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Основні завдання із впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій у профтехзакладах Рівненської області 

на найближчий період 
 
Основним завданням професійно-технічної освіти є підготовка 

висококваліфікованого працівника, який володіє сучасними виробничими 
технологіями, вміє, самостійно навчаючись, адаптуватись до нових умов 
виробництва, освоювати нові технології  галузі, і  який є конкурентоздатним на 
ринку праці. 

Впроваджуючи інформаційно-комунікаційні технології у профтехзакладах 
області, комп’ютеризуючи та інформатизуючи їх ми повинні постійно пам’ятати 
про основне завдання профтехосвіти.   

Сила інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі 
полягає, по-перше,  в тому, що їх використання дозволяє розширити діапазон 
сприйняття навчального матеріалу різними органами відчуття учня. При цьому, 
учень бачить не лише „сухий“ текст, але і графічне зображення, в тому числі і 
відео, чує голос диктора. Відображення того, чи іншого процесу відбувається у 
русі, із різних сторін.  

По-друге, використання ІКТ, зокрема, можливостей Інтернет, дозволяє 
учню самому вибирати із маси пропонованих той навчальний матеріал, 
навчальний посібник, який для нього є найбільш простим, доступним  і 
зрозумілим. Учень має можливість ознайомитись із найновішими здобутками, 
розширити діапазон знань із даної галузі, чого у навчальному підручнику може не 
відображатись. 

По-третє, використання ІКТ та Інтернет забезпечує для учня можливості 
спілкування із товаришами, спеціалістами галузі, виробничниками, вченими, 
іншими людьми, що сприяє осмисленню та глибокому засвоєнню навчального 
матеріалу. 

По-четверте, розроблені сучасні апаратно-програмні комплекси, типу 
тренажер зварника ДТС-2, дозволяють прискорити вироблення виробничих умінь 
і навичок учнів. 

Поряд з тим, слід пам’ятати, що вироблення виробничих умінь і навичок 
можливе при умові виконання учнями відповідних практичних завдань. 
ПРАКТИКА, ПРАКТИКА І ЩЕ РАЗ ПРАКТИКА! Саме практика грає 
вирішальну роль у підготовці кваліфікованого робітника. І про це нам не слід 
забувати, навіть будучи безумно закоханими у новітні інформаційно-
комунікаційні технології. 

Усвідомлюючи роль інформаційно-комунікаційних технологій, у 
профтехзакладах Рівненської області протягом багатьох років проводиться робота 
в напрямках забезпечення профтехзакладів сучасною комп’ютерною технікою,  
під’єднання до мережі Інтернет та використання її можливостей, підвищення 
комп’ютерної грамотності педпрацівників та впровадження  ІКТ у навчально-
виробничий процес, розробки власних електронних засобів навчального 
призначення. В усіх вказаних напрямках є суттєві здобутки та зрушення. 

Однак,  існують питання, які є актуальними на даний час, і які вимагають 
вирішення у найближчому часі. 

Отже, в порядку важливості: 
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1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій педпрацівниками 
профтехзакладів. Вивчення стану інформатизації та комп’ютеризації, 
впровадження ІКТ у профтехзакладах області за 2012 рік показало, що 
інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі впродовж року 
використовували 51% педпрацівників, тобто, ― проводили заняття з 
використанням ІКТ. І хоч ця цифра покращилась у порівнянні із 2011 роком 
(44%), однак вона не може не хвилювати. Чому ж все-таки лише кожен другий 
педпрацівник використовує ІКТ? А інші?  Адже, вивчення рівня володіння 
педпрацівниками закладів ПТО області комп’ютерною технікою і програмним 
забезпеченням показало, що на різних рівнях в загальному відповідними 
навиками володіють 98% педпрацівників профтехзакладів. Чому ж тоді 47% 
педпрацівників ці навики не використовують у навчально-виробничому 
процесі?  

