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ПОЛОЖЕННЯ
:,

про органiзацiю навчально-виробничого

процесу в групах первипноi професiйноi пiдготовки

1. Загальнi положення

Положення про органiзацiю навчЕLпьно-виробничого процесу в

Харкiвсъкому iндустрiально-педагогiчному TexHiKyMi в груfiах

первинноi професiйноi пiдготовки (д-i ШIП) регJIаментуе систему

органiзацiйних за:содiв та спрямованi на реалiзацiю змiсry освiти.

Положення розроблене на ocHoBi Конституцii УщраiЪи, ЗаКоНiВ

УкраiЪи "Про ocBiry", "Про професiйно-технiчну ocBiry", "Про

лiцензування rrевних видiв господарськоi дiяльностi", 
О'Про лiцензiйнi

умови наданIuI ocBiTHix пос.rryг", Положенrrя про ocBiTHbo-

кваrriфiкацiйнi piBHi (сryпеневу ocBiTy), затвердженого Постановою

Кабiнеry MiHicTpiB Ns 65 вiд 20 сiчня 1998 року, Положення про

органiзацiю навчально-виробничого процесу у гrрофесiйно-технiчних

навчаJIъних закпадах затвердженого накuLзом МОНУ вiд З0.05.200б

N 419, Положення про академiчнi вiдпустки i IIовтOрне навчання у

закJIадах освiти, затвердженого наказом МОНУ ]ф 191il5З вiд

06.09.1996 року, Постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни Ns 38 вiд

20.01 .|997 рощу "Про затвердження перелiщу платних гIосJryц якi

можутъ надаватисъ державними навч€lJIьними закладами", Положення

про ступеневу професiйно-технiчну ocBiTy, затвердженогс}

Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 0З.06.1999 року,

Положення про призначення стипендiй, затвердженого ГIостановою

кабiнеry MiHicTpiB Украi,ни вiд ],2.07.2004 роRу Ns 882, Положення

про ilорядок квалiфiкацiйноi атестацiТ та присвоеЕня квалiфiкацii

<
. о.П.Симоненко



вlд

особам' якi здобуваютъ професiйно - технiчну ocBiry, затвердженого

нак€iзом MiHioTepcTBa працi та соцiальноi полiтики УкраIни та MO}IY

вiд З1.12.1998 jrls 201/469, Положення про документи про ocBiTy та

вченi званIUI (видача свiдоцтва про присвоенняfuiдвищення робiтничоi

квалiфiкацii, затвердженого Постановою Кабiнеry MiHicTpiB УlqраТни

|2.|1.t997 Ns 1260.

У вiдповiдностi до вище перелiчеЕих нормативно-правових

дохументiв та Статуry TexHiKyMy (п.п. t.8,З.2,4.2) црупи первиrшrоi

професiйноi пiдготовки закрiпrпоються за вiдповiдними вiДДiЛеННЯМИ

Вiддiлення
----l

l

7 | 4t -7 |З3 Маляр-штуIсaтур

7 LЗ б Монтажник санiтарно-технiчних
систем i ycTaTKyBaHIuI

72ЗЗ Сшосар з ремонту та обсrryговуваннrl
сiльськогосподарських машин та

устатчrвання

Механiзацii та
електрифiкацii с/г
виробництва

724I Електромонтер з ремонту та Механiзаrдii та
обсrryговуваннrl елеюроустатхryвання елеrrтрифiкацii с/г

виробництва

l

l
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1. Навчально-виробничий процес

i.1. Навчальцо-виробничий процес в групах первинноi

шрофесiйноi пiдготовки - це система органiзацiйно-педагогiчних,

методичних i технiчних заходiв, спрямованlгх "Ъ реалiзацiю

змiсry i завдань cTyITeHeBoT професiйно-технiчноi освiти вiдповiдно дО

державних стандартш"

Навча_пьно-виробничий Ероцес у групах з пiдготовки робiтничих

професiй фунтуеться на шринципах гуrvrанiстичноТ особистiоно

педагогiки, демократизму, нез€шIежностi вiд гtолiтичних,

релiгiйних об'еднанъ, спiльнiй дiяльностi педагогiчних

уrнiв, батькiв, колективiв пiдприсмств, установ та

Професiя
1Будiвельне

Будiвельне

технологiчне

орlентовано1

|ромадських,

працiвникiв,

технlкуму наступним чином :

7 |24 - 7 422 Столяр-тесляр



органiзацiй може

фiзичну, загаJIъно

вкJIючати

технiчну,

прир одничо- математиlIЕу, гуманlтарну,

професiйно-

систему шлануванIuI, органiзацiТ та

процесу, порядку проведення

пр о ф е сiйно-те ор етичну,

практичну пiдготовку, а такохt виховну робоry з у{нями.

I-{e ПоложеншI визначае едику

облiку н авч€Iпьно-вир о бничого

поточного, тематичного, промiжного i вихiдного контролю рiвня

ЗнаНЬ, Умiнъ та навичок 1..rHiB, ix квалiфiкацiйноi атестацii.

2. Планування навчально-виробничого процесу

2.1. Органiзацй дiяльностi педагогiчного колективу щодо

забезпеченнlI навч€LIIьно-виробничого процесу в групах ППП

здiйснюеться вiдповiдно до плану роботи технiщдму на навчальний

piK.

