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АНАЛІЗ СТАНУ КОМП‘ЮТЕРИЗАЦІЇ, ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА 
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ЗА 2016 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 2016 рік. 

Станом на 01.01.2017 у 19-и профтехзакладах області навчалось 10232 
(10343 на 01.01.2016; у дужках після цифр будуть вказуватись дані на вказану 
дату минулого року)  учнів, яких навчали 1119 (1186) педагогічних працівники. 
Порівняно з минулим роком кількість учнів зменшилась на 111 чол.,  кількість  
педпрацівників  зменшилась  на 67  чол.    Середня кількість учнів у закладі ПТО 
області становить 538,5(544) особи.  В середньому на одного педагога 
приходиться майже  9,1(8,7) учнів. 

Протягом останніх років, починаючи із 2012 року,  спостерігається 
тенденція до постійного щорічного (правда, – порівняно незначного) скорочення 
кількості учнів у профтехзакладах області. Із 2014 року спостерігається 
зменшення кількості  педпрацівників ПТНЗ; найбільше зменшення (на 67 осіб) 
відбулося у 2016 році  ( Діаграма 1 ).   

На 01.01.2017 у профтехзакладах області нараховувалось 1645(1651) 
персональних комп’ютерів, що менше на 6(+60) ПК, або на 0,6%(+3,9%), 
порівняно з минулорічним. Поряд з тим, кількість персональних комп’ютерів, які 
використовуються у навчальному процесі,  не зменшилась, а навпаки, – 
збільшилась. З наявної комп’ютерної техніки 1344(1341) ПК, або 81,7% (81,2%) 
використовувалось безпосередньо у навчальному процесі, – що більше за 
минулорічні показники.  

 Як і протягом минулих років  у профтехзакладах області спостерігається  
тенденція  до збільшення кількості персональних комп’ютерів, які  
використовуються безпосередньо у навчальному процесі ( Діаграма 2). 

На кінець 2016 року найбільше персональних комп’ютерів перебувало на 
балансі ВПУ № 22 м. Сарни – 159 ПК, Рівненського професійного ліцею – 
150 ПК,  ДНЗ „Здолбунівське вище професійне училище залізничного 
транспорту“ – 130 ПК,   ДПТНЗ „Сарненський професійний аграрний ліцей“ –
128 ПК, ДПТНЗ „Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та 
дизайну“ – 117 ПК,  ВПУ № 1 м. Рівне та ДНЗ „Рівненське вище професійне 
училище ресторанного сервісу і торгівлі“ – по 110 ПК, ВПУ № 29 смт 
Володимирець –  105 ПК.  У названих 8-и із 19-и усіх закладів ПТО області 
нараховується  більше 100 персональних комп’ютерів. 

Упродовж 2016 року було придбано 34 нових персональних комп’ютери, з 
яких найбільше, – 17 ПК, у Вищому професійному училищі № 22 м. Сарни. 

Загальний рівень комп'ютерного забезпечення закладів ПТО області на 
кінець 2016 року становив 6,22(6,26) учнів на 1 ПК, рівень забезпеченості 
навчального процесу – 7,61(7,7) уч./ПК.  Покращення показників забезпеченості 
персональними комп’ютерами учнів ПТНЗ (зменшення кількості учнів на 1 ПК) 



3 
 

частково обумовлено зменшенням контингенту учнів у професійно-технічних 
навчальних закладах області. 

 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 3.   

Станом на 01.01.2017 найвищий загальний рівень забезпеченості 
комп’ютерною технікою був:  у ДНЗ „Здолбунівське вище професійне училище 
залізничного транспорту“  – 3,45(3,34) уч./ПК,  ДПТНЗ „Сарненський 
професійний аграрний ліцей“  – 4,04(4,05) уч./ПК;  ВПУ № 29 смт Володимирець 
– 4,2(4.71) уч./ПК;   Рівненському професійному ліцеї – 4,36(4,48) уч./ПК,  ДНЗ 
„Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі“  – 
4,85(4,96) уч./ПК.    

