
 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ І ТОРГІВЛІ  

 

НАКАЗ № 4 

 

«Про підсумки навчально-виробничої   від «3»  січня  2018р. 

 роботи за  І семестр 2017-2018 н.р.» 

 

          На виконання Закону України  «Про професійно-технічну освіту»,  

керуючись «Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у 

професійно-технічних навчальних закладах», Державними стандартами, 

Інструкціями з ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання 

учнів професійно-технічних навчальних закладів, в ліцеї проводився 

внутріліцейний контроль спрямований  на одержання інформації про стан 

навчально-виховного, навчально-виробничого  процесів та його результативність. 

       Внутріліцейний контроль складався з наступних етапів:  

-  перевірка та затвердження навчально-плануючої документації викладачів та 

майстрів виробничого навчання; 

- перевірка відповідності тематичних планів і програм  Державним 

стандартам; 

- відвідування адміністрацією ліцею уроків теоретичного і виробничого 

навчання; 

- аналіз якості проведення уроків, дотримання відведеного часу на закріплення 

пройденого матеріалу; 

- контроль за відвідуванням занять учнями, проведення щоденних лінійок;  

- проведення контрольних зрізів і директорських контрольних робіт; 

- перевірка журналів теоретичного та виробничого навчання. 

При проведенні внутріліцейного контролю враховувалися:  

- теоретична підготовка (виконання ДСПТО, навчальних програм, 

продуктивність роботи майстра і викладача, індивідуальна робота з 

обдарованими дітьми, стан викладання предмету, стан викладання 

професійно-практичної підготовки);  

- виховний процес (рівень вихованості учнів, рівень активності учнів, участь 

батьків у виховному процесі, якість загальноліцейних заходів, профілактична 

робота серед учнів, потребуючих педагогічної уваги); 



- методична робота (методичний рівень кожного педагога, підвищення 

кваліфікації педагога, комплексно-методичне забезпечення педагога); 

- морально-психологічний клімат в групі (ступінь психологічного комфорту 

учнів, викладачів, майстрів в/н).  

В результаті перевірки встановлено, якість знань в навчальних групах складає:  

 

Контингент учнів на кінець І семестру 2017-2018н.р. складає 201 чол.  

За середнім балом успішності встановлено: з початковим рівнем 2 учня, середній 

рівень 91чол. , з однією «6» 24чол., високий рівень 11чол. Не атестовані з 

предметів 13чол.  

Проведено аналіз успішності учнів, та встановлено, що 24 учня, які мають 

успішність з однією «6», могли би покращити свої досягнення і цю можливість 

необхідно врахувати у ІІ семестрі. Учні не були достатньо мотивовані на 

покращення свого результату на протязі І семестру. Питання слабкої успішності 

розглядалися на педагогічній раді. Батьки слабо встигаючих учнів поставлені до 

відома.  

На підставі вищезазначеного,  

НАКАЗУЮ:  

№з/

п 

Номер 

групи  
Професія  Кількіст

ь учнів 

Успішність 

% 

Не атестовані 

учні 

т/н в/н 

1 8 Кухар, кондитер  27 69 74 Карпов Л. 

2 9 Кухар, кондитер 27 83 81  

3 10 Кухар 25 81 92 Свинаренко Р.  

4 11 Продавець продовольчих 

товарів, контролер-касир 

21 77 76 Нетаєва Е, 

Рогозна В., 

Попілянченко Ю., 

Товстопят Д. 

5 1 Кухар, кондитер 20 80 75 Пастухов О. 

6 2 Кухар, кондитер 24 79 75  

7 4 Кухар 28 76 75 БабіченкоС., 

КлименковО., 

Шевякова В., 

Харланов В. 

8 3 Продавець продовольчих 

товарів, контролер-касир 

29 76 83 БеліковаВ., 

Єлісеєнко Я. 

   201 77,6 78,8 13 



1. Вважати якість навчально-виробничої роботи ліцею за підсумками І семестру 

2017/2018 н.р. задовільною; 

2. Заступнику директора з НВР Малай І.Б.: 

- проаналізувати результати навчальної роботи учнів за І семестр   2017/2018н.р. 

у розрізі навчальних предметів, підсумки обговорити на педагогічній нараді при 

директорові, на засіданнях методичних об'єднань. 

