
 

                                                                                                                                                                      

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ЛЮБОТИНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

Н А К А З 

 

04.01.2021                                            м. Люботин                                  № 11 

 

Про моніторинг навчальних 

досягнень здобувачів освіти   

за І семестр 2020/2021н.р. 

 

Відповідно до Плану роботи ЛПЛЗТ на 2020/2021н.р., з графіком 

внутрішньоліцейного контролю у січні 2021 року адміністрацією закладу здійснено 

моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти навчальних груп за І семестр 

2020/2021н.р. 

Професія: «Слюсар з ремонту рухомого складу. Помічник машиніста 

тепловоза. Помічник машиніста електровоза» 

Освітня база: базова загальна середня освіта з отриманням повної загальної 

середньої освіти 

Курс: ІV 

Група: ПМТЕ-19, кількість здобувачів освіти: 27 осіб 

Результати (середній бал з предмета) здобувачів навчальної групи ПМТЕ-19 за 

І семестр 2020/2021 навчального року подано в таблиці: 

Предмет І семестр 

середній бал  

Основи правових знань 6,70 

Техніка пошуку роботи 7,52 

Інформаційні технології 6,85 

Правила технічної експлуатації і інструкції 6,37 

Будова та ремонт електровоза 5,96 

Електротехніка   з основами промислової 

електроніки 5,78 

Управління та технічне обслуговування 

електровоза 6,15 

Основи механіки 5,89 

Автогальма 6,15 

Читання креслення 5,70 

Фізична культура 6,11 

Середній бал по групі 6,29 

Здобувачі освіти:   

 - з високим рівнем навчальних досягнень 1 

- мають не атестації 0 

 



Курс: І 

Група: ПМТЕ-20, кількість здобувачів освіти: 25 осіб 

Результати (середній бал з предмета) здобувачів навчальної групи ПМТЕ-20 за 

І семестр 2020/2021 навчального року подано в таблиці: 

 

Предмет І семестр 

середній бал 

Українська мова 5,16 

Українська література 6,08 

Іноземна мова   6,40 

Історія України 5,92 

Біологія і екологія 7,24 

Хімія  6,20 

Фізична культура 8,96 

Географія 5,44 

Інформатика 5,36 

Фізика і астрономія 5,12 

Основи критичного мислення 7,36 

Основи галузевої економіки і підприємництва 7,08 

Основи правових знань 6,92 

Технічне креслення 6,48 

Основи електробезпеки в галузі 6,52 

Допуски та технічні вимірювання 6,76 

Слюсарна справа 7,20 

Основи галузі залізничного транспорту 7,76 

Будова рухомого складу 7,24 

Охорона праці 7,52 

Будова та ремонт гальмівного обладнання 7,44 

Професійний світогляд 7,28 

Виробниче навчання з професії Слюсар з 

ремонту рухомого складу, кваліфікація: слюсар 

з ремонту рухомого складу 2 (1-2)-го розряду 

8,68 

Середній бал по групі 6,79 

Здобувачі освіти:   

 - з високим рівнем навчальних досягнень 0 

- мають не атестації 0 

 

Професія: «Слюсар з ремонту рухомого складу. Помічник 

машиніста електропоїзда» 

Освітня база: базова загальна середня освіта з отриманням повної 

загальної середньої освіти 

Курс: ІІІ 

Група: ПМЕП-4/9, кількість здобувачів освіти: 16 осіб 

Результати (середній бал з предмета) здобувачів навчальної групи 

ПМЕП-4/9 за І семестр 2020/2021 навчального року подано в таблиці: 

 

 

 



Предмет І семестр 

середній бал  

Українська мова 3,92 

Українська література 4,71 

Іноземна мова 4,00 

Історія України 5,75 

Математика 3,63 

Фізика і астрономія 4,75 

Фізична культура 6,79 

Захист Вітчизни 5,67 

Інформатика 5,38 

Технології 5,83 

Будова рухомого складу 6,13 

Технологія ремонту рухомого складу 6,04 

Будова та ремонт гальмівного обладнання 6,42 

Професійна етика 6,46 

Практична механіка 6,54 

  

Середній бал по групі 5,47 

Здобувачі освіти:   

 - з високим рівнем навчальних досягнень 0 

- мають не атестації 3 

 

Курс: ІІІ 

Група: ПМЕП-5/9, кількість здобувачів освіти: 24 осіб 

Результати (середній бал з предмета) здобувачів навчальної групи 

ПМЕП-5/9 за І семестр 2020/2021 навчального року подано в таблиці: 

 

