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2. Планування-навчально-виробничого процесу. 
 
2.2.2. Робоча навчальна програма з професійно-
практичної підготовки - це документ, що визначає 
зміст і обсяг професійних знань, умінь, навичок учнів, 
слухачів та способи і методи їх формування, 
розроблений майстром виробничого навчання ПТНЗ, 
погоджений відповідною методичною комісією. ПТНЗ 
на основі типових навчальних програм розробляють 
робочі навчальні програми, у яких відображаються 
зміни, притаманні відповідній галузі виробництва чи 
сфері послуг, на підставі пропозицій замовників 
кадрів. 

Майстер виробничого навчання має право на 
розроблення власної (авторської) робочої навчальної 
програми або її створення відповідно до типової з 
урахуванням варіативного компонента, що включає 
зміни в техніці та технологіях, притаманні відповідній 
галузі виробництва чи сфері послуг, пропозиції 
замовників кадрів. 

Головним критерієм якості робочої навчальної 
програми з професійно-практичної підготовки є 
створення передумов для досягнення запланованого 
результату в опануванні практичними уміннями та 
навичками. 
 
2.2.4. Перелік навчально-виробничих робіт з професії 
визначає завдання, які виконують учні з метою 
оволодіння професійними знаннями, уміннями та 
навиками, що передбачені робочою навчальною 
програмою професійно-практичної підготовки. 
 Перелік навчально-виробничих робіт з професій 
складається на семестр, курс підготовки майстром 
виробничого навчання та погоджується зі старшим 
майстром. 
 Перелік навчально-виробничих робіт з професії 
розглядається і схвалюється на засіданні методичної 
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комісії та затверджується заступником директора з 
НВР. 
 До всіх навчально-виробничих робіт, унесених 
до переліку, додається технологічна та технічна 
документація, що розробляється відповідними 
методичними комісіями ПТНЗ на основі державних 
стандартів. 
 Під час проведення виробничого навчання 
безпосередньо на виробництві чи в сфері послуг у 
переліку навчально-виробничих робіт зазначається 
загальна характеристика робочих місць або 
найменування робіт, які учні повинні виконувати з 
кожної теми чи розділу робочої навчальної програми 
професійно-практичної підготовки. 
 
2.2.6. План уроку виробничого навчання є особистим 
робочим документом майстра виробничого навчання і 
складається ним за довільною формою відповідно до 
робочої навчальної програми з професійно-практичної 
підготовки, плану виробничого навчання на місяць з 
дотриманням педагогічних та методичних вимог на 
кожний день занять з виробничого навчання в 
майстернях ПТНЗ або на виробництві. 
 Під час виробничої практики учнів майстер 
виробничого навчання розробляє план роботи на 
кожний робочий день. 
 У дні, коли у закріпленій навчальній групі не 
проводиться професійно-практична підготовка, 
майстри виробничого навчання працюють за 
індивідуальними планами роботи, які погоджуються із 
старшим майстром. 
 
3. Організація навчально-виробничого процесу. 
 
3.3.1. ПТНЗ самостійно обирають форми та методи 
організації навчально-виробничого процесу, а 
педагогічні працівники самостійно, з урахуванням 
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основ педагогіки, визначають методи навчання і 
виховання учнів. 
 
3.5. Професійно-практична підготовка складається з 
виробничого навчання, виробничої, переддипломної 
(перед випускної) практики і проводиться у 
навчально-виробничих майстернях, на полігонах, 
тренажерах, автодромах, у навчально-виробничих 
підрозділах, а також на робочих місцях на 
виробництві чи у сфері послуг за такими формами: 

 уроки виробничого навчання (практичного 
водіння) у ҐПТНЗ; 

 уроки виробничого навчання на виробництві чи 
у сфері послуг; 

 виробнича практика на робочих місцях на 
виробництві чи у сфері послуг; 

 переддипломна (перед випускна) практика на 
виробництві чи у сфері послуг; 

 інші форми професійно-практичної підготовки. 
Усі форми професійно-практичної підготовки учнів 

здійснюються у тісному поєднанні з виготовленням 
корисної продукції, наданням послуг, що оплачуються 
згідно з законодавством України. 
 
3.6. Виробниче навчання включає: 

 навчання учнів у навчально-виробничих 
майстернях, дільницях і полігонах, де вони 
послідовно набувають первинні професійні 
уміння і навички виконання робіт; 

 навчання учнів безпосередньо на 
підприємствах, де вони в складі навчальних 
груп та учнівських бригад під керівництвом 
майстрів виробничого навчання послідовно 
закріплюють одержані первинні професійні 
уміння та навички, навчаються 
використовувати сучасну техніку, механізми та 
інструменти, набувають потрібних практичних 
навичок самостійно та якісно виконувати 
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роботи, передбачені робочими навчальними 
планами. 

При неможливості організації проходження учнями 
виробничого навчання в майстернях ПТНЗ з 
об’єктивних причин, проведення виробничого 
навчання організовується на виробництві під 
керівництвом майстрів виробничого навчання ПТНЗ 
та при умові повного виконання робочого навчального 
плану і робочої навчальної програми з професійно-
практичної підготовки. 
 