Січень 2018р 

- тримати на контролі учнів, які мають здібності до підвищення навчальних 

досягнень, сприяти  можливості їх підвищити ;           

                 ІІ семестр 2018р 

- надавати можливість учням, які виявили бажання підвищити результати 

семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, скоригувати 

семестрові оцінки відповідно п.2 «Інструкції з ведення журналу обліку 

теоретичного навчання учнів» ;     

не пізніше 5 днів з  дати 

подання заяви 

- активізувати індивідуальну консультаційну роботу з учнями, які мають 

низький результат навчання, або не атестовані з предметів; 

                    січень  2018р 

- посилити контроль за учнями, які потребують особливої уваги, своєчасно 

повідомляти батьків про успіхи у навчанні  їх дітей.  

- націлити  викладачів спецдисциплін,та майстрів виробничого навчання на 

проведення додаткових занять з учнями  які мають недостатньо високий рівень 

знань та вмінь. 

     січень  2018р 

- взяти під суворий контроль відвідування занять учнів. При допущенні 

пропусків занять без поважних причин, більш ніж 50% з теоретичного та 

виробничого навчання забезпечити розгляд питання, щодо відрахування 

учнів на педраді. 

     постійно  

3. Заступнику директора з НВхР Лисенко О.А.: 

     -   посилити контроль за відвідуванням занять учнями; 

            постійно 

- організувати проведення батьківських зборів, довести результати 

навчальних досягнень учнів до батьків; 

     Січень-лютий 2018р 

- тримати на постійному контролі учнів, які потребують додаткової 

уваги, організовувати бесіди, класні години, тощо;  

              постійно 



  -    повідомляти у Соціальні служби про випадки недбалого ставлення батьків до 

дітей;  

                                                                                        ІІ семестр 2018р 

- взяти під суворий контроль відвідування занять учнів. При допущенні 

пропусків занять без поважних причин, більш ніж 50% з теоретичного та 

виробничого навчання забезпечити розгляд питання, щодо відрахування 

учнів на педраді. 

                              постійно 

4.       Старшому майстру Кряжевських Н.П.: 

-   взяти під суворий контроль відвідування учнями уроків виробничого навчання і 

виробничої практики; 

              ІІ  семестр 2018р. 

-   тримати на контролі дотримання майстрами в/н критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів; 

              ІІ семестр 2018р. 

5. Викладачам, майстрам виробничого навчання, закріпленим за  навчальними 

групами: 

-  провести батьківські збори, довести результати навчальних досягнень учнів за І 

семестр 2017-2018н.р. 

    Січень 2018р. 

- попередити батьків  учнів, які мають не атестації з предметів, про можливе 

відрахування з ліцею; 

    Січень 2018р. 

- докласти зусиль для того, що повернути на навчання учнів, які не відвідують 

заняття без поважних причин, тримати на постійному контролі учнів, які мають 

схильність до прогулів. 

     постійно  

6.  Викладачам спецдисциплін:  

-     дотримуватись критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів; 

              постійно 

-   використовувати на уроках інноваційні форми засвоєння навчального матеріалу; 

              ІІ  семестр 2018р. 

-     під час організації навчального  процесу викладачам  на кожному уроці слід 

особливу увагу приділяти завданням на формування в учнів умінь аналізувати, 

порівнювати та узагальнювати навчальний матеріал на всіх етапах уроку,  залучати 

учнів до активної діяльності, застосовувати завдання на розвиток мислення, 

пошукові завдання та інші, які б покращували якість знань; 

              ІІ  семестр 2018р. 

- надати допомогу учням, які мають початковий  та середній рівень навчальних 

досягнень; 

              ІІ  семестр 2018р. 



- за дозволом директора дозволити учням, які мають не атестації з навчальних 

предметів покращити свої навчальні досягнення. Виставити результати в журналах 

теоретичного навчання в графу «скоригована». 

6. Організаційну частину виконання цього наказу покласти на заступника 

директора з НВР Малай І.Б., на заступника директора з НВхР Лисенко О.А. 

 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор МПЛСПіТ       Т.Д.Казанцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Додаток до наказу №4 

                       Від03.01.2018р. 
Результати навчальних досягнень учнів по предметах 

Викладач Ромащенко К.В.  