2.2. основними навччLпьно-методичними документами

планування навчаJlъно-виробничого гrроцесу в црупах ППП с:

робочi навч€Lпьнi плани за професiями;

робочi навч€LгIънi програми з навчzLтъних предметiв

тапрофесiйно-пракгичноi пiдготовки, що передбаченi

робочими IIавчаJIьними планами ;

поур очно-тематиlIнi плани з навчальних предметiв ;

гlерелiк навчапьно-виробничих робiт з професii на

семестр чи курс навчання;

rтлани навчапьно-виробничоТ дiяльностi на пiврiччя;

плани занJIть (ypoKiB);

. розклад

2.2.1. Робочi

занятъ.

навчальнi плани за професiяпrи (дачi

плани) - це доцменти, розробленi у

тицовими ЕавчаJIьними планами пiдготовки

a

a

a

a

a

о

робочi навчальнi

вiдповiдностi з

ква-iriфiкованих робiтникiв з кожноТ професiТ (д-i - типовi навчальнi

гrлани),

перелiком

що мiстять код i назву професii згiдно з державним

професiй з пlдготовки кваJIiфlкованих робiтникiв, код i



назву професii, спецiальностi (сгlецiалiзацii) за державним

класифiкатором професiй Ж 003:2005, освiтнiй piBeHb вступника до

технiщуму на базi повноi загаJIьноi середнъоi освiти, обмеження щодо

ix Bilcy i cTaTi, медичнкх показникiв, TepMiH i цiль навчаЕня, графiк

навчЕtпьно-виробничою процесу, зведенi данi загЕIIIъного фо"ду

навчаJIъною часу в тижнrD(, перелiк обов'язковlос навчаJIьнID(

предметiв, видiв навчаIIьних робiц кiлькiстъ юдин вiдведенIiD( на них,

послiдовнiсть ix вивчення, обсяг нirвIlаllъного часу на обов'язкову

компоненту змiсry професiйно-технiчноi освiти, загЕLльний фонд

навч€шьною часу, форми, шерiодичнiстъ, термiни контроjIю зЕань,

yMiHb i навичок yrHiB, критерii iх квалiфiкацiйноi

перелiк навчаlrьних кабiнетiв, лабораторiй,

полiгонiв, вимоги до основних обов'язкових засобiв

пданований piBeHb професiйноi квалiфiкацii вигryскника.

Спецiалъно уповIIоважений центр€lJIьний орган виконавчоi влади

атестац11,

маистерень,

навчання та

у сферi професiйно-технiчноt освiти розробляе на ocнoBi Щержавного

стандартупрофесiйно-технiчноi освiти, з€tтвердженого постановою

Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 17.08.2002 N 1135 ( 1135-2002-п ),

державнi стандарти з KoHKpeTHltx професiй (дuтri - державнi

стандарти), затверджуе тицовi навч€Iпьнi плани та типовi навчальнr

прогрчи, якi визначаютъ структуру обов'язковоТ компоненти змiсry

професiйно-технiчяоТ освiти i е обов'язковими дJIя використання i

виконання.

обсяг навчапьног0 часу на обов'язкову компоненту змiсry

не може шеревищувати 80 вiдсоткiвпрофесiйно-технiчноi освiти

заг€uIьною фонду навчaLпьного часу.

TexHircyM на ocHoBi

вимог державних стандартiв

типових Еавчапъних планiв а такOж

та iнтеграцii предметiв i дисциплiн що

вивчаються розробляе робочi ЕавчаJIънi плани, в яких вiдображае

змiни у вiдповiднiй галузi виробництва чи сферi посrryц i



погоджуеться з робочими навчutгIъними планами ocBiTнbo-

квалiфiкацiйного рiвня " молодший спецiалiст".

2.2.2. Робоча навчальна програма з навчального предмета

- це дощуменъ що визначае змiст i обсяг знань та умitтъ 1"iнiв в

групах IIIШ TexHiKyMy на ocнoвi типовкх навчаJIъних шрограм з

навч€LiIьнI{D( предметiв ( да_тli - типовi навчальнi прогршrи)

розробляотъоя робочi навчаrrьнi програми що форrпгуrоть вiдповiднi

професii.

Робоча навчальна програма з професiйно-практичпоi пiдготовки

- це докуменъ що визначас змiст i обсяг професiйних знань, yMiHb,

навиIIок 1"THiB та способи i методи ix форп,rуваннjl, вкJIючае завданнlI

особистiсно-орiентованою ЕавчаннlI.

2.2.З . Поурочно-тематичнi плани з IIавчальних

предметiв складаються викладачами вiдповiдно до робочих

навч€lJIъних програм, розгJIядаютъся i схвашоютъся на засiданнi

вiдловiдноiцикловоi KoMicii i затверджуються заступником

директора з навчаJIьно-виробничоi роботи за напрямком змiсту

навч€шьног0 rrредмета та е документом багаторазовою використанIuI.

2.2.4. Перелiк навчально-виробничих робiт з професii

визначае завд€ш{нlI, якi викоЕують учнi з метою оволодiння

професiйними знаннями, умiннями та навичками, що ilередбаченi

р обочою навчutпъною програмою профе с iйно-шр актичноi пiдготовки.

