
Довідка 
на педагогічну раду 

Про результати проведення Державних кваліфікаційних 
атестацій здобувачів освіти в 2021 році

Керуючись вимогами Положення про організацію навчально- виробничого 
процесу в ПТНЗ, затвердженого наказом Міносвіти і науки України від 
30.05.2006 року № 419, зі змінами до нього, Положення про порядок 
кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають 
професійно- технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства освіти 
України від 31.12.1998 року №201/469, відповідно до робочих навчальних 
планів та програм, за якими здійснюється підготовка робітничих кадрів в 
закладі, з метою присвоєння відповідної кваліфікації по завершенню повного 
курсу навчання проводяться державні кваліфікаційні атестації.

В результаті у 2021 році Державну кваліфікаційну атестацію склали 173 
здобувані освіти 7 навчальних груп, з них за професіями та кваліфікаціями:

- групи № 35 - професія «Майстер з діагностики та налагодження 
електронного устаткування автомобільних засобів» V розряду - 24 
особи;

- групи № 31 - професія « Слюсар з ремонту колісних транспортних 
засобів» IV розряду - 24 особи;

- групи № 33 - професія «Слюсар-ремонтник» IV розряду - 24 особи;
- група № 34 - професія «Вишивальник. Швачка» кваліфікація «Швачка 

III розряду», «Вишивальник II розряду» - 17 осіб.
- групи № 41 - професія « Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів» III розряду - 30 осіб;
- групи № 42 - професія «Слюсар-ремонтник» III розряду - 28 осіб.
- Група №43 - професія «Флорист. Квітникар» Кваліфікація «Флорист III 

розряду, «Квітникар II розряду» - 26 осіб.
Результати аналізу підсумків Державних кваліфікаційних атестацій 

засвідчили, що робочі плани та навчальні програми із професій виконані в 
повному обсязі.

Державними кваліфікаційними комісіями розглядалися результати 
проведення кваліфікаційних пробних робіт, було проведено та іспити з 
професійно-теоретичної підготовки та захисту дипломних робіт, за 
результатами чого присвоєно відповідну кваліфікацію та оформлено 
протокол. На момент проведення ДКА в усіх групах були заповнені зведені 
відомості підсумкових оцінок з усіх навчальних предметів виробничого 
навчання та практики, передбачених навчальним планом.

Щоденники обліку виконання навчально-виробничих робіт та виробничі 
характеристики заповненні, у відповідності до нормативних документів. 
Перелік тем дипломних робіт відповідають вимогам кваліфікаційних 
характеристик, розглянуті на засіданням методичних комісій, затверджені 



заступником директора з НВР.
Форма протоколу засідання Державної кваліфікаційної комісії відповідає 

Наказу МОН від 3 1.12.1998р. №201/469.
За результатами Державної кваліфікаційної атестації усім здобувачам 

освіти присвоєно розряд, який відповідає робочому навчальному плану та 
програмі підготовки.

Інформація про проведення Державних кваліфікаційних атестацій 
додається.

Заступник директора з НВР Інна АНДРОЩУК



Інформація про проведення державних кваліфікаційних атестацій у 2021 році

У ТФК Луцького НТУ
№ 
з/п

Професія К-сть 
учнів

Дата 
проведення

Результативність
ДКА (%) Присвоєна кваліфікація 

(%)
початковий середній достатній високий Розряд за 

навчальним 
планом

Нижчий 
розряд

1. Слюсар з ремонту 
колісних транспортних 

засобів

24 29.04.2021 4/16,7 9/37,5

•

11/45.8 100 0

2. Слюсар-ремонтник 24 25.06.2021 - 6/25 8/75 - 100 0
3. Вишивальник. Швачка 17 18.06.2021 - 4/23,5 6/35,2 7/41,3 100 0
4. Майстер з діагностики та 

налагодження УЕ АЗ
24 14.01.2021 - 5/20,8 12/50 7/29,2 100 0

5. Слюсар з ремонту 
колісних транспортних 

засобів

ЗО 22.06.2021 22/73,3 8/26,7 100 0

6. Слюсар-ремонтник 28 25.06.2021 - - 25/89,2 3/10.7 100 0
7. Флорист. Квітникар 26 24.06.2021 - 4/15,4 11/42,3 11/42,3 100 0


