
 

 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

 

Н А К А З 
 

22.01.2013                                м. Дніпропетровськ                         № 29/0/212-13 
 

Про результати моніторингу роботи 

веб-сайтів професійно-технічних  

навчальних закладів    

 

  На виконання Державної цільової програми розвитку професійно-

технічної освіти на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 495 інформаційно-аналітичним 

центром Навчально-методичного центру профтехосвіти у Дніпропетровській 

області (далі – НМЦ ПТО) системно здійснюється моніторинг інформації, що 

розміщається на веб-порталі ПТО та на сайтах професійно-технічних навчальних 

закладів області (далі – ПТНЗ). Покращенню ситуації щодо функціонування   

веб-сайтів ПТНЗ області сприяв Всеукраїнський конкурс веб-сайтів професійно-

технічних навчальних закладів. Інформаційно-аналітичний центр НМЦ ПТО 

здійснив моніторинг ефективності використання веб-сайтів ПТНЗ в режимі      

оn-line за критеріями, які визначені МОНмолодьспорту України. Встановлено, 

що станом на 01.01.2013 в усіх ПТНЗ області створені і функціонують власні 

сайти, які мають досить різне наповнення, структуру, дизайн.  

       Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

05.12.2012 № 1394 «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу  веб-сайтів 

професійно-технічних навчальних закладів у 2012 році»   Дніпродзержинський 

центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів та Томаківський 

професійний аграрний ліцей, які представляли Дніпропетровську область на 

заключному етапі конкурсу, нагороджені дипломами МОНмолодьспорту 

України ІІ і ІІІ ступенів відповідно. 

Виходячи із вищевикладеного,   

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Взяти аналітичну довідку щодо ефективності функціонування          

веб-сайтів ПТНЗ області  у 2012 році  до відома (додаток 1). 

2. Заступникам директора департаменту – начальнику управління 

фінансового, організаційно-документального та кадрового забезпечення 

Литвиненко Н.В., начальнику управління науки, вищої та професійно-технічної 
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освіти Демурі А.Л. врахувати підсумки участі у Всеукраїнському конкурсі веб-

сайтів ПТНЗ при визначенні преміювання керівників: 

Донченко  Ірини Леонідівни - директора  Дніпродзержинського  центру  

підготовки  і перепідготовки робітничих кадрів; 

Філя  Валерія  Анатолійовича  -  директора  Томаківського професійного 

аграрного ліцею.  

3. Директорам вищезазначених професійно-технічних навчальних 

закладів здійснити виплати у межах затвердженого фонду оплати праці. 

4. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації за високий рівень використання можливостей мережі 

Інтернет в освітніх цілях, орієнтації молоді на оволодіння робітничими 

професіями наступні ПТНЗ: 

 Міжрегіональне  вище професійне училище з поліграфії та 

інформаційних технологій; 

Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас 

військовослужбовців; 

Дніпропетровський навчально-виробничий центр № 2; 

 Дніпропетровський центр підготовки і перепідготовки робітничих 

кадрів туристичного сервісу; 

 Західно-Донбаський професійний ліцей; 

 Дніпродзержинський   центр   підготовки    і   перепідготовки   

робітничих кадрів будівництва та автотранспорту; 

 Дніпропетровське вище професійне училище будівництва. 

5. Директорам  професійно-технічних навчальних закладів області: 

5.1. Довести до відома педагогічних колективів інформацію про підсумки 

Всеукраїнського конкурсу на кращий веб-сайт ПТНЗ та про результати 

моніторингу  функціонування сайтів ПТНЗ області у 2012 році. 

5.2. Оновити до 01.06.2012 зміст веб-сайтів згідно з критеріями, які 

затверджені МОНмолодьспорту України. 

5.3. Розглянути можливість матеріального заохочення кращих 

працівників, відповідальних за даний напрямок роботи. 

5.4. Підвищити рівень працівників, відповідальних за функціонування    

веб-сайтів ПТНЗ, шляхом направлення на навчання в НМЦ ПТО. 

6. Директору НМЦ ПТО Василиненку В.М.: 

6 . 1 . Проводити щокварталу моніторинг функціонування веб-сайтів ПТНЗ. 

6 . 2 .  Постійно вивчати досвід кращих ПТНЗ України та області щодо 

функціонування веб-сайтів і пропонувати його запровадження в навчальних 

закладах області. 

6.3. Провести у І кварталі 2013 року семінар для відповідальних 

працівників  ПТНЗ з питань функціонування веб-сайтів. 

7. Координацію роботи щодо виконання наказу покласти на                       

в.о. начальника відділу професійно-технічної освіти  Боднар Л.П., контроль 

залишаю за собою. 

Директор департаменту освіти 

і науки облдержадміністрації                          О.І.ДЕМЧИК 
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                                   Додаток  1 

до наказу департаменту освіти 

                                                                  і науки облдержадміністрації   

                                                                       від 22.01.2013 № 29/0/212-13 

 

 

Аналітична довідка щодо ефективності  функціонування 

 веб-сайтів ПТНЗ області у 2012 році 

 

 На виконання вимог департаменту профтехосвіти МОНмолодьспорту 

України про  щорічне оновлення веб-порталу ПТО  інформаційно-аналітичним 

центром (далі – ІАЦ) НМЦ ПТО  системно здійснюється моніторинг інформації, 

що розміщена на веб-порталі ПТО та на існуючих сайтах ПТНЗ області. ІАЦ 

щомісячно вивчав питання ефективності використання сайтів ПТНЗ,  веб-

порталу ПТО для соціальної реклами престижності робітничих  професій. 

