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АНАЛІЗ СТАНУ КОМП‘ЮТЕРИЗАЦІЇ, ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА 
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ЗА 2013 РІК 
 

Проведено щорічний аналіз та підведено підсумки комп’ютеризації та 
інформатизацій профтехзакладів області, використання можливостей Інтернет та  
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничий 
процес у професійно-технічних навчальних закладах області за 2013 рік. 

Станом на 01.01.2014 у 19-и профтехзакладах області державного та 
обласного підпорядкування  навчалось 10671 учень, яких навчали 1133 
педагогічних працівники. Порівняно з минулим роком (11265 та 1140 чол.) 
кількість учнів та педпрацівників  зменшилась відповідно на 594 та 7  чол. За 
кількістю учнів  на вказаний час  показник є найнижчим за останні 5 років, при 
цьому чисельність педпрацівників незначно зменшилась.    Середня кількість 
учнів у закладі ПТО області становить 562 особи ( у минулому році - 593 особи). 
В середньому на одного педагога приходиться майже 9,4 учні (9,9 учнів – у 
минулому році). 

На 01.01.2014 у профтехзакладах області нараховувалось 1540 
персональних комп’ютери, що на 164 ПК (на 11,9%) більше, порівняно з 
минулорічним (1376 ПК). З наявної комп’ютерної техніки 1259 ПК (81,75%) 
використовувалось безпосередньо у навчальному процесі (1072 ПК, або 77,9 % - 
за минулий рік).  

 Як і протягом минулих 
років прослідковується тенденція  
до зростання загальної кількості 
персональних комп’ютерів у 
навчальних закладах та 
збільшення їх кількості та відсотка 
у використанні безпосередньо в 
навчальному процесі (див. 
Діаграму 1). 

Найбільше персональних 
комп’ютерів знаходиться на 
балансі Рівненського 
професійного ліцею – 139 ПК,  
ВПУ № 22 м. Сарни – 138 ПК, 
Здолбунівського професійного ліцею залізничного транспорту – 113 ПК. У 
дев’яти із 19-и закладів ПТО області нараховується 100 і більше персональних 
комп’ютери. 

Загальний рівень комп'ютерного забезпечення закладів ПТО області 
становив 6,93 учнів на 1 ПК (8,19 уч./ПК- у минулому році), рівень забезпеченості 
навчального процесу – 8,5 уч./ПК (10,51 уч./ПК.- минулого року). Забезпеченість 
навчально-виробничого процесу персональними комп’ютерами (кількість учнів на 
1 ПК, що використовується у навчальному процесі) у профтехзакладах області 
щорічно покращується, що відображається на Діаграмі 2.   

Діаграма 1 
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Станом на 01.01.2014 найвищий загальний рівень 
забезпеченості комп’ютерною технікою був:  
 у Здолбунівському професійному 
ліцеї залізничного транспорту  (3,73 
уч./ПК проти  5,99 уч./ПК у 
минулому році), ДПТНЗ 
„Сарненський професійний 
аграрний ліцей“ (4,69 уч./ПК; за 
минулий рік – 5,4 уч./ПК),     
Рівненському професійному ліцеї  
(4,8 уч./ПК проти  4,7 уч./ПК у 
минулому році).    

За станом забезпечення 
навчального процесу найкращі 
показники: у Здолбунівського 
професійного ліцею залізничного транспорту (3,97 уч./ПК проти  6,52 уч./ПК у 
минулому році), ДПТНЗ „Сарненський професійний аграрний ліцей“ (4,95 уч./ПК; 
за минулий рік – 5,74 уч./ПК),     Рівненському професійному ліцеї  (5,61 уч./ПК 
проти  5,41 уч./ПК у минулому році).    

У 2013 році суттєво покращився стан комп’ютерного забезпечення у ДНЗ 
„Рівненське ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі“, де придбано 25 нових ПК, 
Здолбунівського професійного ліцею залізничного транспорту (придбано 24 ПК), 
ДПТНЗ „Рівненський центр ПТО сервісу і дизайну“ (придбано 23 ПК),  
Дубенського професійного ліцею (придбано 15 ПК), ДПТНЗ „Березнівське ВПУ“ 
(придбано 14 ПК) та ін. 

Всього протягом 2013 року профтехзакладами області було придбано 158 
ПК,  або 10,26% від загальної кількості.  

Найнижчий рівень забезпеченості у Рокитнівському професійному ліцеї 
(загальний – 29,4; навчального процесу -  49,9 уч./ПК),  ВПУ № 24 м. Корець 
(відповідно 17,8 уч./ПК та 43 уч./ПК), ДПТНЗ "Соснівський професійний ліцей"  
(14,6 уч./ПК та  26,1 уч./ПК). 