За станом забезпечення навчального процесу найкращі показники: у ДНЗ 
„Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту“ –  3,73(3,65) 
уч./ПК,  ДПТНЗ „Сарненський професійний аграрний ліцей“ – 4,27(4,29) уч./ПК,  
ДНЗ „Дубенське вище художнє професійно-технічне училище“ – 5,22(5,27) 
уч./ПК,   Рівненського професійного ліцею – 5,5(4,98) уч./ПК, ВПУ № 29 
смт Володимирець – 5,65(5,27) уч./ПК, ДНЗ „Рівненське вище професійне 
училище ресторанного сервісу і торгівлі“  – 5,92(5,89) уч./ПК.  

Найнижчим лишається рівень забезпеченості у Рокитнівському 
професійному ліцеї (загальний – 26,3(24,9) уч./ПК; навчального процесу – 
59,3(44,8) уч./ПК). Також, першочергово потребує покращення рівень 
комп’ютерного забезпечення  у  ВПУ № 24 м. Корець (загальний – 14,1(13,5) 
уч./ПК; навчального процесу – 17,6(16,8) уч./ПК) та ДПТНЗ „Соснівський 
професійний ліцей“ (загальний – 11,4(9,83) уч./ПК; навчального процесу – 
13,5(14,2) уч./ПК). 

Із наявної комп’ютерної техніки потребують ремонту або списання 
164(171) ПК, що становить 10,0%(10,4%).   

Станом на 01.01.2017 у закладах ПТО області нараховувалось 101(99) 
мультимедійний проектор,  14(14) мультимедійних дошок, 91(86) 
широкоформатний TV-приймач з USB-входом для підключення ПК, 22(22) 
цифрових відеокамери, 30(31) цифрових фотокамер, 54(59) веб-камери 
(Діаграма 4). 

Мультимедійним та цифровим фото-відеообладнанням найкраще 
забезпечені ДНЗ „Здолбунівське ВПУ залізничного транспорту“, ДНЗ „Рівненське 
ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі“, Рівненський професійний ліцей. 

Кабінетів комп’ютерної техніки у закладах ПТО області обладнано  47(47), 
інших кабінетів, обладнаних комп’ютерною технікою – 258(258), що разом 
становить 47,7%(47,5%) від загальної кількості навчальних приміщень у 
профтехзакладах (Діаграма 5). 

У 18-и (18-и) закладах обладнані комп’ютерною технікою бібліотеки, у 
яких встановлено 90(86) ПК; у 17(17) закладах  86(82) ПК забезпечені доступом 
до Інтернет.    
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У 17-и профтехзакладах області гуртожитки облаштовані комп’ютерною 
технікою (всього встановлено 75 ПК); у 16-и закладах 69 ПК забезпечені 
доступом до мережі Інтернет.  

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

На кінець 2016 року до мережі Інтернет було під’єднано навчальних та 
адміністративних приміщень навчальних закладів – 471 (462), з них,   навчальних 
– 285(267), або  44,6%(41,6% )  від усіх навчальних приміщень;  1269(1219)  
персональних комп’ютерів забезпечені виходом у мережу Інтернет, яких 
1078(1060)  ПК використовується безпосередньо у навчальному процесі 
(Діаграми 6-7).  

Забезпеченість учнів доступом до мережі Інтернет станом на  01.01.2017 
становила 8,06(8,48) учнів на 1 персональний комп’ютер, що має вихід в мережу 
Інтернет; забезпеченість доступом до Інтернет в ході навчального процесу – 
9,5(9,76) уч./ПК (Діаграма 8). 

Найкраще доступом до мережі Інтернет забезпечені учні ДНЗ 
„Здолбунівське ВПУ залізничного транспорту“    (3,5(3,4) уч./ПК  – загальний, та 
3,7(3,65)уч./ПК – навчального процесу), ВПУ № 29 смт Володимирець 
(4,32(4,95) уч./ПК та 5,88(5,27) уч./ПК);  ДПТНЗ "Сарненський професійний 
аграрний ліцей (відповідно: 4,34(4,36) уч./ПК та 4,88(4,9) уч./ПК), Рівненського 
професійного ліцею  (4,36(4,48) уч./ПК та 5,5(4,98) уч./ПК), ДНЗ „Рівненське ВПУ 
ресторанного сервісу і торгівлі (5,33(5,09) уч./ПК та 5,92(5,89) уч./ПК),.  

