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ПРОТОКОЛ № 5 

 

«3»  «січня» 2019 р 

 

м.Суми 

 

засідання циклової комісії вчителів і майстрів виробничого навчання 

 професії: „Водій автотранспортних засобів категорії „В”, „С” 

 профілю: „Слюсар механоскладальних робіт” 

 

Голова:  Жердецький В.Г. – вчитель професії „Водій автотранспортних засобів» 

Секретар: Москаленко О.П. – вчитель професії „Водій автотранспортних засобів» 

Присутні: Васюков Ю.В., Котенко М.І., Котенко С.М., ТокарєвВ.С.,  

Євдокименко О.Є. 

Запрошені:  

 

Порядок денний: 

1. Підведення підсумків навчання учнів за перший семестр 2018-2019 

року з професій та профілів які входять до складу циклової комісії 

2. Аналіз навчальної діяльності учнів кожної з професій і профілів які 

входять до складу циклової комісії 

  3. Закріплення учнів 10 класів за майстрами виробничого навчання з 

професії «Водій автотранспортних засобів (категорії «В», «С») 

  4. Обмін досвідом по покращанню індивідуального навчання учнів 

водіння автотранспортних засобів 

 

1. СЛУХАЛИ: 

        Жердецького В.Г., голову циклової комісії професії «Водій 

автотранспортних засобів (категорії «В», «С»)» профілю «Слюсар 

механоскладальних робіт», який охарактеризував рівень навчальних 

досягнень учнів групи яких входять до відповідної циклової комісії. 

         На профілях та професіях вчителі яких  входять до циклової комісії   

навчання відбувалося у 8 групах. 7 груп це учнів які навчаються з професії 

«Водій автотранспортних засобів (категорії «В», «С»), 1 група профільного 

навчання «Слюсар механоскладальних робіт». Чотири групи з професії 

«Водій автотранспортних засобів (категорії «В», «С»,)» навчаються на             

І курсі;  три групи на другому курсі,  одна група профільного навчання 

«Слюсар механоскладальних робіт» навчається на І курсі.   

(Виступ додається) 

 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

 Москаленко О.П., вчитель професії «Водій автотранспортних засобів» - 

результати промовисто говорять самі за себе. У першому семестрі 2018-2019 

навчального року в групах, в яких я викладаю в 10 класах та в 11 класах % 

навчання та якість навчання суттєво відрізняються. Якщо загальна 

успішність складає 100% і в 10 і в 11 класах, то якість у 10 класах набагато 

вища.  В 10 класах загальна якість складає майже 70%. А в 11 класах вона 

складає 45%.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Прийняти до уваги інформацію про підсумки навчально-виховного 

процесу за І семестр 2018-2019 н.р. та задачі на ІІ семестр. 

2. Вчителям і майстрам в/н навчання звернути увагу на недопущення 

пропусків занять учнів без поважних причин. 

3. Вчителям і майстрам в/н посилити роботу з метою підвищення рівня 

знань та вмінь учнів. 

4. Посилити взаємодію між комбінатом, батьками учнів та школами з 

метою контролю за навчанням та відвідуванням занять. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Москаленка О.П., вчителя професії „Водій автотранспортних 

засобів» - викладаю предмети в двох групах 10 класу (101, 103) та в одній 

групі 11 класу (201). (Виступ додається) 

 Жердецького В.Г.,- вчителя професії „Водій автотранспортних 

засобів» - викладаю предмети в двох групах 10 класу (102,104) та в двох 

групах 11 класу (202, 203). (Виступ додається) 

