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Аналіз стану комп‘ютеризації, інформатизації та впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій 

закладів професійно-технічної освіти Рівненської області за 2012 рік 
 
Проведено аналіз та підведено підсумки комп’ютеризації та 

інформатизацій профтехзакладів області, використання Інтернет, електронної 
пошти, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-
виробничий процес у професійно-технічних навчальних закладах області за 2012 
рік. 

Станом на 01.01.2013 у 19 профтехзакладах області державного та 
обласного підпорядкування  навчалось 11265 учнів, яких навчали 1140 
педагогічних працівників. Порівняно з минулим роком (11239 та 1112 чол.) 
кількість учнів збільшилась на 26 чол., при цьому чисельність педпрацівників  
збільшилась на 28 осіб. Протягом останніх років спостерігається тенденція до 
збільшення кількості учнів у профтехзакладах області, при незначних змінах у 
кількості педагогічних працівників.     Середня кількість учнів у закладі ПТО 
області становить 593 особи. В середньому на одного педагога приходиться 
майже 10 учнів. 

Станом на 01.01.2013 у профтехзакладах області нараховувалось 1376 
персональних комп’ютери, що на 173 ПК (на 14,3%) більше, порівняно з 
минулорічним (1203 ПК). З наявної комп’ютерної техніки 1072 ПК (77,9%) 
використовувалось безпосередньо у навчальному процесі (912 ПК, або 75,8 % - за 
минулий рік). Знову спостерігається тенденція як до зростання загальної кількості 
персональних комп’ютерів у навчальних закладах, так і збільшення їх кількості та 
відсотка у використанні безпосередньо в навчальному процесі. 

Найбільше персональних комп’ютерів знаходиться на балансі 
Рівненського професійного ліцею та ВПУ № 22 м. Сарни – по 138 ПК, ВПУ № 29 
смт Володимирець – 106 ПК, ДПТНЗ „Сарненський професійний аграрний ліцей“ 
-100 ПК.  

Загальний рівень комп'ютерного забезпечення закладів ПТО області 
становив 8,19 учнів на 1 ПК (9,34 уч./ПК- у минулому році), рівень забезпеченості 
навчального процесу – 10,51 уч./ПК (12,32 уч./ПК.- минулого року).  Загальний 
рівень забезпеченості та забезпеченість комп’ютерами навчального процесу 
покращились, що теж є тенденцією останніх років. 

Станом на 01.01.2013 найвищий загальний рівень забезпеченості 
комп’ютерною технікою був:  у Рівненському професійному ліцеї  (4,7 уч./ПК 
проти  5,63 уч./ПК у минулому році. Заклад лідирує за даним показником 
протягом кількох років),  ДПТНЗ „Сарненський професійний аграрний ліцей“ (5,4 
уч./ПК; за минулий рік – 6,68 уч./ПК),     Здолбунівському професійному ліцеї 
залізничного транспорту (5, 99 уч./ПК та 6,63 уч./ПК за минулий рік),  ВПУ № 29 
смт Володимирець (6,41 уч./ПК та 7,42 уч./ПК). 

 У 2012 році суттєво покращився стан комп’ютерного забезпечення у 
Рівненському торгово-професійному ліцеї, де придбано 24 нових ПК, ДПТНЗ 
„Сарненський професійний аграрний ліцей“ (придбано 21 ПК), ДПТНЗ 
„Рівненський центр ПТО сервісу і дизайну“, Рівненському професійному ліцеї, 
Радивилівському професійному ліцей, де придбано по 19 ПК, ВПУ № 22 м. Сарни 
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та ВПУ № 29 смт Володимирець, де придбано по 16 ПК, ВПУ № 1 м. Рівне (12 
ПК).  

Всього протягом 2012 року профтехзакладами області було придбано 
182 ПК,  або 13,2% від загальної кількості. Чи не вперше, заклади ПТО області 
мали можливість придбати  комп’ютерну техніку як за рахунок власних коштів, 
так і коштів, виділених із обласного бюджету. 

Найнижчий рівень забезпеченості, як і в минулому році, у 
Рокитнівському професійному ліцеї (відповідно 35,0 уч./ПК  і 35,5 уч./ПК- у 
минулому році),  ВПУ № 24 м. Корець (21,9 уч./ПК та 22 уч./ПК у минулому 
році), ДПТНЗ "Соснівський професійний ліцей"  (16,6 уч./ПК та  14 уч./ПК у 
минулому році). 

Потребують ремонту або списання 144 ПК або 10,5 % від загальної 
кількості (минулорічні показники відповідно 130 ПК та 10,8 %).  

Найбільше такої техніки знаходиться у  ВПУ № 22 м. Сарни та 
Радивилівському професійному ліцеї  (по 25 ПК),   Квасилівському професійному 
ліцеї (21 ПК), ВПУ № 1 м. Рівне (19 ПК),   Дубенському професійному ліцеї (16 
ПК).      