За останні три роки обласна методична служба  тісно опікувалась  даним 

питанням і  ситуація щодо створення та заповнення сайтів ПТНЗ значно 

покращилась. З 2009 року  створені власні сайти в усіх 58 ПТНЗ області (100 %). 

Аналіз ефективного використання сайтів здійснювався за такими критеріями: 

1. Функціональність на поточний період 

2. Тематичний рубрикатор  (кількість розділів) 

3. Введення розділу новини 

4. Розміщення інформації про Велику Вітчизняну Війну 

5. Реклама робітничої професії 

6. Сторінки для учнів та батьків 

7.  Розміщення на сайті обов’язкових логотипів державних органів влади 

України, області, МОНмолодьспорту України, НМЦ ПТО, «Новій 

Дніпропетровщині - нові стандарти», педпреса та інших. 

        У 2012 році ситуація щодо ведення сайтів ПТНЗ стала більш чітко 

визначеною  з виходом  наказу 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», 

яким даний конкурс визначено як щорічний.  

            Згідно з  наказами МОНМС України від  07.05.2012 № 547 «Про 

проведення Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів професійно-технічних 

навчальних закладів у 2012 році», головного управління освіти і науки 

облдержадміністрації від 22.05.2012 № 471/0/212-12 протягом червня-вересня 

2012 року проведено І етап Всеукраїнського конкурсу на кращий веб-сайт ПТНЗ. 

За результатами вивчення стану справ з даного питання  журі встановило, що в 

усіх ПТНЗ області (100%) створені і функціонують власні сайти. Робота веб-

ресурсів ПТНЗ оцінювалась в режимі оn-line за критеріями, які визначені 

МОНмолодьспорту України. Формат оцінювання функціонування веб-сайтів 

ПТНЗ здійснювався за 3 розділами: 

1. Структура; 

2. Наповнення (зміст); 
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3. Дизайн.  

У загальному обліку бали виставлялись за 39 індикаторами. Максимальна 

сума за критеріями конкурсу передбачала 300 балів. Журі визначило, що зміст 

сайтів ПТНЗ області має досить різне наповнення, структуру, дизайн. Згідно з 

Положенням Всеукраїнського конкурсу та рішенням журі на заключному етапі 

Дніпропетровську область за поданою заявкою представляли три навчальних 

заклади, які набрали найбільшу кількість балів на І (регіональному) етапі: 

1. Дніпродзержинський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів  

2. Томаківський професійний аграрний ліцей 

3. Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас 

військовослужбовців. 

         Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спортуУкраїни від 

05.12.2012  № 1394 «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу  веб-сайтів 

професій-но-технічних навчальних закладів у 2012 році»   Дніпродзержинський 

центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів та Томаківський 

професійний аграрний ліцей   нагороджені дипломами МОНмолодьспорту 

України ІІ і ІІІ ступенів відповідно. 

         У грудні 2012 року інформаційно-аналітичним центром НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області з метою системного моніторингу  функціонування 

веб-сайтів ПТНЗ області повторно за критеріями МОНмолодьспорту України 

вивчено даний напрямок діяльності в навчальних закладах. Встановлено, що 

станом на 01.01.2013  з 58 ПТНЗ тимчасово  не функціонують   веб-сайти в   3-х 

навчальних закладах: 

1. Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування 

2. Тернівський професійний гірничий ліцей  

3. ПТУ-71.     

          Кращі веб-сайти за змістом, системою оновлення інформації на  веб-

сторінках  визначено у наступних ПТНЗ: 

1. Дніпродзержинський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів – 

252 бали; 

2. Томаківський професійний аграрний ліцей – 244 бали; 

3. Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас 

військовослужбовців – 217 балів; 

4. Дніпропетровський навчально-виробничий центр № 2 – 211 балів; 

5. Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних 

технологій – 209 балів; 

6. Дніпропетровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів 

туристичного сервісу – 207 балів; 

7. Західно-Донбаський професійний ліцей – 206 балів; 

8. Дніпродзержинський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів 

будівництва та автотранспорту – 197 балів; 

9. Дніпропетровське вище професійне училище будівництва – 190 балів.  

      У значній мірі не відповідають критеріям щодо ефективності    

функціонування веб-сайтів  та отримали найнижчі бали  наступні ПТНЗ: 

1. Придніпровський професійний ліцей  - 65 балів 
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2. Нікопольський центр професійної освіти – 74 бали 

3. Криворізький центр професійної освіти – 92 бали 

4. Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей – 97 балів 

5. ПТУ- 48 – 105 балів 

6. Попаснянське аграрне професійно-технічне училище – 107 балів 

7. ПТУ-88 – 110 балів 

8. Дніпропетровський професійний залізничний ліцей – 112 балів 

9. Дніпропетровський професійний будівельний ліцей – 113 балів 

10. Солонянський професійний аграрний ліцей – 116 балів 

11. Орджонікідзевське професійно-технічне училище – 116 балів 

 Головні недоліки у функціонуванні вищенаведених веб-сайтів ПТНЗ – це 

дуже звужений  спектр інформації про навчальні заклади або її повна відсутність 

з напрямків: 

- навчально-матеріальна база для занять та виробничого навчання; 

- досягнення навчального закладу, педагогів, учнів; 

- житлово-побутові умови для проживання, харчування, дозвілля; 

- діяльність гуртків, секцій, спортивна робота; 

- сторінки для батьків, учнів; 

- новини навчального закладу. 

У перелічених ПТНЗ веб-сайти мають незручний інтерфейс для 

користування, дизайн сторінок та кольорова гама оформленні на низькому 

професійному рівні. 

 

 

В.о.начальника відділу 

професійно-технічної освіти                                               Л.П.БОДНАР 

 