Предмет  Кіль

-ть 

учні

в 

№гр

упи 

Якіст

ь 

знань  

Високий рівень 

(прізвища) 

Начальний 

середній рівень 

(прізвища 

Аналіз уроків 

/виконання 

навчального плану 

«Харчова 

безпека 

товарів»  

 

21 

 

 

11 

 

 

 

 

71,4% 

ЛосикД,  

 Новік Т.,  

 Пігарєва О., 

Поляничко А. 

Карагодіна Т., 

Роза С., 

 н/а: Нетаєва Е., 

Рогозна В, 

Попілянченко А., 

Товстопят Н. 

Навчальна програма 

по предмету виконана 

повністю. Уроки 

теоретичного 

навчання проводились 

традиційними 

методами (лекція, 

бесіда) так і 

нетрадиційними з 

мультимедійним 

супроводом, робота 

малими групами. 

Контроль знань 

систематичний. 

Учням, які не 

встигають надавалась 

можливість 

скоригувати 

тематичну, або 

семестрову атестації.  

29 3 72,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71,9 

КияшкоД., 

ПідусЛ., 

Цвіркунова А., 

ШамліА. 

ЛитовкаЯ., 

ІгнатенкоК., 

НестеренкоК., 

ПоповаА., 

Скіданова Н.,  

н/а: Єлісеєнко А., 

Белікова В.  

«Технологія 

приготування 

їжі з 

основами 

товарознавств

а» 

27 9 78% ГорбА., 

Ревіна А.  

МартяшкінаО. 

ГончароваН., 

Долгих В., 

ЕкменчіІ., 

КітайченковЄ., 

ПрибильськаК., 

Шевчекно Є. 

Навчальна програма 

по предмету виконана 

повністю. Уроки 

проводилися згідно з 

вимогами, методично 

забезпечені. 

Нетрадиційними 

методами 

проводилися уроки в 

основному у 

комп’ютерному класі 

з використанням 

електронних 

презентацій, уроки 

мозковий штурм, 

семінари.   Також 

проводилися ЛПР 

24 2 79% 

 

 

 

 

 

 

78,5 

Борисенко І.. 

ЛугваС., 

МатушкінаН., 

МостовийВ., 

СкоцькийЄ. 

ВасильєвМ., 

ЖдановаА., 

ОлійникП., 

ПогребнаЮ.  



«Фізіологія 

харчування» 

 

25 

 

10 

 

76% 

БезсмертнаВ., 

ЖулькінаА., 

КлочковаВ., 

КовальК., 

СоловйоваК. 

ЗальотовА., РецьА, 

ОвчарукІ., 

СімаковВ., 

ЧерницяІ. 

Навчальна програма 

по предмету виконана 

повністю. Уроки 

проводилися згідно з 

вимогами, методично 

забезпечені. 

Навчально-

матеріальне 

забезпечення уроків 

згідно вимог.  

«Інформаційн

і технології» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20 1 80% Первенецький

Д., 

СомородовІ. 

ДенчікМ., 

СотніковЯ., 

ПавленкоД. 

Навчальна програма 

по предмету виконана 

повністю. Уроки 

проводилися згідно з 

вимогами, методично 

забезпечені. Уроки 

проводилися у 

комп’ютерному класі 

та були направлені на 

виконання 

практичних занять з 

текстовим 

документом, 

створення таблиць, 

створення 

електронних 

презентацій, 

електронної пошти, 

пошук інформації в 

інтернеті. Учням, які 

слабовстигають 

надавалися більш 

простіші завдання 

24 2 79% БорисенкоІ., 

ЗайцевА., 

МатушкінаН., 

МостовийВ., 

СкоцькийЄ. 

ВасильєвМ., 

ЖдановаА., 

ОлійникП., 

ТроценкоІ., 

Поргебна Ю. 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

3 76% КияшкоД., 

КущенкоІ., 

ПідусЛ., 

СередаМ., 

ЦвіркуноваА.

ШамліА., 

СтукаловаО. 

ЛитовкаЯ., 

ІгнатенкоК., 

СкідановаН., 

ТкачукО.,ШульгаА. 

4 75% 

 

 

 

 

 

77,5 

БуйД., 

БучковськаМ., 

КарпенкоД., 

КолпаковаС. 

АлександроваЮ., 

БабіченкоС., 

ПриходькоК., 

ПономарьоваК. 

Гігієна і  

санітарія 

виробництва 

25 10 78,5% БезсмертнаВ., 

ЖулькінаА., 

КлочковаВ., 

КовальК., 

СоловйоваК. 

