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Про результати   

2021-2022 навчального року 

 

 

На виконання Закону України від 05.09.2017 № 2145-VІІІ «Про освіту» (зі 

змінами), листа МОН України від 22.05.2018 № 1/9-330 «Про виконання 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти», наказу МОН України від 

21.08.2013р. № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання 

навчальних досягнень учнів із базових дисципліну системі загальної середньої 

освіти»,  керуючись розділом 3 Критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 05.05.2008 № 371, відповідно до плану  роботи 

ліцею, з метою  контролю знань, умінь і навичок здобувачів освіти, рівня знань 

загальноосвітньої підготовки  по завершенню ІІ семестру та  2021-2022 

навчального року проведено аналіз навчальних досягнень здобувачів освіти, І-

ІІ-ІІІ курсів.  Відповідно до листа МОН України від 07.04.2022 № 1/3952-22 

«Про закінчення навчального року в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти».  

До Державної кваліфікаційної атестації у 2021-2022 н. р. було допущено 103 

здобувача освіти. Склали ДКА 94 здобувача освіти: з них – 13 отримали 

високий рівень, 39 – достатній рівень, 39 – середній рівень. Процент якості 

складає 45%. Отримали звичайний диплом  51 здобувач освіти; свідоцтво – 52 

здобувача освіти; встановлений розряд – 65 здобувачів освіти; нижче 

встановленого розряду – 38 здобувачів освіти; отримали 2 і більше професії 78 

здобувачів освіти; 33% нижче встановленого розряду та 9 здобувачів освіти з 

виробничого навчання отримали високий рівень, 9 – не зявилися. 

  На 1 вересня 2021-2022 н. р. контингент здобувачів освіти складав 414 

осіб, за навчальний рік  відраховано 34 здобувача освіти: 9 – переведені до 

інших учбових закладів; 1 – за невиконання умов контракту; 7 – за власним 

бажанням; 1- за рівнем досягнутої кваліфікації та строкова служба; 1 – за 

зміною місця проживання; 11 – за невиконання робочих планів і програм. На 



01.07.2022 року перехідний контингент становить 301 здобувач освіти. Прийом 

на 2022-2023 н. р. 148 здобувачів освіти. 

Основним аспектом діяльності ліцею є навчально-виробничий процес. Він 

включає в себе 3 рівні підготовки: загальноосвітня підготовка, загально 

професійно підготовка, професійно-практична підготовка та професійна 

компетентність.  

 

Результати навчально-виробничого процесу за 2021-2022 навчальний рік. 
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ВСЬОГО 

301 18 5,9 18 6 153 52 94 32 13 4 36 86,1 

 

Основним елементом підготовки кваліфікованих робітників є проведення 

ДКА та ПА. За 2021-2022 навчальний рік в ЗДПЛ складали поетапну атестацію 

13 груп. З них 201 група – мала 2 ПА. Всього складали поетапну атестацію 275 

здобувачів освіти. З них 74 здобувача освіти – випуск, 5 здобувачів освіти – 

відраховано, 1 здобувач освіти – декретна відпустка. 

    В ліцеї навчалося 17 груп, з них предмети із загальноосвітньої підготовки 

вивчали 10 груп, загальною кількістю 245 здобувачі освіти, не атестованих 

всього за навчальний рік в ліцеї 13 здобувачів освіти, що становить 5,3%, 

успішність 94,7%.  

Результати показали, що  більша частина здобувачів освіти  - 153 чоловік, 

мають середній бал 6,0. 90 здобувачів освіти працюють не в повну міру своїх 

можливостей мають середній бал 6,7. Та лише 2 здобувачі освіти мають оцінки 

високого рівня (з окремих предметів). 



       В Західно-Донбаському професійному ліцеї  дистанційне навчання 

розпочалося з 18.10.2021 року. Весь цей час викладачі працювали в гугл класі, 

ZOOM, Viber. Всього було створено 18 платформ гугл класу. 