3.7. Під час навчання учнів практичному водінню 
заняття проводяться на навчальних полігонах, 
автодромах, на маршрутах, погоджених з місцевими 
підрозділами ДАІ. Заняття проводяться згідно з 
графіком, складеним майстром виробничого навчання 
групи та затвердженим заступником з НВЧ. 
 
3.8. Форма організації виробничого навчання 
обирається ПТНЗ у залежності від особливості професії 
чи спеціальності за умови повного виконання робочих 
навчальних планів і робочих навчальних програм та 
проводиться у навчальних групах чисельністю не 
менше 12 чоловік, а на третьому ступені професійно-
технічної освіти не менше 6 чоловік.  
 
4. Контроль за навчально-виробничим процесом. 

 
4.1. Поточний контроль передбачає поурочне 
опитування учнів, проведення контрольних і 
перевірних робіт, тематичне тестування та інші 
форми контролю, що не суперечать етичним та 
медико-педагогічним нормам. 
 Тематичний контроль – застосовується для 
оцінювання навчальних досягнень учнів по 
завершенню вивчення теми робочої навчальної 
програми. 
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 Педагогічні працівники самостійно обирають 
форму поточного, тематичного контролю рівня 
навчальних досягнень учнів. 
 Проміжний контроль передбачає семестрові 
заліки, семестрову атестацію (іспити), річні підсумкові 
заліки,  річну атестацію (річні підсумкові іспити), 
проміжну кваліфікаційну атестацію (кваліфікаційний 
іспит), індивідуальні завданні учням. 
 Вихідний контроль передбачає державну 
кваліфікаційну атестацію, яка включає: 
кваліфікаційну пробну роботу, яка відповідає вимогам 
освітньо-кваліфікаційної характеристики відповідного 
кваліфікаційного рівня; державний кваліфікаційний 
іспит або захист дипломної роботи, проектної чи 
творчої роботи, що їх замінює. 
 Форми і періодичність  проміжного і вихідного 
контролю визначаються робочими навчальними 
планами. 
  
4.3. З урахуванням підсумків проведення перевірних 
робіт (проведених згідно графіку) у навчальних 
групах, керівники ПТНЗ вивчають та визначають 
якість проведення навчальної роботи педагогічним 
працівником (майстром в/н). Підсумки вивчення 
роботи педагогічних працівників розглядаються на 
засіданні педагогічної ради та враховуються при їх 
атестації. 
 
4.4. Завдання для планових перевірних робіт, що 
організовують керівники ПТНЗ, розробляються 
педагогічними працівниками, розглядаються і 
схвалюються методичними комісіями та 
затверджуються заступником директора з НВР. 
 
5. Облік навчальної роботи. 
 
5.2. Для обліку виконання навчальних планів і 
робочих навчальних програм у журналах виробничого 
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навчання педагогічні працівники роблять записи про 
дату, час і зміст проведених з учнями навчальних 
занять або навчально-виробничих робіт. 
 
5.5. Оцінки навчальних досягнень з професійно-
практичної підготовки за семестр і рік виставляються 
на підставі поточних і тематичних оцінок знань, умінь 
і навичок учнів та перевірних робіт. 
 Поточні оцінки під час уроку виробничого 
навчання виставляє майстер виробничого навчання за 
підсумками виконання учнями кожного навчально-
виробничого завдання, а також шляхом 
спостереження прийомів, організацією і культурою 
праці, за використанням обладнання, інструментів, 
пристосувань та виконання вимог охорони праці.  
 
5.6. Поведінку (зразкова, задовільна, незадовільна) 
кожного учня оцінює майстер виробничого навчання 
спільно з класним керівником на підставі виконання 
учнем правил внутрішнього розпорядку та обов’язків, 
зазначених у статуті ПТНЗ. 
 Остаточне рішення про незадовільну поведінку 
кожного учня персонально ухвалюється педагогічною 
радою ПТНЗ. 
 
6. Організація проведення семестрових, річних 
атестацій і заліків з навчальних предметів 

(професійно-теоретичної, загально технічної 
підготовки тощо), що входять у додаток до 

диплома (свідоцтва), фізичної підготовки та 

перевірних робіт. 
 

6.18. Перевірні роботи є формою поточного контролю 
вмінь та навичок учнів. 
 
6.21. Перевірні роботи з виробничого навчання 
проводяться майстрами виробничого навчання за 
відповідним графіком і переліками в кожній 
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навчальній групі під керівництвом старшого майстра 
відповідно до робочої навчальної програми з 
професійно-практичної підготовки. 
 Графік і переліки перевірних робіт з 
виробничого навчання розробляються старшим 
майстром спільно з майстрами виробничого навчання, 
розглядаються і схвалюються відповідною 
методичною комісією та затверджуються заступником 
з НВР. 
 
 
 
 
 

Підготували заступник директора з НМР  

Руда О.Б. та методист Ліпіщук Л.В. 
 