ЗальотовА., РецьА, 

ОвчарукІ., 

СімаковВ., 

ЧерницяІ. 

СвинаренкоР. 

Уроки проводилися 

згідно з навчальними 

планами, програма 

виконана повністю. 

Уроки проводилися 

згідно з вимогами, 

методично 

забезпечені. 

Навчально-

матеріальне 

забезпечення уроків 

відповідає вимогам 

стандартів. Уроки 

проводилися різними 

традиційними і 

нетрадиційними 

методиками. В 

групі1,2 уроки 

28 9 81,5% ГорбА, 

ДудніковаМ, 

 МартяшкінаО, 

ЗахарчукЮ, 

РевінаА., 

ЦибулінаО.  

БілошапкаВ., 

ГончароваН., 

ПрибильськаК., 

Товмаш В., 

Шевченко Є. 

27 8 78,6% ТатарчукН., 

Хломова Д. 

ЗбиковскькаВ., 

ОдинцоваВ., 

СавінаК., 

СафроноваЮ., 

КозловЯ., 

КалдарарьД. 

20 1 60% Первенецький ГрищенкоО., 



 

 

Д., АверкінаА. ДенчікМ., 

ЛуценкоІ., 

ЛюкшинаД., 

ПавленкоД. 

СелівановаЮ. 

ЦимбалМ. 

проводилися з 

використанням 

електронного 

підручника, що дало 

змогу підвищити 

якість знань.  Робота в 

гр.4 була активізована 

за допомогою 

електронних ресурсів, 

та пошуковою 

діяльністю Учні які 

мають низький бал, 

або не атестовані 

отримали можливість 

корегування 

тематичної або 

семестрової атестації 

 24 2 83,3% БорисенкоІ., 

ЛуговаС., 

МатушкінаН., 

МостовийВ., 

СкоцькийЄ. 

ВасильєвМ., 

ЖдановаА., 

ОлійникП., 

ПоргебнаЮ. 

28 4 71,4% 

 

 

 

75,5 

ВільчевськийВ.

ПанюшкінЯ. 

АлександроваЮ., 

БабіченкоС., 

КарлашД., 

ПриходькоК., 

ПономарьоваА. 

 

Викладач Казанцева Т.Д. 

Предмет  Кількіс

ть 

учнів 

№ 

груп

и 

Якіст

ь 

знань  

Високий 

рівень 

(прізвища) 

Начальний 

середній рівень 

(прізвища 

Аналіз уроків /виконання 

навчального плану 

«Основи 

галузевої 

економіки і 

підприємниц

тва»  

20 1 80% Первенецьки

йД. 

н/а ПастуховО. Уроки проводилися згідно з 

навчальними планами, 

програма виконана 

повністю. Уроки 

проводилися різними 

традиційними і 

нетрадиційними 

методиками. Учні які 

мають низький бал, або не 

атестовані отримали 

можливість корегування 

тематичної або семестрової 

атестації. Виконання 

плану100% 

24 2 87% БорісенкоІ 

ЛуговаС. 

СкоцькийЄ. 

ПогребнаЮ. 

ВасильєвМ.  

29 3 76% ПідусЛ. Белікова В., 

Єлісеєнко Я. 

28 4 82% 

 

81,2 

КолпаковаС. БабіченкоС. 

КлименковО. 

ШевяковаВ. 

ХарлановВ. 

«Основи 

підприємниц

ької 

діяльності» 

20 1 75% Первенецьки

йД. 

н/а ПастуховО. Уроки проводилися згідно з 

навчальними планами, 

програма виконана 

повністю. Уроки 

проводилися різними 

24 2 83% ЛуговаС. 

Мостовий В. 

СкоцькийЄ. 

ПогребнаЮ. 

ВасильєвМ.  



28 4 76% 

 

 

 

 

 

78 

КолпаковаС. БабіченкоС. 

КлименковО. 

ШевяковаВ. 

ХарлановВ. 

традиційними і 

нетрадиційними 

методиками. Учні які 

мають низький бал, або не 

атестовані отримали 

можливість корегування 

тематичної або семестрової 

атестації. Виконання 

плану100% 

Викладач Ломакіна І.І. 