           З травня місяця у ліцеї було запроваджено змішану форму навчання для 

реалізації якого користувалися розробленим положенням про дистанційну 

роботу. Засідання педагогічних рад, інструктивно-методичні ради та засідання 

методоб’єднань проводились як он-лайн так і оф-лайн. На засіданнях 

розглядались актуальні питання методики викладання навчальних предметів та 

виховної роботи зі здобувачами освіти, підготовка проведення та звільнення 

здобувачів освіти випускних груп від ДПА у формі ЗНО (здобувачі освіти 

здавали ЗНО виключно за бажанням), стан викладання предметів та професійна 

підготовка, робота над РНП на 2022-2023 до якої були залучені голови 

методичних об’єднань. 

       Проаналізувавши дистанційне та змішане навчання можна зробити 

висновок, що дистанційна та змішана форма навчання не є ефективною, тому 

що здобувачі освіти під час занять не мають повного контролю з боку батьків. 

Вони не достатньо само вмотивовані, що є важливою складовою дистанційного 

навчання.  Знання у здобувачів освіти значно погіршились, а деякі здобувачі 

освіти, які навчались на достатньому рівні не виконували завдання. 

     Аналіз відвідування занять здобувачами освіти можна зробити лише за 

результатами І семестру, тому що у зв'язку з війною в ліцеї було запроваджено 

спочатку дистанційну форму навчання, а потім змішану. 

     За  І семестр 2021-2022 навчального року здобувачами освіти ліцею 

пропущеного всього 27 308 години, на 1 здобувача освіти 55 годин, з них без 

поважної причини 12 561 година на 1 здобувача освіти 25,1 година.  

 Найменшу кількість пропусків занять без поважної причини мають 

здобувачі освіти гр. 116 – майстер виробничого навчання Галинська В.А., 

гр.113 класний керівник Мороз М.В., майстер виробничого навчання Дойчева 

Т.Г., гр.115 –майстер виробничого навчання Козирева Т.О. 

       Найбільше пропусків занять без поважної причини в групах: № 304- 

майстер виробничого навчання Мороз Н.В.,  гр.301- майстер виробничого 

навчання Костенко Н.Ф., гр.303 – майстри виробничого навчання Золотопуп 

Д.В., Мещерякова С.П. 

       З усіма здобувачами освіти, які допускали пропуски занять без поважної 

причини керівниками груп проводилася виховна робота: відвідування вдома, 

запрошення батьків до ліцею, листи в ССД, ювенальну превенцію, соціальну 

службу, заслуховувалися персональні справи здобувачів освіти  на групових, 

батьківських зборах, на засіданнях ради профілактики групи та ліцею, на 

засіданні педагогічної ради.  

       В 2021-2022 навчальному році було розроблено план виробничої діяльності 

на загальну суму 367 тис. грн. Загальна кількість зароблених коштів на 

виробництві складає 36 тис. 22 грн. 37 коп., що складає 9% від запланованої 

суми.  

      Від навчально-виробничої діяльності, послуги населенню в майстернях  

було заплановано заробити 66 тис. грн. Загальна кількість зароблених коштів 

від діяльності майстерні «Лабораторія кухарів» складає 2 тис. 446 грн. 60 коп., 

що складає 4% від запланованої суми. 



    Група 201 «Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним 

керування» не зважаючи на ситуацію в країні перевиконала план, що складав 5 

тис. грн., а було зароблено 5 тис. 699 грн. 44 коп. Група 116 «Електрослюсар 

(слюсар) черговий та з ремонту устаткування. Електрогазозварник» за 

плановано було заробити 40 тис. грн., за фактом зароблено 29 тис. 822 грн. 93 

коп., що складає 75% від запланованої суми. 

Рівень підготовки кваліфікованих робітників складає 96,5%, загальна 

кількість здобувачів освіти 301 здобувач освіти, з виробничого навчання не 

атестовані 3,5% 14 здобувачів освіти. 

Згідно плану роботи ліцею була проведена перевірка навчально-плануючої 

документації та журналів виробничого навчання за IIсеместр 2022 н.р. 

      В 2021-2022 навчальному році  здійснено укріплення матеріально-технічної 

бази ліцею. По вулиці Промисловій в лабораторію кухарів було придбано: 

тістоміс, мікрохвильову, бокали, набір каструль, тарілки піали. В токарну 

майстерню – різці свердлильні. По вулиці Дніпровській в майстерню 

опоряджувальних робіт та майстерню електрослюсарів було встановлено 

метало пластикові вікна. Було виконано ремонт у гуртожитку на третьому 

поверсі – заміна електропроводки. Також була відремонтовано 

електропроводка в кімнатах на другому поверсі. 

