
 
УКРАЇНА 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З 

 
Про підсумки I етапу Всеукраїнського 
конкурсу веб-сайтів професійно-
технічних навчальних закладів у 2012 
році в Рівненській області 

 
Відповідно до Положення про управління освіти і науки обласної 

державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної 
державної адміністрації від 10.09.2007 № 434, Положення про 
Всеукраїнський конкурс веб-сайтів професійно-технічних навчальних 
закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України від 22.03.2012 № 331 та зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 10.04.2012 за № 517/20830, наказу управління освіти і науки 
Рівненської обласної державної адміністрації від 30.05.2012 № 313 „Про 
проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів професійно-
технічних навчальних закладів у 2012 році в Рівненській області” упродовж 
травня-червня 2012 року проведено I етап Всеукраїнського конкурсу веб-
сайтів професійно-технічних навчальних закладів. 

На підставі рішення журі I етапу Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів 
професійно-технічних навчальних закладів 
 
НАКА З УЮ : 

1. Інформацію про результати проведення І етапу Всеукраїнського 
конкурсу веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів, що 
додається, взяти до уваги. 

 
2. Визнати переможцем та призерами І етапу Всеукраїнського 

конкурсу веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів згідно з 
рішенням журі: 

 
І місце (661 бал) веб-сайт Рівненського торгово-професійного ліцею  

(http://www.rivne-tplicey.org.ua); відповідальна особа за 
розробку та функціонування сайту – майстер 
виробничого навчання Васкевич Максим Валерійович; 

ІІ місце (645 балів) веб-сайт Вищого професійного училища № 1 м. Рівне 
(http://www.vpu1.inf.ua); відповідальна особа за 
розробку та функціонування сайту – викладач Король 
Світлана Василівна; 

ІІІ місце (583 бали) веб-сайт Вищого професійного училища № 29 смт 

http://www.rivne-tplicey.org.ua);
http://www.vpu1.inf.ua);


Володимирець (http://vpu29.ucoz.ua); відповідальна за 
розробку та функціонування сайту творча група у 
складі педпрацівників Каюна Сергія Борисовича, 
Козодой Надії Петрівни,  Цюбко Наталії 
Володимирівни; 

 
3. За якісну розробку, оформлення  веб-сайтів та їх супровід 

нагородити: 
 дипломом I ступеня – Рівненський торгово-професійний ліцей; 
 дипломом II ступеня  – Вище професійне училище № 1 м. Рівне; 

 дипломом IІI ступеня – Вище професійне училище № 29                      
смт Володимирець. 
 

4. Рекомендувати директорам професійно-технічних навчальних 
закладів вирішити питання щодо матеріального та морального заохочення 
педагогічних працівників, які забезпечили розробку та підтримку 
функціонування сайтів, які посіли призові місця у І етапі Всеукраїнського 
конкурсу веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів. 
 

5. Директорам професійно-технічних навчальних закладів провести 
аналіз результатів участі у І етапі Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів 
професійно-технічних навчальних закладів з метою усунення недоліків щодо 
оформлення та функціонування веб-сайтів. 
 

6. Навчально-методичному центру професійно-технічної освіти у 
Рівненській області ретельно проаналізувати результати І етапу 
Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів професійно-технічних навчальних 
закладів та обговорити їх на засіданні методичної секції педагогічних 
працівників комп’ютерних дисциплін. 
 

7. Директору Навчально-методичного центру професійно-технічної 
освіти у Рівненській області Кузьмичу І.П. до 15.09.2012 подати заявку 
переможця І етапу Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів професійно-
технічних навчальних закладів для участі у ІІ етапі конкурсу. 
 

8. Директорам професійно-технічних навчальних закладів довести 
наказ до відома працівників. 
 

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
управління – начальника відділу професійно-технічної та вищої                 
освіти управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації          
Коржевського  П.М. 
 
 
Начальник управління                                                                             І. Вєтров         

http://vpu29.ucoz.ua);


 
І Н Ф О РМАЦ І Я  

про результати проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу 
веб-сайтів професійно-технічних навчальних 

закладів Рівненської області  
 

Конкурс проводився на виконання наказу Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України від 07.05.2012 № 547 „Про проведення 
Всеукраїнського конкурсу  веб-сайтів професійно-технічних навчальних 
закладів у 2012 році“, з метою формування  інформаційного освітнього 
середовища професійно-технічних навчальних закладів, поширення досвіду 
використання інформаційно-комунікаційних технологій. 