Перелiк навч€Llrьно-виробничих робiт з професii складаеться на

семестр, курс пlдготовки майстром виробничого навчання та

погоджуеться заступником директора з НВР.

Перелiк навчаJIьно-виробничих робiт з професii розглядастъся i

схваIIюеться на заоiданнi вiдповiдноi цикловоi KoMicii та

затверджуетъся застуfIником директора з IlавчшIьно-виробничоi

роботи "

.Щля Bcix навч€Lпьно-виробничих робiт, внесених до перелiку,



додаеться технологiчна та технiчна доIчментацiя, що розробляеться

вiдловiдними цикJIовими комlсшми технlкуму на основ1

державних стандартiв.

Пiд час проведеннrI виробничого навчання безпосередньо на

виробництвi IIи в сферi посJtуг у перелiку ЕавчаJIъно-виробнщIих

робiт зазначаеться загаJIьна характеристика робочих мiсць або

найменування робiц якi 1.1Hi rrовиннi викоIIувати з кожно1 ТеМи чи

роздiJry робочоi навчаIIьноТ процрами професiйно-практичноТ

пlдготовки.

2.2.5. Плани виробничого

визначаютъ конIФетн}tй змiст

послiдовнiсть та органiзацiю

навчання навчальних груп

навчЕLгIъно-виробниЕIих завдань,

iх виконаннrI в навчЕtпьних

майстернях TexHiKyMy та виробниtIого навчz}ншI (виробничоi

практики) на пiдприемствi чи в сферi посJIуп ГIпани виробничOго

навчання складаютъся на пiврiччя майстрами виробничою навчання

у вiдповiдностi з робочими навч€tлъними планами i робочими

навчаJIъними програмами професiйно-практиIIноi пiдготовки та

перелiками навч€lJIъно-виробниtIих робiт дJuI нzIвч€lJIьнш( груп i

затверджуютъся заступником директора з навч€шьно-виробничот

роботи. За вiдсутностi умов дJIя фронталъною навчаннrI 1"rHiB

окремим видам робiт, oкpiм rrлану виробничого навчаннrI навчальноi

групи, складаютъся графiки перемirцення Тх rто робочих мiсцях. У

графirсу перемiщення вкЕвуються прiзвища 1^rHiB, теми програми,

н€tзви робочих мiсцъ, дiльниць чи найменуванЕя навчаJIьно-

виробничих завдань та тривалiсть роботи на кожному робочому

мiсцi. У групах ППП сiдъсъкогосilодарсъкого

навчаншI навчЕшъноi групи

профiшо

виробничого передбачае

послiдовнiстъ i строки проведеннrI робiт на машинах, що

вiдповiдають перiодам викоЕаЕня сiльсъкогосподарських робiт i
коригуIотъся з урахуванням природЕих умов.

план

таку



2.2.6.План навчалъно-виробничоi дiяльностi

TexHilcyMy розробляеться завiдуючими майстершми на

пiврiччя (rrри професiйно-технiчному навчаннi - на TepMiH

навчання) на ocHoBi робочих програм професiйно-практичноi

пiдготовки, перелirqу навч€шьно-виробничих робiт вiдповiдного

тарифно-квалiфiкацiйного розряду, фо"ду навчЕ}льного часу,

передбаченою на виконаншI навчаJIьно-виробниIII.D( завдань,

поюджуетъся з заступником директора з навчЕIпьно-виробничоi рОбОТИ

i затверджуетъся директором TexHirqyMy.

Фонд навчаJIьного часу на виконаннjI навч€Iпьно-виробничих

завданъ визначаеться таким шJIяхом: iз заг€шьною фо"ду часу,

вiдведеного на професiйно-практичЕу пiдготовцу робочим

навчЕtпьним планом, вираховують час на проведеншI вступних i

закJIючн!D( iнструктажiв та час на виконаннrI тренувirльнLtх вправ"

2.2.7. Г[пани занrIтъ (ypoKiB) розподiляються на:

l плаЕ занrIття (уроr.у) теоретичною навчаннrI;

i IuIaH уроку виробничого навчання.

План занятгя (уроку) теоретичного IIавчання е особистим

робочим документом викладача i складаеться ним за довiльною

формою вiдповiдно до робочоi навчалъноТ програми та поурочно-

тематичного плану з дотрим€lннrlм педагогlчних та методичнI,ж

вимог. За умови проведеннrI ypoKiB у парzLпелъних навч€uIьних

групах викJIадач може складати один план уроку, €tпе слiд

враховувати особливостi проведення уроку в тiй чи iншiй

ЕавчаJIънiй групi.

trIлан проведення лабораторно-практичного заIIяття

вiдображае короткий змiсц шорядок органiзацii i виконаннrI роботи

т&, при необхiдностi, графiк uеремiщенття yrHiB за навчЕLгIьними

(робочими) мiсцями"



практI*tних занять викJiад*Iем розробJuIються iнструкцiйно-

техЕологiчнi картки, де вк€вуються мета, змiст i поолiдовнiстъ

виконаЕIш )чнями, сJIрraча]чIи завдань, перелiк iHcTpyMeHTiB,

обладнання i матерiа_шiв, rrравила безпеки rrрацi пiд час виконанЕrI

роботи, контролънi питанrrя дJuI с€lмоперевiрки.