Предмет  Кільк

ість 

учнів 

№ 

груп

и 

Якіст

ь 

знань  

Високий рівень 

(прізвища) 

Начальний 

середній рівень 

(прізвища) 

Аналіз уроків 

/виконання 

навчального плану 

«Організація 

виробництва 

та 

обслуговува

ння» 

 

 

 

 

 

 

 

25 10 96% БессмертнаВ., 

КовальК., 

ЖулькінаА., 

КлочковаВ., 

МосендзД. 

СвінаренкоР. Уроки теоретичного 

навчання проводилися 

нетрадиційними 

методами уроки-

конкури, уроки-

семінари, учні 

самостійно та 

оформлювали 

тематичні столи, 

відпрацьовували 

елементи сервіровки. 

Проводилися уроки 

змагання максимально 

наближені до 

виробничих ситуацій. 

Найбільш високі 

знання в групі10, де 

цілеспрямовані, 

активні, схильні до 

розвитку у професії. 

Всі учні отримали 

можливість 

підвищити свою 

атестацію/100% 

27 9 85,1% ГорбА, 

МартяшкінаЛ.,

Цибуліна, 

Захарчук 

Гончарова, 

Прібильська, Кевіч 

27 8 74% Кушнір, 

Кумуржи, 

Семенчук, 

Понізов 

Аніщенко, 

Калдарарь 

28 4 82,1% ВільчевськийВ. 

КорнієнкоІ. 

Панюшкін А. 

БабіченкоС., 

Харланов, 

КлименковО., 

ШевяковаВ. 

20 1 85% Первенецький

Д. 

н/а Пастухов 

Васильєв, Гузієв 

24 2 75% 

 

 

82,8 

Борисенко, 

Матушкіна, 

Мостовий 

Юріна, Погребна, 

Олійник, Жданова 

«Технологія 

приготуванн

я їжі з 

основами 

товарознавст

ва»  

25 10 92% БессмертнаВ., 

КовальК., 

ЖулькінаА., 

КлочковаВ., 

МосендзД. 

СвінаренкоР. 

ШульгаБ. 

Програма за семестр 

виконана повністю, 

уроки теоретичного 

навчання проводилися 

різноманітними 

методами. 

Проводилися 

лабораторно-

практичні роботи. 

При викладанні 

27 8 78% Кумуржи, 

Кушнір, 

Семенчук, 

Понізов 

Аніщенко, Карпов, 

Калдарарь(н/а) 



20 1 80% 

 

 

 

 

 

 

 

83,3 

Первенецький

Д., АверкінаА. 

Пастухов (н/а),  

Грищенко, 

Павленко, Цимбал 

матеріалу 

використовувалися 

презентації, плакати, 

муляжі, приділялась 

увага впровадженню 

сучасних технологій 

приготування та 

оформлення страв. 

Учні, які мають 

слабку підготовку 

отримали можливість 

додаткових занять. 

/100% 

Викладач Панченко Н.П.   

Предмет  Кільк

ість 

учнів 

№гр

упи 

Якіс

ть 

знан

ь  

Високий рівень 

(прізвища) 

Начальний 

середній рівень 

(прізвища 

Аналіз уроків 

/виконання 

навчального плану 

«Технологія 

приготування 

їжі з 

основами 

товарознавств

а» 

28 

 

 

 

 

4 65% ВільчевськийВ.

, МандрикВ., 

БуйД., 

ПанюшкінЯ., 

ЧекармітД., 

КорнієнкоІ. 

ПриходькоК., 

ХарлановВ., 

КарлашД., 

ПетлицькийБ., 

н/аБабіченкоС., 

КлименковО., 

ШевяковВ. 

Навчальна програма 

по предмету виконана 

повністю. Уроки 

проводилися як 

традиційними так і 

нетрадиційними 

методами. На уроках 

використовувалось 

необхідне методичне 

забезпечення. 

Приділялась увага 

проблемним 

ситуаціям, 

використовувались 

таблиці, картки-

завдання. 

Проводилися ЛПР. 

Контроль знань 

проводився 

систематично.  

 

Викладач Ржевська Л.Г. 

Предмет  Кіль

кіст

ь 

учні

в 

№г

ру

пи 

Якіс

ть 

знан

ь  

Високий рівень 

(прізвища) 

Начальний 

середній рівень 

(прізвища) 

Аналіз уроків /виконання 

навчального плану 

Охорона 

праці  

 

 

20 1 70% Первенецький

Д., АверкінаА., 

ЛюкшинаД. 