Потребують ремонту або списання 161 ПК або 10,45% від загальної 
кількості (минулорічні показники відповідно 144 ПК та 10,5%).  

Станом на 01.01.14 у закладах ПТО області нараховувалось 91 
мультимедійний проектор, що на 39 одиниць більше ніж на 01.01 минулого року, 
з них, у Здолбунівському професійному ліцеї залізничного транспорту – 24 (+11 
порівняно із 2012 роком), ДНЗ „Рівненське ВПУ ресторанного сервісу  і   
торговлі“ – 10 (+6, порівняно з минулорічним), Радивилівському професійному 
ліцех – 9 (+8), ДПТНЗ „Рівненський центр ПТО сервісу і дизайну“ – 7 (+4), 
Рівненський професійний ліцей – 6 (+1), ВПУ № 29 смт Володимирець – 6 (+1). 

Мультимедійними дошками ( 11 од. проти 7  минулому році) забезпечені 
шість навчальних закладів: ВПУ № 24 м. Корець, Здолбунівський професійний 
ліцей залізничного транспорту, ВПУ № 1 м. Рівне, ДПТНЗ „Рівненське ВПУ 
ресторанного сервісу і торгівлі“ (по 1 дошці), ДПТНЗ „Рівненський центр ПТО 
сервісу та дизайну“ (3 дошки),    ВПУ № 29 смт  Володимирець (2 дощки), 
Дубенський професійний ліцей (2 дошки).  

Діаграма 2 
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Динаміка забезпечення мультимедійним обладнанням (проектори, дошки) 
ПТНЗ області відображена на Діаграмі 3. 

Широкоформатних 
TV-приймачів з USB-входом 
(для підключення ПК) 
нараховувалось 54 одиниць 
(30 – у минулому році). 

Використання 
мультимедійного обладнання, 
а також широкоформатних 
TV-приймачів з USB-входом, 
сприяє підвищенню рівня 
навчального процесу, тому 
забезпеченню закладів 
вказаним обладнанням 
приділяється особлива увага. 
Важливою задачею на сьогодні є облаштування кожного робочого місця педагога 
комп’ютерною технікою, мультимедійним обладнанням та доступом до мережі 
Інтернет. 

Цифрових фото- та відеокамер  –  49 (42 - у минулому році), веб-камер –  
збільшилось на 9 (48 проти 39 у минулому році). 

 Кабінетів комп’ютерної техніки обладнано у закладах ПТО області – 45 
(на 1 більше, ніж минулого року), інших кабінетів, обладнаних комп’ютерною 
технікою – 213 (180 – минулого року), що разом становить 40,7% (33,3% у 
минулому році) від загальної кількості навчальних приміщень у профтехзакладах. 

У 18-и закладах обладнані комп’ютерною технікою бібліотеки, у яких 
встановлено 66 ПК;  у 16-и закладах 62 персональних комп’ютери  бібліотек 
забезпечені доступом до мережі Інтернет. Відповідні минулорічні показники: 
персональними комп’ютерами облаштовані 17 бібліотек, з яких 15 забезпечені 
доступом до Інтернет. 

Для забезпечення учнів, які проживають у гуртожитках, доступом до 
мережі Інтернет у 16-и профтехзакладах області гуртожитки облаштовані 
комп’ютерною технікою (всього встановлено 63 ПК); з них, у 15 профтехзакладах 
забезпечено доступ до мережі Інтернет (62 ПК). Минулорічні показники: 15 
гуртожитків облаштовані персональними комп’ютерами, з яких 13 забезпечені 
доступом до мережі Інтернет. 

В усіх 19 закладах ПТО області державного та обласного підпорядкування 
забезпечено під’єднання до мережі Інтернет, діє електронна пошта, розроблені та 
функціонують Інтернет-сайти .  

На кінець 2013 року до мережі Інтернет було під’єднано навчальних та 
адміністративних приміщень навчальних закладів - 385 (у минулому році було 
320), з них,  навчальних – 233, або 36,75%  від усіх навчальних приміщень (за 
минулий рік 190 приміщень, що становило 28,27%);  1113 ПК (995  ПК - у 2012) 
персональних комп’ютерів забезпечені виходом у мережу Інтернет, з яких 959  
ПК (817 ПК – у 2012 році) використовується безпосередньо у навчальному 
процесі.  

 

Діаграма 3 
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Забезпеченість учнів доступом до мережі Інтернет в станом на  01.01.2014 
становить 9,59 учнів на 1 персональний комп’ютер, що має вихід в мережу 
Інтернет, забезпеченість доступом до Інтернет в ході навчального процесу – 11, 13 
уч./ПК (Див. Діаграму 4). 