У конкурсі взяли участь усі 19 професійно-технічних навчальних 
закладів  державного та обласного підпорядкування, які подали заявки на 
участь у конкурсі. 

Оцінювання веб-сайтів профтехзакладів проводилось членами журі 
відповідно до критеріїв зазначених у Положенні про Всеукраїнський конкурс 
веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 
22.03.2012  № 331 „Про затвердження Положення про Всеукраїнський 
конкурс веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів“  та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.04.2012 за № 517/20830,  і 
включало оцінювання структури веб-сайту (його функціональність, 
системність, зручність інтерфейсу), змісту веб-сайту (підбір матеріалу, 
інформативність, оновлення інформації, зрозумілість і чіткість інформації, 
грамотність, наявність відеоматеріалів, кількість відвідувань, кількість 
завантажень, можливість проведення атестації, можливість вибору мови),  
дизайну веб-сайту (наявність заголовка, чіткість тексту, добір колірної 
палітри, використання форматування, наявність єдиного стилю оформлення 
усіх сторінок, відповідність та оптимальність використання графічних 
елементів сторінки, використання елементів творчості). 

Загальна сума балів за кожен веб-сайт визначалася за сумою балів 
виставлених веб-сайту усіма членами журі. 

 Максимальна загальна  сума балів – 777. 
Згідно рішення журі кращими веб-сайтами були визнані: 

― веб-сайт Рівненського торгово-професійного ліцею (http://www.rivne-
tplicey.org.ua ) - 661 бал; відповідальна особа за розробку та 
функціонування сайту – майстер виробничого навчання Васкевич Максим 
Валерійович;  

― веб-сайт Вищого професійного училища № 1 м. Рівне 
(http://www.vpu1.inf.ua) – 645 балів;  відповідальна особа за розробку та 
функціонування сайту – викладач Король Світлана Василівна; 

http://www.rivne
http://www.vpu1.inf.ua)


― веб-сайт Вищого професійного училища № 29 смт Володимирець 
(http://vpu29.ucoz.ua) – 583 бали; відповідальна за розробку та 
функціонування сайту творча група у складі педпрацівників Каюна Сергія 
Борисовича, Козодой Надії Петрівни,  Цюбко Наталії Володимирівни; 

― веб-сайт Державного професійно-технічного навчального закладу 
„Острозьке вище професійне училище“ (http://www.ovpu.ostrog.rv.ua) –574 
бали; відповідальна особа за розробку та функціонування сайту – майстер 
виробничого навчання Мальчик Олександр Миколайович; 

― веб-сайт Квасилівського професійного ліцею (http://kpl16.at.ua) –             
570 балів; відповідальна особа за розробку та функціонування сайту – 
викладач Жулавнік Сергій Юрійович; 

― веб-сайт Державного професійно-технічного навчального закладу 
„Березнівське вище професійне училище“ (http://www.vpu-4.at.ua ) –      
558 балів; відповідальна особа за розробку та функціонування сайту – 
лаборант  Бойчук Роман Михайлович. 
Найменшу кількість балів отримали веб-сайти Державного професійно-

технічного навчального закладу „Соснівський професійний ліцей“ (382 бали) 
та Рокитнівського професійного ліцею (406 балів). 

Результати конкурсу подані у таблиці. 
Конкурс показав, що в усіх профтехзакладах області розроблені 

Інтернет-сайти закладів, визначені відповідальні особи за розробку та 
підтримку функціонування сайтів, висвітлюється на сайті діяльність закладу; 
проводиться профорієнтаційна робота, розміщуються фото та, у більшості 
закладів, –  відеоматеріали із життя закладу, гіперпосилання на інші ресурси 
мережі Інтернет. В окремих закладах використовуються такі елементи 
оформлення сайтів, як статистика перегляду сайту, календар, показ дати і 
часу, анімаційні зображення, карта місцевості навчального закладу, 
розміщуються файли  із навчальними та виховними матеріалами для 
звантаження.   

Позитивною інновацією є оформлення висвітлення на сайті 
Рівненського торгово-професійного ліцею рейтингової оцінки навчально-
виробничої діяльності учнів закладу та використання дистанційних 
навчальних курсів. 