ГурськаВ., 

ПавленкоД, 

СотніковЯ., 

ЦимбалМ. 

Вивчення предмету 

проводилося згідно з 

навчальними планами, та 

стандартами. Уроки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устаткуванн

я 

підприємств 

харчування 

24 2 71% БорисенкоІ., 

ЛуговаС., 

МостовийВ., 

Остроушенко 

ВасильєвМ., 

ГузієвО., 

ЖдановаА., 

ОлійникП., 

ТроценкоІ., 

ПогребнаЮ. 

проводилися 

традиційними методами з 

активізацією мислення 

учнів, виділення 

головного. При вивченні 

тем використовувалися 

плакати, фото-види, 

обладнання, інструкційні 

карти при проведенні 

ЛПЗ. Учні самостійно 

готували реферати, 

підбирали нові види 

обладнання, робили 

презентації. По вивченим 

темам проводився 

контроль знань . 

Виконання плану 100%. 

29 3 69% ПридановК., 

Веклинець, 

НовічковМ. 

ЛітовкаЯ., 

ІгнатенкоК., 

ПоповаД., 

СкідноваМ., 

ШульгаА 

28 4 64% 

 

 

68,5 

БочковськаМ.Г

ончаров Д. 

АлексанроваО., 

ДегтярьА., 

Приходько., 

Тохтамиш Г. 

ПономарьоваК. 

27 8 56% ЖуравльоваВ., 

Кумуржи К., 

Татарчук Н. 

АніщенкоГ., 

БірковськийВ., 

ЗбиковськаН., 

КалдарарьА., 

ЛупіновК., 

НазаровО. 

Вивчення предмету 

проводилося згідно 

програм, традиційними 

методами: викладання 

нового матеріалу, 

активізація мислення 

учнів, при викладанні 

використовувалися 

фотовиди, конспекти, 

розбиралися проблемні 

ситуації  які можуть 

виникнути на 

підприємствах, де учні 

проходять в/н/. Для 

контроля знань 

проводилося 

тестування,ЛПР. З 

учнями, які мають слабкі 

здібності по засвоєнню 

навчального матеріалу 

проводилися додаткові 

заняття . Виконання 

навчального плану 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 9 74% ГорбА., 

ЗахарчукЮ., 

Мартяшкіна,  

РевінаА., 

ЦибулінаО., 

ГрищенкоА. 

ГлянцевО., 

ГончаровН., 

НазаровО., 

ПерехрестМ., 

ШеевченкоЄ., 

ШестопаловА. 

25 10 64% БессмертнаВ., 

ЖулькінаА., 

КлочковаВ., 

КовальК., 

Ворошиліна, 

МосендзД. 

ЖуковаД.,  

ЗальотовР., 

ОвчарукІ., Рець, 

Сімаков, ШульгаБ. 

20 1 65% Первенецький

Д., АверкінаА, 

Люкшина, 

Самородов 

ГурскаяВ., 

ПавленкоД., 

СелівановаД., 

СотніковЯ., 

ЦимбалМ. 

24 2 67% МостовийВ, 

БорисенкоІ., 

Остроушенко, 

ФіщенкоТ. 

ВасильєвМ, 

ГузієвО., Олійник, 

Жданова, 

Погребна, 

Троценко 

28 4 61% 

 

 

 

64,5 

Чекарміт, Буй, 

Камишов, 

Корнієнко, 

Панюшкін, 

Мандрик, 

Папаяні 

Александрова, 

Дегтярь, Погосян, 

Приходько, 

Тохтамиш, 

Пономарьова 



Облік, 

калькуляція 

та звітність 

 

 

 

25 10 64% БессмертнаВ., 

ЖулькінаА., 

КлочковаВ., 

КовальК., 

Мінсітова, 

Мосендз 

Александрова 

ЗальотовР., 

ОвчарукІ., Рець, 

Сімаков, Тімошева, 

Черниш 

Вивчення предмету 

проводилося згідно 

програм, виконувалися 

практичні, контрольні 

роботи, учні знайомилися 

зі збірником рецептур, 

виконували розрахунки, 

складали технологічні 

картки на страви, 

проводилися 

консультаційні заняття. На 

уроках використовувалось 

наочні матеріали: збірник 

рецептур, калькулятори, 

калькуляційні картки. 

Проводилися ЛПР. 