Найкраще доступом до 
мережі Інтернет забезпечені 
учні Здолбунівського 
професійного ліцею 
залізничного транспорту (3,73 
уч./ПК – загальний та 3,97 
уч./ПК – навчального 
процесу),   ДПТНЗ "Сарнен-
ський професійний аграрний 
ліцей (відповідно: 5 уч./ПК та 
5,59 уч./ПК), Рівненського 
професійного ліцею  
(5,34 уч./ПК та 5,61 уч./ПК).  

Найнижчі показники із забезпечення учнів доступом до мережі Інтернет у  
Рокитнівському професійному ліцеї – 29,4 та 49,9 уч./ПК, ВПУ № 24 м. Корець – 
35,6 та 35,6 уч./ПК, ДПТНЗ „Соснівський професійний ліцей“ – 19,3 та 26,1 
уч./ПК. 

Продовжувалась робота за освітньою  програмою „Intel® Навчання для 
майбутнього“.  У 2013 року проведено заняття  за вказаною програмою на базі 
ВПУ № 1 м. Рівне, де навчання пройшли 15 педпрацівників закладу, а викладач 
ВПУ № 1 м. Рівне Доманська О.Я. пройшла навчання за новою 10-ю версією 
програми на базі Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища.  

З початку запровадження програми на базі ПТНЗ області було проведено 
30 тренінгів за програмою, у яких прийняли участь 382 педпрацівники; ще 4 
працівники пройшли навчання у системі профтехосвіти. Всього у програмі „Intel® 
Навчання для майбутнього“ навчання пройшли 34% педпрацівників закладів. 

У 2013 році інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі 
використовували 57,8% педпрацівників (проводили заняття з використанням 
ІКТ); минулорічний показник становив – 50,9% . 

У навчально-виробничому, виховному процесах у профтехзакладах у 2013 
році використовувалось близько 1840 (1117 - за минулий рік) різноманітних 
електронних засоби навчального призначення (навчально-тематичні презентації, 
відеофільми, електронні посібники, тестові програмні засоби, тренажери, 
навчально-тематичні сайти тощо). З них, 1277 (687 – в минулому році) ЕЗНП 
розроблених педпрацівниками профтехзакладів. Розробку власних ЕЗНП 
проводять 240 (157 – за 2012 рік)  педпрацівників, що становить 21,2% (13,7% - 
минулого року) від загальної кількості. 

З метою покращення оформлення і функціонування веб-сайтів 
профтехзакладів та впровадження нових можливостей у червні 2013 року 
проведено обласний конкурс веб-сайтів професійно-технічних навчальних 
закладів. За підсумками конкурсу були відзначені веб-сайти ВПУ № 1 м. Рівне (І 
місце), Здолбунівського професійного ліцею залізничного транспорту, 
Рівненського професійного ліцею (ІІ місце), ДПТНЗ „Острозьке ВПУ“, ДНЗ 

Діаграма 4 
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„Рівненське ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі“ та Квасилівського професійного 
ліцею (ІІІ місце). 

 У грудні 2013 проведено Інтернет-виставку відеопрезентацій на тему „Мій 
заклад – моя гордість“. Виставка включала підготовку відеопрезентації на названу 
тему і розміщення її в мережі Інтернет та на сайті навчального закладу. Заклади 
при цьому демонстрували не лише володіння інформаційними технологіями, але і 
творчі аматорські та акторські здібності. За підсумками Інтернет-виставки 
кращими були визнані відеопрезентації Здолбунівського професійного ліцею 
залізничного транспорту (І місце), Радивилівського та Рівненського професійних 
ліцеїв (ІІ місце), ДНЗ „Рівненське ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі“, 
Квасилівського професійного ліцею та  ВПУ № 22 м. Сарни (ІІІ місце). 

У лютому 2013 року профтехзаклади області прийняли участь у ІІ 
Всеукраїнському конкурсі на кращий веб-сайт навчального закладу „Веб-сайт – 
обличчя успіху“.  

Рейтинг веб-сайтів проводився на Першому українському рейтинговому 
порталі (http://ranking.sumdu.edu.ua). 

 Критеріями оцінки були показники, які включали: 
1. Представлення веб-сайту у пошукових системах мережі Інтернет (його 

видимість). Наявність файлів для завантаження; 
2. Відвідуваність сайту; 
3. Цитованість даного сайту (посилання на даний сайт із інших ресурсів 

мережі Інтернет). 
 У рейтингу серед навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (на лютий 

2013 року) дипломом другого ступеня відзначено веб-сайт Вищого професійного 
училища № 1 м. Рівне (http://www.vpu1.inf.ua ), який зайняв 3-е місце у 
рейтинговій таблиці.  