     З початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію 

України співробітники ліцею приймали активну участь у волонтерській 

діяльності, в поселенні тимчасово переміщених осіб та інших видах допомоги 

ЗСУ. 

    На підставі вищезазначеного, 

 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Заступнику директора з НВР Мороз М. В. та старшому майстру Орел 

Н. Г. 

1.1  Посилити контроль за відвідуванням занять, виробничої практики, 

виробничого навчання під час змішаної форми навчання; 

1.2 Сприяти тому, щоб якомога більше здобувачів освіти проходили 

виробничу практику на  підприємствах замовників кадрів; 

1.3 Активніше приймати участь в декадах за професіями, конкурсах 

фахової майстерності, семінарах; 

1.4 Мотивувати здобувачів освіти до професійного зростання 

(систематично запрошувати випускників для обміну досвідом та 

роботодавців для надання актуальної інформації щодо потреб 

ринку праці). 



2. Вважати  навчальну роботу ліцею за підсумками ІІ семестру та 2021 – 

2022 навчального року задовільною. 

3. Оголосити подяку педагогічному колективу за волонтерський рух, 

поселення тимчасово переміщених осіб, інші види допомоги ЗСУ та за 

проект «Кухар без обмежень». 

4. Заступнику директора з навчальної роботи Гончар Є.А.: 

3.1 Взяти до відома результати навчальної роботи здобувачів освіти ІІ 

семестру  та  2021-2022 навчального року у розрізі навчальних 

предметів, підсумки обговорити на нараді при директорові, засіданнях  

методичних комісій та педагогічних майстерень: 

3.2 Тримати на контролі: 

-  рівень навчальних досягнень та показник якості знань здобувачів освіти; 

- оцінювання результатів навчальних досягнень здобувачів освіти на 

позитивному принципі з урахуванням рівня їх досягнень, якості знань та 

результатів участі у конкурсах. 

- стан ведення та заповнення навчально-плануючої документації викладачів; 

- дотримання мовного закону у ліцеї під час ведення та планування уроків 

теоретичного навчання 

5.  Методисту Литвиненко І. А.: 

5.1 Провести навчання з викладачами щодо знання нормативної бази та 

правил ділового мовлення і написання навчально-плануючої 

документації. 

5.2 Розробити внутрішньоліцейні методичні рекомендації, щодо 

написання освітніх програм з предметів та поурочно-тематичних 

планів. 

6. Керівникам груп, викладачам-предметникам:  

6.1 Посилити контроль за здобувачами освіти, які потребують 

особливої уваги і мають неатестації з одного, двох предметів. 

5.2 Своєчасно повідомляти здобувачів освіти та їх батьків про 

успішність та взяти під особливий контроль корегування семестрових 

оцінок. 



5.3 Звертати особливу увагу на якісний показник викладання 

предметів. 

7. Заступнику директора з ВР Ковач О. В. посилити роботу з керівниками 

груп та , щодо відвідування здобувачами освіти виробничого навчання 

під час змішаної форми навчання. 

8. Усім класним керівникам, майстрам виробничого навчання 

навчальних груп своєчасно реагувати на пропуски занять без 

поважних причин, посилити виховну роботу зі здобувачами освіти та 

їх батьками. Вчасно направляти листи на підприємства батькам; 

заслуховувати персональні справи здобувачів освіти, які допускають 

пропуски занять без поважної причини, на групових, батьківських 

зборах, на засіданні Ради профілактики ліцею, ставити цих здобувачів 

освіти на внутрішньоліцейний облік та проводити з ними відповідну 

роботу, посилити контроль за здобувачами освіти, які знаходяться за 

межами України. 

9. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на 

заступника директора з НР Гончар Є.А., заступника директора з НВР 

Мороз М. В. та заступника директора з ВР Ковач О. В., контроль 

залишаю за собою. 

 

 

 

Директор                                                         Володимир СТЕПАНЕНКО



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВІЗУВАЛИ 

Методист                                                           Інна ЛИТВИНЕНКО 

 

Юристконсульт                                                Ганна САВЧЕНКО 