При цьому навчzIпьна група подiля€ться на двi пiдгрупи.

ПлаН урокУ виробнИчогО навчаЕЕЯ е особистим робочим

доцумеЕтом майстра виробничого навч€tннrl i складаетъся ним за

довiльною формою вiдповiдно до робочоТ навч€шьноi тrрограми з

професiйно-практичноi пiдготовки, плану виробничого HaBlIaHmI На

пiврiччя з дотримaнням

кожний день занrIть з

TexHiKyrnTy або на виробництвi.

Пiд чао виробничоТ практики 1пrнiв майстер виробничого

IIавчання розробляе план роботи на кожний робочий день. У днi,

коли у закрiпленiй навчапънiй групi не проводиться профеоiйно-

праюична пiдготовка, майстри виробничою навчання працюють за

iндивiдуальними планами роботи, якi погоджуються з завiдуючими

маистерIUIми.

2.2.8. Розклад заIIять - це докуменъ що розробляеться

робочого навчашьного

с анiтарно-гiгiенiчних

теоретичIгу та профе сiйно-практrчЕу пiдготовку в навчzLпьних групах

на кожний робочий день тижIuI. В розкладi визначаеться час, мiсце,

навчаJiьнi предмети, з яких проводятъся заняття в навчашьних

групах, та прiзвища педагогiчних працiвникiв, якi ix проводять.

Розклад занять установJIюс загальний режим навчанIuI, початок i

кiнець кожного урощу та трившIiсть гrерерв мiж уроками.

скJIада€тъся завiдувачем вiддiлення пiд

педагогlчнIФ( та

виробничого

методичних вимог на

IIавчання в майстернях

вlдповlдно до

педагогiчних та

плану з дотриманням

вимоL BiH вкJIючае

Розклад занятъ

керiвництвом застуIIника директора з навчальноi роботи,



затверджуеться директором Texнilýъry i вивiшуеться за три днi до

початку навчанIuI на доппli розкладу заIuIть.

розподiл навчаJIьного

процесу

року.

Розклад занять забезпечуе рiвномiрний

ЕавантаженнlI 1пlнiв збереженшI працездатно cTi уrасникiв навчального

протягом робочого дня, ти)кIlя, семестру, навчапьного

Змiни в розкJIадi заrrять фiксуються у вiдповiдному журна-lti

протягом навчЕtJIьного року та вiдображаються на спецiальних бланках

flавчЕLIIъноi частини . З метою якiсноi пiдготовки до проведення

занятъ спецiа_пьнi бланки зi змiнами в розкJIадi занять на насryпний

навчrшьний денъ вивirrгуотъся в педагогiчЕоIчry кабiнетi i на дошцi

розкJIаду занять у термiни, достатнi дJuI ознайомленIuI з цими

ЗМiНами 1пrасникiв навчапъно -виробниЕIого проце су.

3. Органiзацiя навчально-виробничого процесу

3.1. НавчЕuIьно-виробничий процес здiйснюеться вiдповiдно

до робочих навчапьнlD( планiв та процр€lN{, нормативно-правових

актig, навчrlJIьно-методичних доrсументiв з професiйно-технiчноi

Змiст i обсяг навч€IпьЕо-виробниIIого процесу, термiни

визначаються робочими навчаJIъними цланами та

освlти.

навчаншI

робочими навчаJIьними про|рамами.

TexнirqrM обирае форми, засоби i методи навчання та

ВИХОВаЕнrI 1..THiB, у межах визначених законодавством украiъи, циI\d

Положенням i власним Стаryтом

3 . 2. Професiйно-технiчна о cBiTa вкJIючас загшIъно-

професiйну, професiйно-теоретиIIну i професiйно-практIлчну

пiдготовrсу, яка здiйснюеться в спецiа-гriзованкх навчЕtlrьних

кабiнетах, аудиторiях, лабораторiях.

З.З. Основними формами теоретичноТ пiдготовки е: рiзнi

тиIIи ypoKiB, лекцii, теоретичнi семiнари, rтрактичнi семiнари,

лабораторно-пр актшшi заняття тощо ; iндивiдуальнi заняття y,rHiB,



консупътацii, виконаннrt rшrlми iндивiдуальних завдань ( реферат,

розрахуЕкова робота, промiжна поетапна та випускна квалiфiкацiйна

робота), навчапьнi eKciqypciT, iншi форми органiзацii навчання.

3.3.1. TexHilcyM самостiйно обирае форми та методи

органiзацii навчально-виробничого процесу, а педагогiчнi

працiвники самостiйно, з ypaxyBaHHrIM основ педаюгiки, визначаютъ

засоби i методи навчаннjI та вIlD(овання 1птнiв.

З.4. Учнi груп ППП комплектуютъся у навчzшьнi групи

теоретичноI пiдготовки не бiльше З0 осiб, або менше 30 осiб з

урахуванням скJIадноотi професiй.