Серед кращих відзначено також веб-сайти Дубенського професійного ліцею 
– 7-е місце, Рівненського торгово-професійного ліцею – 8-е місце, ДПТНЗ 
„Сарненський професійний аграрний ліцей“ – 13-е місце, Квасилівського 
професійного ліцею – 15-е місце та ДПТНЗ „Острозьке вище професійне 
училище“ – 18-е місце.  

15–16 травня 2013 року у Вінницькому національному технічному 
університеті відбувся ІІ тур Міжнародного конкурсу з веб-дизайну та 
комп’ютерної графіки.  Рівненську область на конкурсі у групі „Профтехзаклади 
та коледжі“ представляли переможці І туру (заочного) випускники групи № 11 
Вищого професійного училища № 1 м. Рівне Кучинський Серафим та Шикула 
Олена (керівник – Король Світлана Василівна), які за підсумками виконання 
кваліфікаційної роботи – створення веб-сайту на тему „Молодь за здоровий спосіб 
життя“, посіли відповідно перше і третє місця.  

Переможці були відзначені дипломами, сертифікатами фірми „Adobe 
Systems Incorporated“, цінними подарунками, а їх наставник, – викладач 
спецдисциплін операторів ЕОМ Король Світлана Василівна, – сертифікатом 
керівника фіналіста. 

Ще один учасник від Рівненщини, –  учень ВПУ № 29 смт 
Володимирець Середа Віталій Віталійович на даному конкурсі посів ІІІ місце в 
номінації „Web-графіка“. 

http://ranking.sumdu.edu.ua)
http://www.vpu1.inf.ua
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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 18.04.2013 на базі ВПУ 
№ 1 м. Рівне та 17.10.2013 на базі ДПТНЗ „Сарненський професійний аграрний 
ліцей“. В роботі секції велика увага приділялась питанням використання 
спеціального програмного забезпечення, систем автоматизовано проектування 
при вивченні предмету „Інформаційні технології“ та спецдисциплін за 
робітничими професіями, використанню вільного програмного забезпечення, 
можливостей Інтернет у навчально-виробничому процесі, використанню нових 
технологій при оформленні веб-сайтів профтехзакладів та іншим. 

 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 2013 рік. 

Кращі результати у Здолбунівського професійного ліцею (478,61 
рейтингових балів) – I місце, Рівненського професійного ліцею (354,05 
рейтингових балів) - II місце,  ДПТНЗ „Сарненський професійний аграрний 
ліцей“ (308,27 рейтингових балів) – IІІ місце.  

Серед кращих також слід відзначити ДНЗ „Рівненське ВПУ ресторанного 
сервісу і торгівлі“ (296,33 рейтингових балів), ВПУ № 29 смт Володимирець 
(253,25 рейтингових балів).  

Замикають рейтингову шкалу ВПУ № 24 м. Корець (82,42  бали) – 17-е 
місце, ДПТНЗ "Соснівський професійний ліцей" (67,85 балів) – 18-е місце, 
Рокитнівський професійний ліцей (52,79 балів) – 19-е місце  (Див. діаграми 5-8). 
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∗ Номера ПТНЗ відповідають старій нумерації  професійно-технічних навчальних закладів області. 
Використовуються лише для зручності відображення даних на діаграмах та графіках. Нові (змінені) 
назви профтехзакладів подані у таблиці: 

Номер 
профтехзакладу 

(стара 
нумерація у 
назвах ПТНЗ) 

Назва профтехзакладу (на даний час) 

1 Вище професійне училище № 1 м. Рівне 
2 ДНЗ „Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту“ 
4 ДПТНЗ „Березнівське вище професійне училище“ 
5 ДПТНЗ „Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу і дизайну“ 
6 ДПТНЗ „Дубровицький професійний ліцей 
7 Рокитнівський професійний ліцей 
8 ДПТНЗ „Соснівський професійний ліцей“ 
9 ДНЗ „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі“ 

11 Рівненський професійний ліцей 
16 Квасилівський професійний ліцей 
21 ДПТНЗ „Сарненський професійний аграрний ліцей“ 
22 Вище професійне училище № 22 м. Сарни 
23 Клеванський професійний ліцей 
24 Вище професійне училище № 24 м. Корець 
25 Вище професійне училище № 25 смт Демидівка 
26 Радивилівський професійний ліцей 
27 Дубенський професійний ліцей 
28 ДПТНЗ „Острозьке вище професійне училище“ 
29 Вище професійне училище № 29 смт Володимирець 

ДНЗ – державний навчальний заклад; ДПТНЗ – державний професійно-технічний навчальний заклад 
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