Станом на 01.01.13 у закладах ПТО області нараховувалось 52 
мультимедійних проектори, що на 14 одиниць більше ніж на 01.01 минулого року, 
з них у Здолбунівському професійному ліцеї залізничного транспорту – 13 (+5 
порівняно із 2011 роком),  Рівненському професійному ліцеї  та ВПУ № 29 смт 
Володимирець  – 5 одиниць (відповідно +1 та +3 одиниці, порівняно з 2011 
роком); Рівненському торгово-професійному ліцеї – 4 (+1, порівняно з 
минулорічним).   На даний час  мультимедійні проектори наявні у кожному 
профтехзакладі області. 

Мультимедійними дошками ( 7 од. проти 3 у минулому році) забезпечені 
шість навчальних закладів: ВПУ № 24 м. Корець, Здолбунівський професійний 
ліцей залізничного транспорту, ВПУ № 1 м. Рівне, Рівненський торгово-
професійний ліцей, ДПТНЗ „Рівненський центр ПТО сервісу та дизайну“ (по 
одній дошці) та    ВПУ № 29 смт  Володимирець (2 дощки). У трьох останніх із 
названих закладах дане обладнання придбано у 2012 році. 

Цифрових фото- та відеокамер 42 (як і в минулому році), веб-камер –  
збільшилось на 17 (39 проти 22 у минулому році). 

 Кабінетів комп’ютерної техніки обладнано у закладах ПТО області – 44 
(на 1 більше, ніж минулого року), інших кабінетів, що обладнані комп’ютерною 
технікою – 180 (156 – минулого року), що разом становить 33,3% від загальної 
кількості навчальних приміщень у профтехзакладах. 

Широкоформатний TV-приймачів з USB-входом (для підключення ПК) 
нараховувалось 30 одиниць. 

У 17-и закладах обладнані комп’ютерною технікою бібліотеки (на 
01.01.2012 було 16), у 15-и закладах бібліотеки забезпечені під’єднанням до 
мережі Інтернет. Відповідні минулорічні показники – 16 та 8. 

З метою використання комп’ютерної техніки при підготовці домашніх 
завдань та доступу до мережі Інтернет учнів, які проживають у гуртожитках, у 
13-и профтехзакладах області гуртожитки облаштовані комп’ютерною технікою 
(всього встановлено 42 ПК); з них у 10 профтехзакладах забезпечено доступ до 
мережі Інтернет (37 ПК). 
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В усіх 19 державних закладах ПТО області забезпечено під’єднання до 
мережі Інтернет, діє електронна пошта, розроблені та функціонують Інтернет-
сайти. Намітився ряд позитивних зрушень щодо оформлення та функціонування 
сайтів. Поряд з тим, окремих закладах ПТО інформація не завжди регулярно 
оновлюється, є недоліки в оформленні сайті, допускаються граматичні помилки, 
неточності тощо.  

Впродовж року управління освіти і науки, НМЦ ПТО у Рівненській 
області, спільно із закладами профтехосвіти працювали над впровадженням 
відеоконференцзв’язку з використанням мережі Інтернет. Як показав досвід, в 
даному напрямі існують певні проблеми, пов’язані, перш за все, з недостатньою 
швидкістю передачі та прийому комп’ютерних мереж.  

На кінець 2012 року до мережі Інтернет було під’єднано навчальних та 
адміністративних приміщень навчальних закладів - 320 (у минулому році було 
215), з них,  навчальних – 190, або 28,27% від усіх навчальних приміщень;  995 
ПК (769 ПК - у 2011) персональних комп’ютерів забезпечені виходом у мережу 
Інтернет, з яких 817 ПК використовується безпосередньо у навчальному процесі. 

Найкраще доступом до мережі Інтернет забезпечені учні Рівненського 
професійного ліцею (4,7 учнів на 1 ПК, який має вихід в Інтернет),  ВПУ № 29 смт 
Володимирець ( 7,22  уч./ПК), ДПТНЗ "Сарненський професійний аграрний ліцей 
(7,4 уч./ПК), Рівненського торгово-професійного ліцею (7,82 уч./ПК), 
Здолбунівського професійного ліцею залізничного транспорту (8,05 уч./ПК).  

Найнижчі показники із забезпечення учнів доступом до мережі Інтернет 
у  Рокитнівському професійному ліцеї – 35,5 уч./ПК, та ВПУ № 24 м. Корець – 
21,9 уч./ПК. 

Протягом 2012 року профтехзакладами області була проведена значна 
робота із забезпечення доступу учнів до мережі Інтернет, тому даний показник 
суттєво покращився. 