3. 5. Професiйно-практIцIна пlдготовка скJIадасться

виробничого навчаннjI, виробничоТ, гrеред вигryскноi практики

проводитъся у навчЕIJIьно-виробниIII|Iх майстернях, на полiгонах,

пiдроздiлах,тренажерах, трактородромах, у навч€шьно-виробничих

навчЕLгIьних господарствах, а також на робочих мiсцях у TexHitcyMi, на

виробництвi чи у сферi послуг за такими формами:

- уроки виробничого навчання (практиtIного водiння) у TexHilcyMi;

- уроки виробничого навчанIul на виробництвi чи у сферi посrryг;

- виробнича практика на робочих мiсцях у TexHirqyMi, на

виробництвi чи у сферi посJryг;

- перед вигryскна практика на виробництвi чи у сферi послуг;

- iншi форми професiйно-практичноТ пiдготовки.

Професiйно-практична пiдготовка, т8 пiдвищенлtя квалiфiкацii

yrHiB груп ППП здiйснюетъся iз застосуванням модульноi системи

(модулъного профеоiйною навчаннlI) вiдповiдно до 'ОГIоложеаня гrро

органiзацiю професiйЕого ЕавчаннrI незайнятого населеннrI за

мод}пъною системою", затверджеЕого наказом MiHicTepcTBa працi та

соцiальноТ полiтики УкраТни i MiHicTepcTBa освiти Украiни

0В.07.99 N |tЗl247 ( z052B-99 ) та зареестроваIIого в MiHioTepcTBi

юстицiТ Украiни 4 серпня |999 року за N 528lЗ821, та IIоложенням про

з

i



модульну технологiю органiзацii навчаJIьно-вIжовного процесу у

TeXHiцrMi.

3.б. Виробниче навчаннlI вкJIючае:

- навчання 1"rнiв у навчaцIъно-виробничих майстернях, дiльницях i

попiюнах, до вони поспiдовно

умiння i навички виконанЕя робiт;

набувають первиннi професiйнi

- навчання yrHiB безпосереднъо на пiдприемствах, будiвельних

об'ектах, IIoJUfx, фермах, де вони в скJIадl навчutlтънIа( груп та

уrнiвсъких бригад пiд керiвництвом майстрiв виробничого Еавчання

послiдовно закрiплюютъ одержанi первиннi професiйнi умiння та

навиIIки, навчаються використоврати су{асну TexHiKy, механiзми та

iнструменти, набуваютъ потрiбних практичних навичок самостiйно

та якiсно викоЕувати роботи, передбаченi робочими навч€Lпъними

планами.

При неможливостi органiзацii проходженЕrI )лIнrIми, СЛУХаЧаМИ

виробничого ЕавчаннlI в маЙстернях технiщуму з обlсктивних

причин, проведеннlI виробничого навчання органlзовуеться на

виробництвi пiд керiвництвом майстрiв виробничого навчанIUI

TexHirqyMy та вiдповiдНих спецiалпiстiВ пiдприеМства, при yMoBi

повного виконаннjI робочого навчаJIъного плану i робочоi

навчалъноi програми зпрофеоiйно-практшноlпiдготовки.

З.7. Пiд час навчаннlI 1"rHiB практlнному водiнню

транспортних засобiв занlIття проводятъся на навчаJIьних полiгонах,

трактородромах на маршрутах, погоджених з мiсцевими

пiдроздiлами ,Щержавноi автомобiльноТ iнспекцii. Заняття

проводятъся згiдно з графiком, скJIаденим майстром виробничого

навчаннrI групи та затвердженим заступником директора з

навчаJIьно-виробничоТ роботи TexHiKyMy.

3.8. Форма органiзацiТ виробничого навчання обираетъся

TexHiKyMoM У заJIежностi вiд особливостi професii чи спецiальностi



за умови IIовного виконання робочих навчzlJIьних планiв i робОЧЮС

ЕIавчапьнID( програм та проводиться у навчапьних групах чиселънlстю

Ее меншо 12 чоловiк.

З.9. Виробнича практика уrнiв проводиться безпосередньо

на робочих мiсцях на пiдприемствi чи у сферi посJIуг з метою

удоскон€LпеннrI здобутих знань,

необхiднi для досягнення

встановленими державними

забезпечення ik соцiальноi, псrоrологiчноi i професiйноi адаптацii в

трудових колеюивах. Порядок наданшI оплачуваних робочшс мiсць

для проходженнrI )л{юши технiщуму виробничого навчаншI та

виробничоi практики на пiдприемствах чи у сферi посJýт визначено

постановою кабiнеry MiHioTpiB УкраТни вiд 07.0б.99р. Ns 992 (992-99-п)

О'Про затвердження Порядку надання робочих мiсць дJIя проходження

уIнrIми, слухачами професiйно-технiчних навч€tльних закладiв

виробничого навчанЕя та виробничоi практики". Пiд час виробничоi

lтрактики на гliдприемствi чи у сферi послуг учнi ведутъ щоденник

виробничоi практики , у якому fi керiвник оцiшое виконаннlI

навч€Lпъно-виробничих робiт, та по fi закiнченню робить загаJIьний

висновок про резулътати виробничоТ практики.

