
Міністерство освіти і науки України 
Відокремлений структурний підрозділ «Любешівський технічний фаховий 

коледж Луцького національного технічного університету»

НАКАЗ

« г ч » Wm 20 £ / р Любешів № х /6

Про підсумки проведення 
директорських контрольних 
робіт за II семестр 2020-2021 н.р.

Відповідно до наказу від 11.05.2021 року № 163 «Про проведення 
директорських контрольних робіт у II семестрі 2020-2021 н.р.» та поданого 
головами ЦМК зведеного аналізу виконання директорських контрольних робіт 
за II семестр 2020-2021 навчальний рік

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити результати виконання здобувачами освіти директорських 
контрольних робіт:
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1. Кравченко 
Т.Ф.

Технологія 
приготування 
їжі з основами 
товарознавства

20-К 100 71,4 100 71,4 -

2. Корх А.С. Будова та 
експлуатація 
обладнання

24-
ГМ-Ф

100 75 100 75
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3. Пігулко Н.З. Основи охорони 
праці

32-ТБ 76 62 62 3,5

4. Корець Л.І. Устаткування
ПХ

36 100 42,7 100 42,7 -
20-К 100 65,4 100 65,4 -

Організація ВО 26 100 52,0 100 52,0 -
5. Кравчик

Л.М.
Українська мова 21-БО

22-ТБ
23ТМ

94 37,5 94 34,6 2,9

11- 
00- 
ф, 
12- 
БЦІ-Ф

94 62,5 94 64,7 -2,2

21 75 8,3 75 5,9 2,4
6. Кудриницька 

Л.І.
Українська мова 36 100 50 100 45 5

7. Мацерук 
С.С.

Історія України 11- 
00-
Ф, 12- 
БЦІ-Ф

100 52 100 55 3

14 100 31 100 29 2
16 96 44 96 40 4
26 85 20 85 16 4

8. Менделюк
Т.М.

Українська мова 16 100 24 100 22 2

9. Баховська
М.В.

Математика 11-
00-Ф

100 60 100 60 -

12- 
БЦІ-Ф

100 50 100 50 -

21-БО 
22-ТД 
23- 
тм

100 46 100 42 4

10. Остимчук 
А.В.

Біологія та 
екологія

24 100 32 100 40 -8

11. Бущук В.Я. Географія 11 100 21 100 31 -10
21 100 29 100 29 -
11-
00- 
Ф, 12- 
БЦІ-Ф

100 80 100 88 -8

13-А-Ф 100 86 100 87 -1
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12. Степанькова 
Г.І.

Математика 11 85 8 85 6,3 1,7
14 90 10 90 8,3 1,7
36 100 38 100 33 5
24 94 22 94 20 2

13. Люсік В.О. Фізика 23- 
ТМ

100 57 100 73 -16

13-А- 
Ф

100 77 100 78 -1

2. При виконані директорських контрольних робіт в II семестрі здобувані 
освіти допустили наступні помилки:

- з охорони праці не знають основних нормативних документів, незасвоїли 
основні техніки безпеки, не вміють описати розслідування нещасних 
випадків;

- з української мови не знають правопис прислівників, займенників, знака 
м’якшення, велика літера, подвоєння приголосних, не з різними 
частинами мови, розділові знаки у реченнях з відокремленими членами 
речення, зі вставними словами у складних реченнях;

- з історії України не знають історичних дат та подій, не можуть 
хронологічно викласти матеріал, зробити висновки, відсутній 
порівняльний аналіз історичних подій, не вміють висловлювати свою 
власну думку, погано орієнтуються у візуальних джерелах;

- з устаткування ПХ допускають виправлення при описі марок машин та 
механізмів, багато скорочують речень та слів при описі експлуатації 
машин та механізмів перед початком роботи та під час роботи, 
граматичні помилки при написані правил експлуатації машин та 
механізмів, неповна відповідь на запитання, невірні судження стосовно 
призначення робочих деталей машин та механізмів;

- з будови та експлуатації обладнання допускають помилки при 
характеристиці технологічного обладнання макаронних підприємств та 
при класифікації шнекових пресів, не дають характеристику машинам для 
переробки м’яса, допускають помилки при класифікації машин і 
устаткування хлібопекарського виробництва;

- з організації ВО допускають виправлення при описі організації робочих 
місць;

- з математики не знають формул скороченого множення, допускають 
помилки при обчисленнях та застосуваннях тригонометричних формул, 
розв’язувані нерівностей з модулями та квадратичних нерівностей, 
трудності при виборі потрібної формули, недостатньо розвинуте 
просторове уявлення і логічне мислення, не вміють перетворювати дроби 
і обчислювати проценти;

З



- з біології не знають визначення біологічних понять та термінів, досягнень 
біологічної науки, виникають труднощі при написані шляхів передачі 
інфекційних, неінфекційних захворювань;

- з географії допускають помилки при вивченні термінів і понять, не 
розкриті характеристики зовнішніх процесів Землі, рухів літосферних 
плит, при встановленні відповідності між географічним поняттям та їх 
визначенням, не висвітлили питання економічного розвитку с/г;

- з фізики допускають помилки при виконанні тестових завдань, невірно 
записують скорочену умову до задачі, неправильно переводять одиниці 
виміру і використовування формул до задач;

- з технології приготування їжі учні допускають помилки характеризуючи 
терміни та умови зберігання страв, не в повному обсязі розкрили питання 
послідовності приготування страв з риби;

3. Результати директорських контрольних робіт, типові помилки і способи 
їх усунення обговорити на засіданні циклової комісії в вересні 2021 року.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

А.В. Хомич 
ПОГОДЖЕНО
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