
КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ  ЛІЦЕЙ 

Н  А  К  А  З 

 

Від  07.07.2020 року                                 № 79 

 

Про підсумки професійно-практичної підготовки у 2019-2020 н.р. 

 

          Професійно-практична підготовка в  ліцеї  в   2019 2020 н. р. проводилось 

згідно вимог, викладених у Положенні про організацію навчально-виробничого  

процесу в ПТНЗ, затвердженого наказом МОН України  № 419 від 15.06.2006 

року(зі змінами внесеними згідно з наказами МОНУ від 10.07.15р. №746) , 

заходів, викладених у плані роботи ліцею на 2018-19 н.р., розділ Ш та за 

планами і програмами з професій, №24 від 27.03.2020 року «Про організацію 

освітнього процесу в ліцеї на період карантину», №50 від 29.05.2020 «Про 

відновлення освітнього процесу з 01 червня 2020 року»; №51 від 29.05.2020 

«Про організацію професійно-практичної підготовки з 01 червня 2020 року» та 

була проведена на достатньому рівні . 

За результатами   перевірки  професійно-практичної і професійно-

теоретичної підготовки  в  ліцеї за  2019-2020 н. р. було встановлено, що плани і 

програми теоретичного і виробничого навчання з усіх професій виконано. Слід 

відмітити якісне проведення уроків   виробничого навчання   педпрацівниками :  

Коваль С.Ю., Приходько Д.Ю., Костюченко С.С., Церковна В.О., Білошапка 

А.І., Вознюк Н.Н., Матусевич І.І. 

        Аналіз успішності учнів ліцею за 2019-2020 н. р. з професійно-практичної 

підготовки показує, що всі учні встигають. 

 

Загальна успішність  :  

1 курс і групи ТУ- загальна успішність   100 %,  якість знань – 86%.,  

гр.ДП    загальна успішність   100 % якість знань – 53% 

2 курс загальна успішність  по ліцею 100%,  якість знань – 75 %.,  

3 курс загальна успішність 100%,  якість знань – 71 %,  

Загальна успішність по ліцею: 100%, якість знань – 78%. 

Аналіз успішності учнів ліцею за 2019-2020н. р. з професій :   

- електрогазозварник, рихтувальник кузовів - загальна успішність 100%,  

якість знань –79%,  

- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрозварник 

ручного зварювання загальна успішність 100%,  якість знань –74 %, 

- опоряджувальник будівельний - загальна успішність 100%,  якість знань –

82 %,  

- касир (в банку), касир торговельного залу, адміністратор - загальна 

успішність 100%, якість знань 100%; 

- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів загальна успішність 

100%,  якість знань –92 %, 

-  слюсар з ремонту колісних транспортних засобів ДП загальна успішність 

100%,  якість знань –53 %, 

 



    Проведено аналіз  виконання плану навчально-виробничої 

діяльності учнями ліцею за ІІ семестр 2019-2020 н.р., який на 04.07.2020 

року  показав:  

Надійшло 50% заробітної плати учнів під час проходження виробничої 

практики на підприємствах за 2019-2020 рік: 

4 квартал 2019р.-  214484грн 

1 квартал 2020р.- 208272 грн 

2 півріччя 2019-2020н.р.- 244552 грн 

Проведено перевірку  журналів виробничого навчання ліцею за 2019-

2020 н.р., яка показала:  

гр.12 – виправлення у формі 2; 

гр.16 –зауважень немає; 

гр. 17 – зауважень немає; 

гр.18 – заповнити зауваження майстра; 

гр.19 - зауважень немає; 

гр.ДП-1 - зауважень немає; 

гр. 22 – не заповнена ф4 (рівень кваліфікації), ф1 – нема відмітки про 

відрахування учнів; 

гр.25 - зауважень немає; 

гр.27 - зауважень немає; 

гр.28 - не заповнена ф.3 (перелік-протокол з професії «слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів 4 розряду»), скорочення назви професії не 

допускаються; 

гр. 29 - зауважень немає; 

гр.ТУ-2 – зауважень немає; 

гр.ТУ-5– зауважень немає; 

гр..32 – ф.2 – виправлення;  

гр. 35 – зауважень немає; 

гр..37 – зауважень немає; 

гр..38 – ф.1 (немає номеру наказу про зарахування учнів), ф.4 (заповнено не 

повністю); 

гр..39 – зауважень немає. 

         Проведена перевірка  журналів реєстрації інструктажів з питань 

охорони праці на робочому місці ліцею за 2019-2020 н.р.(12, 16, 17, 18,19, 

ДП-1, ТУ-1, ТУ-2, ТУ-3, ТУ-5, 22, 26, 27, 28, 29, 32, 35, 37, 38, 39), яка 

показала: зауважень до ведення журналів немає – гр. 12, 16, 17, 18,19, ДП-1, 

ТУ-1, ТУ-2, ТУ-3, ТУ-5, 26, 27, 28, 29, 32, 35, 37, 38, 39; зауваження – гр. 22 

(порушена хронологія проведення потемних інструктажів). Папки з потемними 

інструктажами є в наявності у всіх майстрів виробничого навчання. 

  

        На підставі вищесказаного  

 Н А К А З У Ю : 

1. Старшому майстру виробничого навчання Роздобудьку О.В . посилити 

контроль за веденням плануючої документації майстрами виробничого 

навчання.  

2. Майстрам виробничого навчання Григоращу М.Я., Решетилу А.Є., 

Остапцю П.О.  вказати на недоліки щодо ведення журналів в/н.  



5. Старшому майстру виробничого навчання Роздобудьку О.В на 

інструктивно-методичній нараді розглянути рекомендації щодо ведення 

журналів в/н. 

6. Майстрам виробничого навчання Білошапці А.І., Котовій А.В., Рибачук 

Л.І., Коваль С.Ю. закрити заборгованість по заробітній платі учнів і надати 

заробітну плату учнів сиріт до 28 серпня ц.р. і надати на перевірку щоденники 

обліку навчально-виробничих робіт. 

7. Головам методичних комісій Єлічевій І.В., Манаковій Л.В., Лагоді 

Г.М., Коваль С.Ю. на засіданнях  МК розглянути аналіз успішності учнів з 

професійно-практичної та  підготувати  заходи щодо покращення успішності  

здобувачів освіти. 

8. Майстрам виробничого навчання ліцею активізувати роботу по 

заключенню договорів про надання освітніх послуг у сфері ПТНЗ з 

замовниками робітних кадрів і прозвітувати про їх наявність заступнику 

директора з навчально-виробничої роботи Карповій Ж.П.  28.08.2020 року. 

  

 Наказ довести до відома майстрів виробничого навчання на інструктивно-

методичній нараді. 

Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника з навчально-

виробничої роботи  Карпову Ж.П. 

                   

 