З.10. За виконанi роботи учням пiд час виробничого навчаншI

чи виробничоi rrрактики юридичнi та фiзичнi особи нез€lJIежно вiд

фор* власностi забезцечуютъ iM огrлаry гrрацi згiдно з встановленими

умовами оплати працi. HapaxoBaHi

розрацrнковий рахуЕок технiкуlпгу у
виIIлати iм 50% заробiтноi плати , нарахованоТ за час проходхtення

виробничого навчаннlI та виробничоТ uрактики. Iншi 50% заробiтноi

плати, нарахованоТ за час виробничою навчаннrI i виробничоТ

практики ушям. Використсвуються TexHiKyMoM дJuI здiйснення cBoei

статутноТ дiяльностi , змirдгrення навчаJIьцо-матерiальноТ бази , Е8

умlнъ 1 практиlIню( навичок, що

вiдповiдного рiвня квалiфiкацii,

стандартамиrатакожзметою

кошти перераховуютъся на

встановленому порядку з метою



соцiальний захист y.{HiB , проведення культ}?Ео-масово1 1

фiзщульryрно - спортивноi роботи.

3.11. Фiзична пiдготовка проводиться у спецiальних

примiщенЕrгх, спортивних заJIах, на спортивних майданчиках,

стадiонах у формi ypolry фiзичного вlD(овання та в позаурочний час у

спортивних секцшх.

З.1,2. Навчальний час riня визначаеться облiковими

одиницями часу, передбаченого длrI виконаннjI навчаJIьн}гх програм

професiйно - технiчноi освiти.

Облiковими одиницями навчапьною часу е:

- академiчна година трива_гliстю 45 хвилин;

- урок виробничою Еавчання, тривалiсть якого не перевищуе 6

академlчних годин;

- навчаJIьний день, триваJiiстъ якого не перевипryе 8 академiчнлгх

годин;

- навчЕtпьний тижденъ, тривалiстъ якого не переRиц{уе Зб

академiчних годин;

- навчаJIьний семестр, тривалiсть якого визначасться навч€LгIьЕим

планом;

- навчаJIьний piK, трива_гtiсть якого не перевипryе 40 навчалъних

тижнiв.

Навчальний фобочий) час r{ня в перiод Iтроходження

виробничоТ та перед вигIускноi практики встановлюеться заJIежно

вiд режиму роботи пiдприсмства згiдно з законодавством УкраТни.

ВiдвiдуваЕIня занять в TexHiKyMi у-чнями груп ППП е обов'язковим.

З.13. Тривалiсть перерв мiж уроками теоретичного навчаннrI

встановлюетъся з урахуванЕям потреб в органiзацii активного

вiдпочинку i харчування yrHiB, санiтарно-гiгiенiчних вимоц апе не

менше 10 хвилин, великоi перерви не менше 20 хвилин.

Пiд час проведеннrI уроку виробничого навчання в майстернi



TexHiKyMy трив€LIIiстъ перерв мlж академlчними годинами

встаЕовIIюеться з ypaxyBaHHrIM потреб в органiзацii активною

вiдпочинrсу i харчуванЕя yrHiB, €Lпе не менше 10 хвилин, великоТ

перерви не менше 20 хвилин. Тривалiсть перерв протягом робочого

дня пiд час виробшгrою навчання i виробничоТ црактики в умовах

шдприсмства визначаеться

законодавством Украi'ни.

режимом його роботи згiдно з

4. Контроль за навчально-виробничим процесом

4.1. Технirqдм органiзовуе та здiйсr*ое гrоточний, тематичний,

IIромlжнии 1вюOднии контроль навчЕlJIьних досягнень }пIнlв рlвень

Тхнъоi квалiфiкацiйноi атестацiТ. Контроль за навч€tпьно-виробничим

процесом здiйснюеться вiдповiдно до Положення про модульну

систему навччtннrl i контролю знань сryдентiв, схв€Iпених Методичною

радою ХIПТу (протокол JФ 1 вiд 20.10.2010р.) та затверджених

директором TexнllqrМy.

Поточний (модульний) контроль поурочне

перевiрних

може передбачати

контролъних 1

форми контролю, Iцо не

суперечать етичним та медико_педаюгlчним нормам.

Модульний контролъ - застосовуеться дJuI оцiнювання

навч€Iпьних досягненъ yrHiB по завершенню вивченнrI

навчЕLльноi програми, що входять до змiстового модулю.

Промiжний контроль передбачае ceмecTpoBi залiки, семестрову

атестацiю (екзамени), рiчнi uiдсумковi залiки, рiчrry атестацiю

(рiчнi пiдсумковi екзамени), промiжну квалiфiкацiйну атестацiю

(квалiфiкацiйний екзамен), iндивiдуатtьнi завданнrI учням. Вихiдний

контроль передбтrае державну квалiфiкацift{у атестацiю, яка

вкJIючас:

роботу яка вiдгrовiдае вимогам

опитування yrHiB грул ППП, гIроведеннrI

робiц тематичне тестування та iншi

о ква;liфiкацiйну пробну

о с BiTHbo- квалiфiкацiйноi

теми робочоi

>(арактеристики ВиIý/скника



вiдповiдного квалiфiкацiйного рiвтш;

о державний квалiфiкацiйний iспит або захист дипломноi

роботи чи творчоi роботи, що iх замir*ое.

Форми i гrерiодичнiстъ промiжного та вI{DOдного контроJIю

визначаються робочими навч€tгIьними планами.