Найнижчі показники із забезпечення учнів доступом до мережі Інтернет у  
Рокитнівському професійному ліцеї – 33,9(29,9) та 59,3(44,8) уч./ПК, ВПУ № 24 
м. Корець – 29,5(28,2) та 29,6(28,2) уч./ПК.  

У 2016 році інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі 
використовували 74,5%(70,5%) педпрацівників (проводили заняття з 
використанням ІКТ) .  

В середньому у профтехзакладах області використовувалось 305 (273) 
електронних засоби навчального призначення (ЕЗНП:  навчально-тематичні 
презентації, відеофільми, електронні посібники, тестові програмні засоби, 
тренажери, навчально-тематичні сайти тощо). З них, 195 (176) ЕЗНП, – 
розроблених педпрацівниками закладів (Діаграми 9-10). 

Розробку власних ЕЗНП проводять 524(488)  педпрацівників, що становить 
48,7%(41,15%) від загальної кількості (Діаграма 11). 

Основними напрямами діяльності щодо впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій у навчально-виробничий, виховний процеси у ПТНЗ, 
навчально-методичну діяльність закладів профтехосвіти на навчально-
методичного центру у 2016 року були: використання можливостей мережі 
Інтернет, зокрема, використання веб-квест технології, хмарних технологій;  
пропагування, розробка та впровадження  дистанційних курсів та форм навчання; 
організація та проведення нарад, семінарів, конференцій у формі вебінарів; 
висвітлення інформації про діяльність ПТНЗ на сайтах навчальних закладів та ін.  
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Діаграма 1 

Діаграма 2 

 За результатами діяльності закладів профтехосвіти області з питань 
комп’ютеризація та інформатизації, використання Інтернет, впровадженні 
інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничий процес 
проведено рейтингову оцінку діяльності ПТНЗ області за 2016 рік. 

Кращі результати у Здолбунівського професійного ліцею (505,43 
рейтингових балів) – I місце, Рівненського професійного ліцею (392,7 
рейтингових балів) - II місце,  ДНЗ „Рівненське ВПУ ресторанного сервісу і 
торгівлі“ (352,9 рейтингових балів) – IІІ місце.  (Діаграми 12-15). 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

Діаграма 4 
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Діаграма 4 

Діаграма 3 
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Діаграма 5 

Діаграма 6 
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Діаграма 7 

Діаграма 8 
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Діаграма 9 

Діаграма 10 
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Діаграма 11 

Діаграма 12 
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Діаграма 13 

Діаграма 14 
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Номер ПТНЗ задається за старою нумерацією згідно таблиці 

№ 
ПТНЗ 

Назва ПТНЗ 

1 Вище професійне училище № 1 м. Рівне 
2 Державний навчальний заклад „Здолбунівське вище професійне училище залізничного 

транспорту“ 
4 Державний професійно-технічний навчальний заклад „Березнівське вище професійне училище“  
5 Державний професійно-технічний навчальний заклад „Рівненський центр професійно-

технічної освіти сервісу та дизайну“ 
6 Державний професійно-технічний навчальний заклад „Дубровицький професійний ліцей“ 
7 Рокитнівський професійний ліцей 
8 Державний професійно-технічний навчальний заклад „Соснівський професійний ліцей“ 
9 Державний навчальний заклад „Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і 

торгівлі“ 
11 Рівненський професійний ліцей 
16 Квасилівський професійний ліцей 
21 Державний професійно-технічний навчальний заклад „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 Державний навчальний заклад „Дубенське вище художнє професійно-технічне училище“ 
28 Державний професійно-технічний навчальний заклад „Острозьке вище професійне училище“ 
29 Вище професійне училище № 29 смт Володимирець 

 

 

Діаграма 15 


