
Довідка
на педагогічну раду 28.12.2021 року з питання:

«Аналіз проходження виробничої практики 
здобувачами освіти групи №36 

та успішності виконання пробних кваліфікаційних робіт, 
проведення проміжної кваліфікаційної атестацій на присвоєння 

II і III розрядів з професії «Електрозварник ручного зварювання»

Відповідно до робочого навчального плану та наказу «Про проведення 
виробничої практики» від 17 вересня 2021 року № 449-10.2 7-13, здобувані 
освіти групи №36 з 22 жовтня по ЗО листопада 2021 року проходили 
виробничу практику на підприємствах міста Луцька та Волинської області, 
згідно укладених договорів.

Проведення виробничої практики здійснюється у відповідності до 
програми практики, яка погоджена на засіданні методичної комісії 
викладачів технічних дисциплін, затвердженої заступником директора з 
навчально-виробничої роботи та погодженої з роботодавцями-базами 
виробничої практики.

Виробничу практику учні проходять 12-х підприємствах. Серед, яких 
ТзОВ «Волинь-зерно-продукт», ТзОВ «Волинська Електротехнічна 
Компанія», ДП АСЗ № 1 АТ АК «Богдан Моторе», ТзОВ «Євросталь», 
ПП Окулович М.М. та ряд інших виробничих площадок, які спеціалізуються 
на виконанні зварювальних робіт у середовищі захисних газів.

Перед початком виробничої практики було проведено інструктаж з 
техніки безпеки, здобувані освіти отримали та ознайомилися з переліком 
навчально-виробничих робіт на 11 та 111 кваліфікаційні розряди.

Всі нормативні документи, а саме договори про проходження 
практики, накази на прийом учнів на підприємства, для проходження 
практики, акти обстеження робочих місць, що до дотримання вимог охорони 
праці та накази про закріплення відповідальних особі з питань дотримання 
учнями вимог охорони та закріплення керівників практики.

Переліки пробних кваліфікаційних робіт з професії «Електрозварник 
ручного зварювання» для проведення поетапної кваліфікаційної атестації на 
II та III розряди сформовані у відповідності до ДСПТО 7212.С.28.00 - 2016, 
кваліфікаційних характеристик II та III розряду, змісту професійних 
профільних компетентностей II та III кваліфікаційних розрядів з професії, що 
атестується.

Рівень оцінювання поетапної кваліфікаційної атестації на II розряд 
показав такі результати:



Рівень знань ККЗ Практична робота Підсумкова 
оцінка

Початковий - - -

Середній 6 4 5
Достатній 10 11 12

Високий 6 7 5

Висновок, який можна зробити для визначення успішності по 
написанню ККЗ з професії, що атестується та по виконанню робіт, 
наступний - 25 % здобувачів освіти мають середній рівень знань, 25 % 
здобувачів освіти - отримали високий рівень знань, 50 % здобувачів освіти 
продемонстрували достатній рівень знань з професії, що атестується.

Рівень оцінювання поетапної кваліфікаційної атестації на III розряд 
показав такі результати:

Рівень знань ККЗ Практична робота Підсумкова 
оцінка

Початковий - - -

Середній 5 1 2
Достатній 14 17 16

Високий 3 4 4

Аналіз успішності та рівня знань та професійних компетентностей 
засвідчив наступне:

лише 9 % здобувачів освіти мають середній рівень знань, 18 % 
здобувачів освіти - отримали високий рівень знань, 73 % здобувачів освіти 
продемонстрували достатній рівень знань з професії, що атестується.

Позитивним є факт, що усі здобувані освіти (22 особи) мають рівень 
знань та компетентностей, достатній для виконання робіт у відповідності 
кваліфікаційних розрядів, жоден із здобувачів освіти не продемонстрував 
знань початкового рівня.

Висновок, який можна зробити по написанню ККЗ з професії, що 
атестується та виконанню робіт на II і III кваліфікаційний розрядів 
наступний - рівень знань здобувачів освіти, їх успішність на III розряд 
вища, у відповідності до рівня знань та успішності на II кваліфікаційний 
розряд.
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