Серед недоліків слід зазначити нерегулярність висвітлення на сайтах 
інформації із життя навчальних закладів, недостатня на них кількість 
дидактичних матеріалів для викладача, класного керівника, майстра 
виробничого навчання, низька якість фото та відеоматеріалів, недотримання 
єдиних стилів форматування сторінок;  за винятком чотирьох навчальних 
закладів, в інших відсутні можливості для проведення атестації учнів; 
відсутні можливості вибору мови сайту тощо. 

В цілому конкурс дозволив виявити недоліки і прорахунки у роботі із 
створення веб-сайтів навчальних закладів та підтримки їх функціонування, 
дозволив поширити кращий досвід роботи, сприяв впровадженню 
інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничий процес та 
створенню інформаційного освітнього  середовища професійно-технічних 
навчальних закладів. 

http://vpu29.ucoz.ua)
http://www.ovpu.ostrog.rv.ua)
http://kpl16.at.ua)
http://www.vpu-4.at.ua


Результати 
 І етапу Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів  

професійно-технічних навчальних закладів Рівненської області 

№ 
з/п Назва профтехзакладу Адреса веб-сайту Відповідальні особи 

Загальна 
кількість 
балів 

Місце  

1 ВПУ № 1 м. Рівне http://www.vpu1.inf.ua Король С.В. 645 2  

2 
Здолбунівський 
професійний ліцей 

залізничного транспорту 
http://zplzt.inf.ua Тростюк  А.В. 496 11 

3 ДПТНЗ „Березнівське вище 
професійне училище” http://www.vpu-4.at.ua Бойчук Р.М. 558 6  

4 
ДПТНЗ „Рівненський центр 
професійно-технічної освіти 

сервісу і дизайну” 
http://www.rplsp.ucoz.ru Панащук А.М. 548 8 

5 ДПТНЗ „Дубровицький 
професійний ліцей” http://dptnzdpl6.ucoz.ua  Наумець      І.З.       553 7 

6 Рокитнівський професійний 
ліцей http://rokpl.com.ua  Алімамедов Р.І. 405 18 

7 ДПТНЗ „Соснівський 
професійний ліцей” sosnove-licey.rv.ua  Стахнюк І.Й. 382 19 

8 Рівненський торгово-
професійний ліцей http://www.rivne-tplicey.org.ua Васкевич М. В. 661 1  

9 Рівненський професійний 
ліцей http://www.rplrivne.narod.ru  Руда О.Б. 476 12 

10 Квасилівський професійний 
ліцей http://kpl16.at.ua Жулавнік С.Ю. 570 5  

11 
ДПТНЗ „Сарненський 
професійний аграрний 

ліцей” 
http://spal.inf.ua.  Зелінський О.І. 465 13 

http://www.vpu1.inf.ua
http://zplzt.inf.ua
http://www.vpu-4.at.ua
http://www.rplsp.ucoz.ru
http://dptnzdpl6.ucoz.ua
http://rokpl.com.ua
http://www.rivne-tplicey.org.ua
http://www.rplrivne.narod.ru
http://kpl16.at.ua
http://spal.inf.ua


12 ВПУ № 22 м. Сарни http://www.vpu22.org.ua  Макаревич М.М. 537 9 

13 Клеванський професійний 
ліцей http://kpl.ho.ua Кононов Л.В. 414 17 

14 ВПУ № 24 м. Корець http://vpu-24korec.narod.ru Ковальчук Л.І. 420 16 
15 ВПУ № 25 смт Демидівка http://hvsvpu25.narod.ru  Савич Р.В. 422 15 

16 Радивилівський 
професійний ліцей http://profrad.org.ua Мелих С.С. 442 14 

17 Дубенський професійний 
ліцей http://dpl.at.ua Тимощук О.В. 507 10 

18 ДПТНЗ „Острозьке вище 
професійне училище” http://www.ovpu.ostrog.rv.ua Мальчик О.М. 574 4  

19 ВПУ № 29 смт 
Володимирець http://vpu29.ucoz.ua  Каюн С.Б., Козодой Н.П.,  

Цюбко Н.В. 583 3  

 
 

 
Заступник начальника управління – начальник відділу 
професійно-технічної та вищої освіти управління  
освіти і науки облдержадміністрації          П. Коржевський 
 
Директор навчально-методичного 
центру професійно-технічної освіти 
у Рівненській області                                                                             І. Кузьмич 
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