Причини різні, однак, основна з них – відсутність комп’ютера, 
мультимедійного обладнання,  доступу до мережі Інтернет на робочому місці 
викладача, майстра виробничого навчання. Вже далі йдуть – недостатні навики 
володіння та боязкість використання ПК на заняттях, відсутність відповідного 
програмного забезпечення (хоч даний аргумент сьогодні не є переконливим), 
привичка та небажання вдосконалюватись („Та навіщо воно мені, я і без ІКТ 
добиваюсь гарних результатів?“, або „Я до пенсії і так допрацюю.“) та ін. 

На сьогодні ставиться завдання: використання інформаційно 
комунікаційних технологій усіма педпрацівниками профтехосвіти області. 
Для його вирішення рекомендую: 

 керівникам профтехзакладів організувати впродовж навчального року 
проведення відкритих уроків з використанням комп’ютерної техніки та 
ІКТ усіма педпрацівниками закладу. Інформацію про проведення відкритих 
уроків (текст, фото, відеофрагменти, конспекти уроків, презентаційні матеріали 
з уроків) розміщувати на сайті навчального закладу. Керівникам ПТНЗ сприяти 
та заохочувати педпрацівників до використання інформаційно-комунікаційних 
технологій в навчально-виробничому процесі; 

проводити загальноучилищнні(ліцейні) заходи серед педпрацівників 
та учнів, які стимулюють використання інформаційно-комунікаційних 
технологій: фотовиставки, виставки та конкурси презентацій, відеофільмів, 
електронних засобів навчального призначення, творчих робіт підготовлених 
педпрацівниками та учнями закладу; проводити вікторини, вечори, змагання, 
КВК з використанням ІКТ тощо; 

проводити роботу із забезпечення кожного робочого місця 
педпрацівника персональним комп’ютером, мультимедійним 
обладнанням, доступом до мережі Інтернет. При цьому не рекомендую 
розформовувати комп’ютерні кабінети, які мають забезпечувати вивчення 
предметів „Інформатика“, „Інформаційні технології“, спецпредметів 
комп’ютерного напрямку, надавати можливість використовувати педагогічні 
програмні засоби професійного спрямування, проводити тестування; 

для педпрацівників, які не володіють комп’ютерною технікою та ІКТ, або 
володіють на недостатньому рівні, на базі профтехзакладу проводити 
навчання основам комп’ютерної грамотності та тренінги за програмою 
„Intel® Навчання для майбутнього“. 
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2. Використання електронних засобів навчального призначення. Станом на 

01.01.1013 у закладах ПТО області використовувавалось 1117 різноманітних 
електронних засоби навчального призначення. Це означає, що кожний 
педпрацівник в середньому використовує 10 різноманітних ЕЗНП. 
Враховуючи, що на сьогодні існує велика кількість ЕЗНП (посібників, 
презентації, відеофільмів та навчальних програм,  тренажерів та ін.) ця 
кількість не виявляється великою.  Вивчення стану використання ЕЗНП в 
навчальних закладах показало, що у багатьох відсутня система  використання 
ЕЗНП: у педпрацівників ЕЗНП не систематизовані, відсутній їх облік, 
відповідне місце для зберігання; ЕЗНП не вказані у паспортах кабінетів, 
переліках комплексно-методичного забезпечення; не вказуються ЕЗНП, які 
використовуються на уроках, у планах-конспектах уроків тощо.   
У зв’язку з цим, рекомендую: 
провести облік електронних засобів навчального призначення, для 

цього кожному працівнику, по кожному предмету необхідно створити перелік 
ЕЗНП; дані ЕЗНП внести у перелік комплексно-методичного забезпечення 
предметів та професій, паспорти кабінетів; 
визначитися та облаштувати місця зберігання ЕЗНП (набір DVD-дисків, 

жорсткий диск ПК, окремо виділений локальний сервер тощо). Вважаю, 
найбільш раціональним – створення електронних бібліотек ЕЗНП на 
виділеному локальному сервері із забезпеченням доступу педпрацівників та 
учнів; 
проводити поповнення та оновлення ЕЗНП та, відповідно, переліків 

(бібліотек) ЕЗНП, для чого використовувати можливості мережі Інтернет, 
придбання ЕЗНП за власні кошти, розробку власних електронних засобів 
навчального призначення. 