Предмет І семестр 

середній бал  

Пробна кваліфікаційна робота 9,13 

Комплексне кваліфікаційне завдання 7,67 

Професійно-практична підготовка СРРС 2 р 9,17 

Середній бал по групі 8,65 

Здобувачі освіти:   

 - з високим рівнем навчальних досягнень 4 

- мають не атестації 0 

 

Курс: ІІ 

Група: ПМЕП-6/9, кількість здобувачів освіти: 24 осіб 

Результати (середній бал з предмета) здобувачів навчальної групи 

ПМЕП-6/9 за І семестр 2020/2021 навчального року подано в таблиці: 

 

Предмет І семестр 

середній бал  

Українська мова 5,00 

Українська література 5,46 

Іноземна мова  5,08 



Зарубіжна література 6,38 

Історія України 6,54 

Всесвітня історія 6,71 

Захист України 5,88 

Фізична культура 7,38 

Математика 4,08 

Фізика і астрономія 5,21 

Біологія і екологія 6,42 

Хімія 5,71 

Інформатика 4,88 

Будова рухомого складу 6,33 

Слюсарна справа 6,38 

Технологія ремонту рухомого складу 5,25 

Правила технічної експлуатації і інструкції 6,71 

Основи електробезпеки в галузі 7,21 

Професійно-практична підготовка з професії: 

Слюсар з ремонту рухомого складу, 

кваліфікація: слюсар з ремонту рухомого складу 

2 (1-2)-го розряду 8,63 

Середній бал по групі 6,06 

Здобувачі освіти:   

 - з високим рівнем навчальних досягнень 0 

- мають не атестації 0 

 

Курс: ІІ 

Група: ПМЕП-7/9, кількість здобувачів освіти: 23 особи 

Результати (середній бал з предмета) здобувачів навчальної групи 

ПМЕП-7/9 за І семестр 2020/2021 навчального року подано в таблиці: 

 

Предмет І семестр 

середній бал  

Українська мова 5,30 

Українська література 6,00 

Іноземна мова 5,09 

Зарубіжна література 5,78 

Всесвітня історія 6,61 

Фізична культура 7,96 

Захист України 4,70 

Фізика і астрономія 4,87 

Біологія і екологія 5,96 

Хімія 5,39 

Інформатика 5,43 

Слюсарна справа 5,57 

Будова рухомого складу 5,83 

Технологія ремонту рухомого складу 5,26 

Правила технічної експлуатації і інструкції 6,61 

Основи електробезпеки в галузі 7,09 



Виробниче навчання 7,91 

Середній бал по групі 5,96 

Здобувачі освіти:   

 - з високим рівнем навчальних досягнень 0 

- мають не атестації 0 

 

Курс: І 

Група: ПМЕП-8/9, кількість здобувачів освіти: 24 особи 

Результати (середній бал з предмета) здобувачів навчальної групи 

ПМЕП-8/9 за І семестр 2020/2021 навчального року подано в таблиці: 

 

Предмет І семестр 

середній бал  

Українська мова 4,96 

Українська література 4,25 

Іноземна мова   4,79 

Зарубіжна література  4,96 

Історія України  6,46 

Всесвітня історія   4,46 

Громадянська освіта   6,58 

Фізична культура 7,63 

Біологія і екологія 5,88 

Хімія  4,88 

Фізика і астрономія 4,42 

Географія 4,88 

Інформатика 4,63 

Технології 5,38 

Технічне креслення 5,67 

Охорона праці 5,96 

Основи електробезпеки в галузі 6,17 

Допуски та технічні вимірювання 6,29 

Будова та ремонт гальмівного обладнання  6,50 

Слюсарна справа 6,79 

Будова рухомого складу 6,92 

Основи галузі залізничного транспорту 7,08 

Професійний світогляд 7,21 

Виробниче навчання з професії Слюсар з 

ремонту рухомого складу, кваліфікація: слюсар 

з ремонту рухомого складу 2 (1-2)-го розряду 8,50 

Середній бал по групі 5,88 

Здобувачі освіти:   

 - з високим рівнем навчальних досягнень 0 

- мають не атестації 0 

 

Професія: «Касир квитковий. Касир товарний (вантажний). Провідник 

пасажирського вагона» 

 



Освітня база: базова загальна середня освіта з отриманням повної загальної 

середньої освіти 

Курс: ІІІ 

Група: ППВ-12, кількість здобувачів освіти: 25 осіб 

Результати (середній бал з предмета) здобувачів навчальної групи ППВ-12 за 

І семестр 2020/2021 навчального року подано в таблиці: 

 