Щодержаннrt зfftначеню( у робочому наtsчztпьному планi конкретних

фор* промiжного i вихiдного контроJIю та ix перiодичнiстъ е

обов'язковими.

4.2. Контролъ навчалъноТ роботи педагогiчнrас працiвникiв у

навчЕtпьному закладi здiйснюють дIФектор, його заступники, зав.

вiддiленнями , завiдуючi майстернrtми i методист, якi вивчають стан i

якiсть виконаннrI робочrх навч€uIьних планiв i робочrтх навчztJIъних

про|рам, науково-методичний piBeHb i ефективнiстъ комплексно-

методичного забезпечення викладанIuI навч€шьЕих предметiв та

проведення професiйно-практичноi пiдготовки, органiзацiю

iндивiдуальноi роботи з )лнrtми, впровадження передового

педагогiчног0 та виробниIIого досвiду тощо.

4.З. ЗабезпеченнJI контроJIю за навчzIJIьно-виробничим

процесOм у TexHiKyMi здiйсr*о€ться за графiком, що скJIадаеться пiд

керiвництвом заступника директор а з навч€tпьно- виробничоi роботи на

семестри та затверджу€тъся директором технlщуму.

5.Облiк навчальноi роботи
5. 1 . Основними доIчментами облirсу

TexHilcyMi е журнапи теоретичного i

навчальноi роботи в

виробничого навчання

УСТаНОВленоi форми, у яких педагогiчнi працiвники здiйсr*оютъ облiк

ПРоВеДенtUI навчЕLпьних занlIть, оцlнюваннll навчаIIьних досягнень

5rЧНlВ, Вiдвiдування ними занrIть та виконанIuI робочих навч€tJIъних

планiв i робочих навч€[пьних проIрам, вiдмiтку про гругý, здоров'я

у{ня вiдповiдно до висновку медlгчноТ KoMicii.

Хtурнали облiiсу навчальноi роботи ведуться та зберiгаються



згlдно з чинним законодавством.

5.2. Щля облirсу виконаншI робочrж Еавч€IJIъних планiв i робочих

навчаJIъних програм у журнапах теоретиlIного та виробничого

навчаннlI педагогiчнi працiвники роблятъ заrтиси про дату, час i

змiст шроведенlD( з )лIнlIми ЕавчЕLIьню( заЕrIть або навчЕLIIьЕо-

виробничrоr робiт. У журналах теоретичною навчаннrI записуютъся

результати модульного контроJIю, лабораторно-практичнi роботи,

eKcKypcii та iншi види навч€tпьноi роботи, а також консультацiТ,

домашн1 завдання.

5.З. Облiк навчаJIьних досягненъ yrHiB, с.ггухачiв з

теоретиIIного навчаЕня здiйснюеться педагогiчними працiвник€lми за

результ€Iтами модульною семестровою, пiдсумкового оцiнювання.

Поточне оцiнювання вiдображае навчzrлънi досягненнrI yrHiBo якi

визначенi на пiдставах усЕих та rrисьмових вiдповiдей, рiвня

виконанIuI домашнiх, лабораторно-практичних та контролъних

завданъ.

5.4. Навчальнi досягненIuI 1.,rнiв, слгутrачiв за семестр

визначаютъся за резудьтатами модуJьного контроJIю.

Пiдсумкова оцiнка з навчaльною предмета виставJuIеться на

пiдставi семестрового контроJIю знанъ.

5.5. Оцiнки Еавчztпьних досягнень з професiйно-практичноi

пiдготовки за семестр i piK виставJIяються на пiдставi IIоточних

оцiнок знань, yMiHb i навичок 1"THiB та перевiрн}D( робiт.

Поточнi оцiнки пiд час уроку виробничого навчаннlI виставJIя€

майстер виробничого навчання за пiдсумками виконаного )п{нями

кожного навч€шьно-виробничого завдання, а також шляхом

сIIостереження за гIравильнiстто виконаIIня прийомiв, органiзацiсю i

Iчлътурою працi, за використанням обладнання, iHcTpyMeHTiB,

пристосувань та виконанням вимог охорони гlрацi.



б. Оргапiзацiя проведенЕя семестрових, рiчних атестацiй i
залiкiв з навчальних предметiв(професiйно-теоретичноdзагальЕо-

технологlчш карти

схеми, модел1, довlдники, словники,

та iншi матерiаrrи, що не мiстять

технiчноi пiдготовки тощо), що входять у додаток до диплома

(свiдоцтва), фiзичноi пЦготовки та перевiрних робiт.
6.1. CeMecTpoBi, та пiдсумковi оцiнки з навчgtльних

предметiв, що входять у додаток до диплома (свiдоцтва)

проводятъся в термiни, що передбаченi робочими навчutпъними

ппанами.

6.2. Що атестацii з навчапьних предметiв, що входять у

додаток до диплома (овiдоцтва) доIryскаються учнi, якi маютъ

пiдоумковi оцiнки не нижче '{3" ('Озадовiльно" за нацiональноi

системи оц1нюванIUI

навч€Lпьню< предметiв

пiдготовки тощо).

з професiйно-практичноi пiдютовки i з ycix

(професiйно-теоретичноi, загапъно-технiчноr

6.З. Викладач повинен пiдгоryвати навчальний кабiнет i

пiдiбрати потрiбнi дJIя атестацii навч€IJIъно-наочнi посiбники,

обладнання,

навча_пьнi i

зразки виробiв,

розгорIIутого тексту, форrпryо, вiдповiдей на атестацiйнi питання.