3. Для успішного використання ІКТ у навчально-виробничому процесі необхідно 
забезпечити належний доступ учнів до комп’ютерної техніки та мережі 
Інтернет. На жаль, перспектива використання комп’ютерної техніки, мережі 
Інтернет кожним учнем на кожному занятті потребує великих фінансових 
затрат і виглядає віддаленою. Однак, цілком реальним є забезпечення 
комп’ютерною технікою і доступом до мережі Інтернет бібліотек і 
гуртожитків навчальних закладів.  

Вирішення даного питання сприятиме використанню можливостей 
Інтернет при підготовці учнями домашніх завдань, написанню рефератів, 
курсових та дипломних робіт, дозволить поглибити та розширити їх знання. 

4. За відгуками роботодавців, спеціалістів із виробництва відомо, що випускники 
профтехзакладів при прийнятті на роботу практично не володіють навиками 
роботи із кресленнями, не мають навиків їх читання. Це пов’язано з тим, що 
предмет „Креслення“ у шкільній програмі відсутній. Годин, які виділяються у 
профтехзакладі на предмет „Читання креслень“, недостатньо для його 
ефективного засвоєння. Традиційне навчання учнів кресленню (з допомогою 
лінійки та олівці на аркуші паперу чи дошці) займає досить багато часу. Поряд 
з тим на сьогодні розроблені на широко впроваджуються системи 
автоматизованого проектування (САПР). Використання САПР суттєво 
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скорочує час на розробку креслень, а отже, і налаштування виробництва на 
випуск нової продукції. Вміння робити креслення та його читати є важливим 
професійним навиком для кваліфікованого робітника, тому таким вмінням 
мають володіти випускники профтехзакладів, а навчити їх цьому повинні 
педпрацівники профтехзакладів – викладачі спецдисциплін та майстри 
виробничого навчання.  Тому, сьогодні важливо, щоб викладачі 
спецдисциплін та майстри виробничого навчання освоїли навики роботи у 
системах автоматизованого проектування (Компас 3D, AutoCAD, LibreCAD 
чи інших).  

 При вивченні предметів „Інформаційні технології“ та „Читання 
креслень“ необхідно більше уваги приділити вивченню систем 
автоматизованого проектування. Для цього необхідно внести відповідні 
корективи у робочі навчальні плани і програми, ввести у навчальні плани 
відповідні вільно обрані навчальні предмети, організувати факультативи тощо.  

5. Робота із сайтами.  Слід зазначити, що в цілому робота із сайтами у 
профтехзакладах наладилась: є люди, які освоїли відповідні технології і 
стабільно підтримують даний напрямок роботи; регулярно висвітлюються 
новини із життя навчальних закладів; запроваджуються нові можливості в 
оформленні сайтів. Сайти профтехзакладів області стали динамічнішими, 
інформативнішими і цікавішими. Поряд з тим, певні напрямки роботи із 
сайтами необхідно покращити. 

Більше уваги необхідно приділяти висвітленню на сайтах 
перспективного педагогічного досвіду, окремих творчих досягнень та 
здобутків педпрацівників та учнів закладу, інноваційних технологій, які 
впроваджуються у закладі. На сайтах необхідно більше розміщувати 
навчальних матеріалів педагогів (розробки уроків, виховних заходів, 
навчальних посібників, презентацій, фото та відеоматеріалів, портфоліо досвіду 
тощо). При оформленні сайтів використовувати нові можливості і 
технології, які надає Інтернет (наприклад, віртуальні тури). 

6. Сфера інформаційно-комунікаційних технологій дуже активно 
розвивається, тому педпрацівникам комп’ютерних дисциплін потрібно 
бути у курсі всіх новин, слідкувати за новими технологіями, 
можливостями: знайомитися з ними, поширювати серед колег, 
впроваджувати у навчально-виробничий та виховний процеси у 
профтехзакладах. 
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