Предмет І семестр 

середній бал  

Українська мова 4,84 

Українська література 5,44 

Іноземна мова 5,48 

Математика 5,04 

Фізична культура 7,92 

Інформатика 4,76 

Фінансова грамотність 7,20 

Охорона праці 7,68 

Комерційна експлуатація залізниць 7,64 

Організація руху поїздів та робота залізничних 

станцій 7,72 

Тарифи і таксування 7,80 

Організація роботи касира товарного 7,80 

Будова та експлуатація пасажирських вагонів 7,48 

Основи енергоефективності 7,72 

Професійний світогляд 7,52 

Практична механіка 7,60 

Професійна етика 7,76 

Людина і культура 7,28 

Професійно-практична підготовка з професії: 

Касир товарний (вантажний), кваліфікація: 

касир товарний (вантажний) 1 категорії  8,72 

Середній бал по групі 7,02 

Здобувачі освіти:   

 - з високим рівнем навчальних досягнень 0 

- мають не атестації 0 

 

Курс: ІІ 

Група: ППВ-13, кількість здобувачів освіти: 21 особа 

Результати (середній бал з предмета) здобувачів навчальної групи ППВ-13 за 

І семестр 2020/2021 навчального року подано в таблиці: 

 

Предмет І семестр 

середній бал  

Українська мова  5,05 

Українська література 5,81 

Іноземна мова 4,33 

Всесвітня історія 6,71 

Громадянська освіта 8,24 



Захист України 7,14 

Фізична культура 7,24 

Фізика і астрономія 5,29 

Біологія і екологія 6,81 

Географія 6,48 

Хімія 6,00 

Основи правових знань 7,90 

Правила технічної експлуатації і  інструкції 7,29 

Організація перевезень пасажирів 7,19 

Організація роботи квиткових касирів 7,90 

Оформлення квитків у приміському сполученні 7,95 

Оформлення проїзних та перевізних документів 

з використанням автоматизованих систем 7,52 

Основи галузі і залізничного транспорту 7,67 

Комерційна експлуатація залізниць 7,00 

Тарифи і таксування 6,43 

Поетапна кваліфікаційна атестація з професії: 

Касир квитковий, кваліфікація: касир квитковий 

2 категорії 7,71 

Поетапна кваліфікаційна атестація з професії: 

Касир квитковий, кваліфікація: касир квитковий 

1 категорії 8,00 

Професійно-практична підготовка з професії: 

Касир квитковий, кваліфікація: касир квитковий 

2 категорія  7,71 

Професійно-практична підготовка з професії: 

Касир квитковий, кваліфікація: касир квитковий 

1 категорія 8,00 

Середній бал по групі 6,98 

Здобувачі освіти:   

 - з високим рівнем навчальних досягнень 0 

- мають не атестації 0 

 

Курс: І 

Група: ППВ-14, кількість здобувачів освіти: 30 осіб 

Результати (середній бал з предмета) здобувачів навчальної групи ППВ-14 за 

І семестр 2020/2021 навчального року подано в таблиці: 

 

Предмет І семестр 

середній бал  

Українська мова 5,43 

Українська література 5,10 

Іноземна мова 4,10 

Історія України 5,90 

Всесвітня історія 5,97 

Громадянська освіта 7,17 

Фізична культура 6,93 

Захист України 5,93 



Фізика і астрономія 4,63 

Біологія і екологія 6,30 

Хімія 5,50 

Географія  5,10 

Інформатика 4,80 

Основи правових знань 7,00 

Правила технічної експлуатації  та інструкції 5,87 

Організація перевезень пасажирів 6,37 

Оформлення квитків у приміському сполученні 7,10 

Організація роботи квиткових касирів 7,43 

Основи критичного мислення 7,47 

Професійний світогляд 7,50 

Середній бал по групі 6,08 

Здобувачі освіти:   

 - з високим рівнем навчальних досягнень 0 

- мають не атестації 0 

 

Професія: «Оператор комп’ютерного набору. Секретар керівника 

(організації, підприємства, установи)» 

Освітня база: базова загальна середня освіта з отриманням повної загальної 

середньої освіти 

Курс: ІІ 

Група: ОС-12, кількість здобувачів освіти: 16 осіб 

Результати (середній бал з предмета) здобувачів навчальної групи ОС-12 за І 

семестр 2020/2021 навчального року подано в таблиці: 