Виконання плану 100% 

20 1 68% Первенецький, 

Аверкіна 

Павленко, 

Селіванова, 

Сотніков 

24 2 64% Мостовий, 

Скоцький, 

Степанова 

Васильєв, Гузів, 

Жданова, Олійник, 

Погребна  

 28 4 79% 

 

 

68,7 

Чекарміт, Буй, 

Гончаров, 

Каци, 

Вільчевський, 

Корнієнко 

Приходько, 

Пономарьова 

 

 

Викладач Лисенко О.А. 

Предмет  Кіль

кіст

ь 

учні

в 

№гр

упи 

 

Якіст

ь 

знань  

Високий 

рівень 

(прізвища) 

Начальний середній 

рівень (прізвища) 

Аналіз уроків 

/виконання 

навчального плану 

«Основи 

правових 

знань» 

20 1 90% Первенецький 

Сінгур 

н/а Пастухов 

Грищенко 

Програма виконана 

повністю, згідно з 

вимогами стандартів 

та навчальних планів, 

уроки проводилися 

традиційними та 

нетрадиційними 

методами/100% 

24 2 88% Мостовий Васильєв, Олійник, 

Поргебна 

29 3 94%  н/а Бєлікова 

Єлісеенко 

Литовка 

28 4 86% 

 

89,5 

Вільчевський, 

Панюшкін  

Бабіченко, 

Клменков, 

Харланов, 

Шевякова 

Українське 

ділове 

мовлення 

29 3 90 Пісковець, 

Підус 

н/а Бєлікова 

Єлісеенко 

Литовка 

Навчальна програма 

виконана по 

 



Викладач Малай І.Б.  

Предмет  Кіл

ькіс

ть 

учн

ів 

№гр

упи 

Якіс

ть 

знан

ь  

Високий рівень 

(прізвища) 

Начальний 

середній рівень 

(прізвища) 

Аналіз уроків 

/виконання 

навчального плану 

«Організація і 

технологія  

торгових 

процесів» 

21 11 77% Поляничко, 

Новік, Лосик 

 Нетаєва, Товтопят, 

Попілянченко, 

Рогозна н/а 

Навчальна програма 

по предмету виконана 

повністю. Уроки 

проводилися згідно 

тематичних планів 

традиційними і 

нетрадиційними 

методами. 

Використовувалися 

презентації  видів 

інвентарю  та 

обладнання. 

Самостійні роботи 

учнів по підготовці 

рефератів і 

презентацій. Для 

визначення якості 

знань проводилися 

контрольні 

роботи/100% 

29 3 56% Підус Елісеєнко, Белікова 

  66,5   

«Основи 

бухгалтерського 

обліку»  

21 11 77% Поляничко, 

Новік, Лосик 

 Нетаєва, Товтопят, 

Попілянченко, 

Рогозна н/а 

Навчальна програма 

по предмету виконана 

повністю. Уроки 

проводилися згідно 

тематичних планів 

традиційними і 

нетрадиційними 

методами. 

Проводилися ЛПЗ по 

заповненню 

супровідних 

документів, 

самостійна робота з 

підручником, 

тестування з 

визначення якості 

підготовки до уроку  

29 3 66% Підус Елісеєнко, Белікова 

  71,5   

Викладач Кряжевських Н.П.  

Предмет  Кіл

ькі

сть 

учн

ів 

№ 

груп

и 

Якіс

ть 

знан

ь  

Високий рівень 

(прізвища) 

Начальний 

середній рівень 

(прізвища) 

Аналіз уроків 

/виконання 

навчального плану 



«Товарознавство 

продовольчих 

товарів»  

21 11 72% Поляничко, 

Новік, Лосик 

 Нетаєва, Товтопят, 

Попілянченко, 

Рогозна н/а 

Навчальна програма 

по предмету виконана 

повністю. Уроки 

проводилися згідно 

тематичних планів  

розроблених за 

стандартами 

традиційною 

методикою 

викладання а також  і 

нетрадиційними 

методами: створення 

проблемних ситуацій, 

питання-відповідь., 

самостійна робота з 

підготовки рефератів 

із представленням в 

групі. Контроль якості 

знань проводився 

через контрольні 

диктанти, контрольні 

роботи, усне 

опитування/100% 

29 3 69% 

 

 

 

 

 

 

 

Підус Елісеєнко, Белікова 

 

70,5 

 

 

Заступник директора з НВР      І.Б.Малай 

   

 

 