Тривала робота за освітньою  програмою "Intel® Навчання для 
майбутнього". Протягом 2012 року проведено 3 тренінги за вказаною програмою. 
Зокрема, проведено навчання на базі Рівненського торгово-професійного ліцею – 
навчання пройшли 12 педпрацівників, ДПТНЗ „Дубровицький професійний 
ліцей“ – 12 чол., та на базі  ДПТНЗ „Рівненський центр ПТО сервісу і дизайну“ – 
13 чол. Навчання за програмою у 2012 році пройшли 37 педпрацівників ПТНЗ 
області. 

З початку запровадження програми "Intel® Навчання для майбутнього" 
(2006 рік) на базі ПТНЗ області проведено 29 тренінгів, у яких прийняли участь 
365 педагогічних працівників ПТО області, що становить 31% від загальної 
кількості. 

Згідно опитування педпрацівників профтехзакладів у 2012 році 
інформаційно-комунікаційними технологіями володіли 97,2% педпрацівників, з 
них, на низькому рівні – 40,4%, середньому – 47%, високому – 9,8% 
педпрацівників. 

У 2012 році інформаційно-комунікаційні технології у навчальному 
процесі використовували 50,9% педпрацівників (проводили заняття з 
використанням ІКТ); минулорічний показник становив – 44,2% . 

У навчально-виробничому, виховному процесах у профтехзакладах у 
2012 році використовувалось близько 1100 (1117) різноманітних електронних 
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засоби навчального призначення (навчально-тематичні презентації, відеофільми, 
електронні посібники, тестові програмні засоби, тренажери, навчально-тематичні 
сайти тощо). З них, 687 ЕЗНП розроблених педпрацівниками профтехзакладів. 
Розробку власних ЕЗНП проводять 157  педпрацівників, що становить 13,7% від 
загальної кількості. 

З метою впровадження інформаційно-комунікаційний технологій у 
навчально-виробничий процес, висвітлення діяльності закладів ПТО області, 
проведення профорієнтаційної роботи та поширення інформаційно-
комунікаційних технологій у 2012 році було проведено Всеукраїнський конкурс 
веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів. Переможцями І етапу 
(обласного), стали Рівненський торгово-професійний ліцей (І місце),  ВПУ № 1 
м. Рівне (ІІ місце), ВПУ № 29 смт Володимирець (ІІІ місце). У ІІ етапі 
(всеукраїнському) веб-сайт Рівненського торгово-професійного ліцею було 
відзначено дипломом ІІІ ступеня. 

У грудні 2012 року на базі Рівненського торгово-професійного ліцею 
проведено обласний огляд-конкурс навчальних та навчально-контролюючих 
комп’ютерних програм. Участь в огляді-конкурсі прийняли усі 19 
профтехзакладів обласного та державного підпорядкування. В чотирьох 
номінаціях огляду-конурсу було представлено 36 електронних засобів 
навчального призначення, розроблених педпрацівниками та учнями 
профтехзакладів. За підсумками конкурсу в усіх номінаціях найбільшу кількість 
балів набрали ВПУ № 1 м. Рівне (8 балів), Рівненський торгово-професійний (5 
балів), ВПУ № 22 м. Сарни та ДПТНЗ „Сарненський професійний аграрний ліцей“ 
(3 бали). 

Питання впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 
навчально-виробничий процес у профтехзакладах області, поширення 
інноваційних педагогічних технологій, перспективного педагогічного досвіду та 
поточної діяльності  розглядались на засіданнях методичної секції педагогічних 
працівників комп’ютерних дисциплін, які були проведені 04.05.2012 на базі 
Рівненського торгово-професійного ліцею та 18.10.2012 на базі ДПТНЗ 
„Соснівський професійний ліцей“. 

     За результатами діяльності закладів профтехосвіти області з питань 
комп’ютеризація та інформатизації закладів ПТО, використання Інтернет, 
впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничий 
процес проведено рейтингову оцінку діяльності ПТНЗ області за 2012 рік. 

Кращі результати у Здолбунівського професійного ліцею (270,61 
рейтингових балів) – I місце, Рівненського професійного ліцею (270,1 
рейтингових балів) - II місце,  ДПТНЗ „Сарненський професійний аграрний 
ліцей“ (222,35 рейтингових балів) – IІІ місце.  

Серед кращих також слід відзначити ВПУ № 29 смт Володимирець 
(212,97 рейтингових балів) та Рівненський торгово-професійний ліцей (211,13 
рейтингових балів). 

 Замикають рейтингову шкалу ВПУ № 24 м. Корець (71,32  бали) – 17-е 
місце, ДПТНЗ "Соснівський професійний ліцей" (58,69 балів) – 18-е місце, 
Рокитнівський професійний ліцей (36,36 балів) – 19-е місце  (Див. діаграми). 
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