інформацію про розклад уроків, дзвінків, роботи гуртків 

і т.п.;  
розміщувати зсилки на навчальні ресурси; 
 розміщувати на сайті для батьків інформацію про успішність учнів, їх 

рейтинг (доцільно, як у ЗПЛЗТ – вказувати номер учнівського квитка, без 
прізвища учня); 

 запроваджувати систему дистанційного навчання (з використанням 
Moodle; можливостей сервісів, напр., для тестування, блогів  чи інше). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