Предмет І семестр 

середній бал  

Українська мова 4,75 

Українська література 5,44 

Іноземна мова 5,00 

Всесвітня історія 5,69 

Громадянська освіта 7,13 

Захист Вітчизни 5,63 

Фізична культура 7,81 

Хімія 5,56 

Технології комп’ютерної обробки інформації 6,56 

Виробниче навчання з професії: Оператор 

комп’ютерного набору, кваліфікація: оператор 

комп’ютерного набору 2 категорії  

6,13 

Виробнича практика з професії: Оператор 

комп’ютерного набору, кваліфікація: оператор 

комп’ютерного набору 2 категорії 

6,81 

Середній бал по групі 6,05 

Здобувачі освіти:   

 - з високим рівнем навчальних досягнень 0 

- мають не атестації 0 

 



Професія: «Слюсар з ремонту рухомого складу. Помічник 

машиніста електропоїзда» 

Освітня база: повна загальна середня освіта  

Курс: І 

Група: ПМЕП-7/11, кількість здобувачів освіти: 25 осіб 

Результати (середній бал з предмета) здобувачів навчальної групи 

ПМЕП-7/11 за І семестр 2020/2021 навчального року подано в таблиці: 

 

Предмет І семестр 

середній бал  

Основи правових знань  7,60 

Основи галузевої економіки 6,79 

Охорона праці 7,08 

Матеріалознавство 7,76 

Технічне креслення 6,76 

Електротехніка з основами промислової 

електроніки 6,00 

Слюсарна справа 6,56 

Допуски та технічні вимірювання 6,84 

Основи галузі залізничного транспорту 6,68 

Правила технічної експлуатації і інструкції 6,92 

Будова рухомого складу 7,16 

Технологія ремонту рухомого складу 6,84 

Будова та ремонт гальмівного обладнання 7,28 

Основи електробезпеки в галузі 7,04 

Фізична культура 8,20 

Професійно-практична підготовка 7,56 

Середній бал по групі 7,51 

Здобувачі освіти:   

 - з високим рівнем навчальних досягнень 3 

- мають не атестації 3 

 

Професія: «Касир квитковий. Провідник пасажирського вагона» 

Освітня база: повна загальна середня освіта  

Курс: ІІІ 

Група: ППВ-114, кількість здобувачів освіти: 20 осіб 

Результати (середній бал з предмета) здобувачів навчальної групи ППВ-114 

за І семестр 2020/2021 навчального року подано в таблиці: 

 

Предмет І семестр 

середній бал  

Інформаційні технології 6,55 

Основи галузевої економіки і підприємництва 7,00 

Основи правових знань 7,90 

Правила дорожнього руху 9,25 

Техніка пошуку роботи 9,20 

Правила технічної експлуатації і інструкції 6,55 

Організація перевезень пасажирів 6,65 



Організація роботи квиткових касирів 7,55 

Оформлення квитків у приміському сполученні 7,40 

Оформлення проїзних та перевізних документів 

з використанням  автоматизованих систем 6,65 

Транспортна географія 7,35 

Охорона праці 6,05 

Фізична культура 5,90 

Професійно-практична підготовка  з професії: 

Касир квитковий, кваліфікація: касир квитковий 

2 категорії 7,55 

Середній бал по групі 7,25 

Здобувачі освіти:   

 - з високим рівнем навчальних досягнень 0 

- мають не атестації 0 

 

Виходячи з вищевикладеного, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Викладачам: 

1.1. Проаналізувати моніторингові результати навчальних досягнень 

здобувачів освіти та спланувати індивідуальну роботу з учнями, які засвоїли 

програму на початковому рівні навчальних досягнень. 

1.2. Посилити використання прийомів диференціації та індивідуалізації 

навчання для запобігання неуспішності здобувачів освіти. 

1.3. Залучати здобувачів освіти до активної діяльності під час формування 

нових знань.  

1.4. На уроках приділяти увагу завданням на формування в здобувачів освіти 

умінь аналізувати, порівнювати та узагальнювати навчальний матеріал на всіх 

етапах уроку.  

1.5. Застосовувати на уроках проєктні технології, завдання на розвиток 

критичного мислення, дослідницько-пошукові завдання, тестові форми.  

1.6. Оцінювання на уроці проводити відповідно до Критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів з предметів, Інструкції з ведення журналу обліку 

теоретичного навчання учнів ПТНЗ. 

2. Майстрам виробничого навчання та класним керівникам відповідних 

груп посилити контроль за відвідуванням занять здобувачами освіти. 

3. Головам методичних комісій: Коваленко С.І., Коваленко Т.В., 

Барамиковій Є.О. проаналізувати на засіданнях відповідних комісій моніторингові 

результати навчальних досягнень та вжити заходи щодо їх підвищення. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виробничої роботи Родченко О.Л.   

 

Директор Люботинського професійного 

ліцею залізничного транспорту                                            Ольга АГЄЄВА 
 


