
к Довідка
про результати успішності учнів коледжу 

за І семестр 2021-2022 и. р. та завдання гіедколективу щодо підвищення рівня 
навчально-виховної роботи

І семестр 2021-2022 н.р. завершився в терміни, визначені робочими навчальними 
планами та графіком освітнього процесу.

Контроль за результатами успішності учнів за І семестр 2021-2022 н.р. 
здійснювався шляхом відвідування уроків, проведення зрізів знань, контрольних робіт 
за тестами адміністрації, організацією і проведенням відкритих уроків, різнопланових 
форм контролю.

На початок навчального року у коледжі навчалося 439 учнів, що на 50 учнів 
більше, ніж минулого року. На базі базової середньої освіти - 337 учні, з 36 учнів - за 
кошти фізичних та юридичних осіб. На базі повної загальної середньої освіти навчалися 
89 учнів за регіональним замовлення, а 13 учнів - за кошти фізичних та юридичних осіб.

Протягом 1 семестру 2021 -2022н.р. було відраховано 18 учнів.
За результатами контролю встановлено, що у викладачів є в наявності навчально- 

методичні документи з планування навчального процесу: робочі навчальні програми з 
навчальних предметів, поурочно-тематичні плани з навчальних предметів, плани 
занять(уроків), інструкційно-технологічні картки для проведення лабораторних та 
практичних робіт, відповідно до кількості годин, що передбачена робочими 
навчальними планами та програмами, засобами контролю. Також, адміністрацією 
коледжу регулярно здійснюється контроль за введенням журналів теоретичного та 
виробничого навчання. Результати якого вказують, що робочі навчальні плани та 
програми виконуються в повному обсязі, вчасно проводяться контролі знань, 
результати успішності навчальних досягнень учнів виставляються вчасно у журналах 
груп.

Результати успішності учнів за І семестр 2021-2022 н. р. - представлені в 
Таблиці 1.

20 січня 2022р. відбувся державний кваліфікаційний іспит в групі №35, професії 
«Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних 
засобів».

Всі учні виконали навчальний план, пройшли повний курс навчання та мають 
позитивні підсумкові оцінки з усіх навчальних предметів, виробничого навчання та 
практики.

Абсолютна успішність здачі кваліфікаційного іспиту становить 100%, якісний 
показник 85,2%.

Щодо забезпечення якості освіти на II семестр 2021-2022п.р. та завдань які перед 
нами стоять:

1. Важливо розвивати партнерство здобувачів освіти та викладачів, допомагати 
учням реалізувати індивідуальну освітню траєкторію.

2. Викладам створити умови для професійного зростання.
3. Запровадити нові методи збору інформації для аналізу: анкетування, 

індивідуальні бесіди з учнями, батьками викладачами, внутрішні моніторинги тощо.
4. Спрямувати роботу викладачів, класних керівників на якісне проведення 

освітнього процесу у II семестрі 2021-2022 н.р.
5. Продовжити провадження в навчальний процес інтерактивних методів навчання.



6. Активізувати участь здобувачів освіти коледжу під керівництвом викладачів, 
майстрів у конкурсах професійної майстерності.
7. Головам ВЦК,МК,ЦК комісій на своїх засіданнях більше уваги приділяти новим 
методам підвищення якості підготовки фахівців.
8. Продовжити роботу над поповненням навчального контенту з усіх дисциплін на 
платформах, які використовуються для дистанційного навчання.

Заступник директора з ИВР Інна АНДРОЩУК



Таблиця рівня успішності учнів за І семестр 2021-2022 н. р.
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1.
Слюсар з ремонту 

колісних транспортних 
засобів

11 ЗО - - 24 80 6 20 - -

2. Кравець. Вишивальник 14 26 - - 9 34.6 17 65.4 - -

3.

І ку
рс Майстер діагностики та 

налагодження ЕУ АЗ 15 25 - - 4 16 21 84 - -

4. Майстер діагностики та 
налагодження ЕУ АЗ 15/1 20 - - 12 60 8 40 - -

5.
Слюсар-ремонтник. 

Електрозварник 
ручного зварювання

16 29 - - 19 65.5 10 34.5 - -

6.
Слюсар з ремонту 

колісних транспортних 
засобів

21 26 - - 15 57.7 11 42.3 - -

7.

<у
рс Слюсар-ремонтник 23 19 2 10.5 9 47.4 8 42.1 - -

8. ;—; Майстер діагностики та 
налагодження ЕУ АЗ 25 27 - - 7 25.9 20 74.1 - -

9. Електрозварник ручного 
зварювання 26 20 - - 10 50 10 50 - -

10.
Слюсар з ремонту 

коліснихтранспо рт них 
засобів

31 25 - - 5 20 19 76 - -

1 1. Слюсар-ремонтник о о 22 - - 15 68.2 7 31.8 - -

12.

II к
ур

с

Вишивальник. Швачка 34 16 - - 5 31.25 11 68.75 - -

13. Майстер діагностики га 
налагодження ЕУ АЗ 35 27 - - 18 66.6 9 33.4 - -

14. Електрозварник 
ручного зварювання 36 22 - - 5 22.7 17 77.3 - -

15.
Слюсар з ремонту 

колісних транспортних 
засобів

41 28 - - 1 3.6 25 89,3 2 7,1

16. Флорист. квітникар 43 24 - - - - 24 100 - -

17.
ТУ Слюсар з ремонту та 

обслуговування систем 
вентиляції та 

кондиціювання

44 27 1 3.7 2 7.5 24 88.8 - -

18. Оформлювач вітрин, 
прим і щень та буді вел ь 45 23 - - 4 17.4 18 78.3 1 4.3