 Євдокименка О.Є., вчителя з профілю навчання  «Слюсар 

механоскладальних робіт» - викладаю предмети в групі 10 класу (110) з 

профільного навчання «Слюсар механоскладальних робіт». (Виступ 

додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

 Євдокименко О.Є. заступник директора з НВР – як бачимо з виступу 

колег успішність, якість навчання не суттєво відрізняється в 10 та 11 класах, 

а ось  кількість пропусків занять суттєво відрізняється в 10 класах. Це мабуть 

пов'язано з тим, що учні уже ознайомилися з навчанням та менше звертають 

увагу на відвідування, а також батьки вирішили, що їх діти вже дорослі і 

менше контролюють, а деякі батьки вже не контролюють своїх дітей. Тому 

пропоную посилити взаємозв'язок між дітьми, батьками та вчителями для 

успішного закінчення навчального року учнями 11 класів. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Прийняти до уваги інформацію вчителів Москаленка О.П., з професії 

„Водій автотранспортних засобів»; Жердецького В.Г., з професії „Водій 

автотранспортних засобів»; Євдокименка О.Є. з профілю навчання  

«Слюсар механоскладальних робіт». 

2. Посилити взаємодію вчителів з батьками, класними керівниками 

шкіл та учнями для успішного закінчення навчального року учнями 11 

класів. 

 



3. СЛУХАЛИ: 

Євдокименка О.Є., заступника директора з НВР. 

  До практичного навчання водіння автотранспортних засобів допущено  76 

учнів. Вони були рівномірно розподілені між майстрами виробничого 

навчання враховуючи також і навчання по школам. 

 А саме:  

Котенко М.В. майстер в/н з професії «Водій автотранспортних засобів 

(категорії «В», «С»)» - 19 учнів (школи №№ 13, 18, 19, 24);  

Васюков Ю.В. майстер в/н з професії «Водій автотранспортних засобів 

(категорії «В», «С»)» - 19 учнів (школи №№ 13, 18, 19, 26); 

Котенко С.М. майстер в/н з професії «Водій автотранспортних засобів 

(категорії «В», «С»)» - 20 учнів (школи №№ 5, 16,19, 26); 

Токарєв В.С. майстер в/н з професії «Водій автотранспортних 

засобів (категорії «В», «С»)» - 18 учнів (школи №№ 3, 5, 8, 18, 24); 

 (Повний список учнів та перелік шкіл додається) 

ВИСТУПИЛИ: 

 Котенко С.М.  майстер в/н з професії «Водій автотранспортних засобів 

(категорії «В», «С»)» розподіл проведено вірно, практично у всіх майстрів 

рівна кількість учнів, тому я думаю, що такий розподіл задовольнить і учнів, 

і майстрів в/н. 

УХВАЛИЛИ: 

 1. Затвердити запропонований розподіл учнів десятих класів для 

навчання водінню автотранспортними засобами категорії «В», «С». 

 2. Неухильно дотримуватись правил проведення уроків в/н майстрами 

в/н водіння автотранспортних засобів. 

 3. Майстрам виробничого навчання дотримуватись графіка виконання 

навчальних вправ. 

 4. Неухильно дотримуватись правил дорожнього руху при виконанні 

навчальних вправ при керуванні автотранспортними засобами. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 Жердецького В.Г., голову циклової комісії професії «Водій 

автотранспортних засобів (категорії «В», «С»)» профілю «Слюсар 

механоскладальних робіт», він розповів про те, які необхідно 

використовувати методи по покращенню індивідуального навчання учнів 

водіння автотранспортних засобів. (Виступ додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

 Котенко С.М. – майстер в/н з професії «Водій автотранспортних 

засобів (категорії «В», «С»)». 

Індивідуальне навчання водінню – це найефективніший і 

найрезультативнішій спосіб навчитися водити автомобіль. (Виступ 

додається). 

УХВАЛИЛИ: 

 1. Продовжити впровадження  різноманітних методів в навчальний 

процес при проведенні уроків виробничого навчання. 

 2. Використовувати поєднання практичних вправ  з усними методами 

навчальної діяльності, демонстрацією прийомів роботи. 



          3. Використовувати різноманітні форми у проведення уроків 

виробничого навчання. 

 4. Проводити взаємовідвідування уроків педагогічними працівниками 

комбінату. 

 

 

  

Голова         В.Г. Жердецький  

 

Секретар         О.П.Москаленко 