6.4. В особливих випадках (переiзд на нове мiсце проживан}uI

Jлня, сJI}Dеча та iнше) технirgпл , з дозвоJry обласного управлiння

освiти i науки обласноi адмiнiстрацii , на rrрохання )чЕя, його

батькiв, може надавати йому право проводити атестацiю та залiки з

навчzLпьних предметiв ранiше TepMiHiB, передбачених робочими

навчаJIьними планами i вирiшryвати питанIuI про переведеннrI аба

випуск у{ня.

6.5. Жiнкам (уlням) , якi перебуваютъ у декретнiй вiдпустцi в

зв'язку з вагiтнiстто, подогами та догJuIдом за дитиною надаеться

академiчна вiдгryстка , гriдставото дJuI цього е довiдка , видана

вiдповiдною медичною установою.



6.6.Учнi за станом здоров'я , якi мають рiчнi оцiнки не нижче 4

балiв з навчапьних предметiв , що входятъ у додаток до диплома

(овiдоцтва) можуть звiльrrятись вiд ате стацii.

Пiдставою для звiлънення yrHiB вiд за_iliкiв з навча.rrьних предметiв е :

заява уIня, батькiв }п{ня ( або осiб , якi rx замiнюють);

довiдка лiкарсько-консультативноi KoMicii, завiрена печаткою

вiдповiдноi медичноi установи ) яка видаеться згiдно з

Iнструкцiсю гrро звiльнення вiд перевiдних та вигryскних

екзаменiв 1"rHiB середнiх загаJIьноосвiтнi навч€Lпьно-виховних

закладiв Украi'ни та MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд

29 сiчня |996 року ]ф25/20 (z0098-9б) i зареестровано в

MiHicTepcTBi юстицii УщраiЪут28.02.96 за Ns 98/112З.

6.7. Учнi в особrивих випадках (ylacTb у мiжнародних i

всеукраlнських змаганнях , конщурсах , виставках тощо , що

проводяться у перiод атестацii - за рiшенш{м управлiння освiти i науки

обласноi державноi адмiнiстрацii) можутъ звiльнятись вiд атестацii.

6.8. Переможцi i призери всеукраiнських та }п{асники

мiжнароднLD( KoHKypciB фаховоi майстерностi за ik бажанням можуть

бути звiлъненi вiд виконаЕIuI перевiрних робiт.

6.9. Звiльнення yrHiB вiд атеотацii та залiкiв здiйснюсться

вiдповiдно до нак€ву директора TexHiKyMy.

6.10. Фiзична пiдготовка у технiщдмi завершуеться

пiдсумковою атестацiею шJuIхом гIроведення залiку з фiзичною

виховання y^lHiB. ,Що залiку з фiзичного вихованIш доtryскаються

yrHi основноi i пiдютовчоi груп здоров'я, якi опануваJIи навч€Iпъну

програму. Залiк з фiзичноТ пiдготовки у технiщумi проводиться за

,Щержавними тестами i нормативами оцiнки фiзичноi пiдготовленостi

цаселення Украiни. Учнi, якi за стЕlном здоров'я зарахованi до

спецiальнID( груп з фiзичноТ пiдготовки, здiйснюють навчаннjI за

окремою програмою. ОцiнюванIuI навчапьнlD( досягнень зазначеноТ



категорii }п{нiв з фiзичноi пiдготовки здiйсrrтосться в загагIьному

порядщу з урацrваншIм стаIIу ix здоров'я.

б.11. Перевiрнi роботи е формою потоIIного контроJIю BMiHb

Та HaBIдIoK 1"rHiB, сrrр<ачiв.

фафiк i перелiки перевiрнlж робiт з виробничою навчання

розробляютъся зав. майстернями спiлъно з майстрами виробничого

навчанIuI , розгJIядаютъся i схваrшоються вiдловiдrrою циюIовою

комiсiею та затверджуються заступником директора з

навч€IгIъно-виробничоi роботи TexHiKyMy.

6 .I2. TepMiH зберiгання ате стацiйноТ доrqументацii

визначаеться дiючlаlчtи нормативними документами.

7. Порядок проведення державIrоi пiдсумковоi квалiфiкацiй-

ноi атестацii.

7.I. Квалiфiкацifurа атестацiя проводиться вiдповiдно до

Положення про порядок квалiфiкацiйноi атестацii та присвоеннrI

квалiфiкацii особам , якi здобувають професiйно-технiчrту ocBiry )

затвердженою Еаказом MiHicTepcTBa працi та соцiалъноТ полiтики

УкраiЪи вiд 31.12.98 Ns 2071469 (z0|24-99) ,а зареестрованого в

MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 01.03.99 за J\b |24lЗ4|7.

Час проведеншI квалiфiкацiйноi атестацiТ видiляеться за

ракунок кiлькоотi годин , вiдведених на професiйно-практичну

пiдготовку.

7.2. За рiшенням педаюгiчноi ради та вiдповiдного наказу

директора вiдраховуються з TexHiKyMy:

учнi , якi мають пiдсумкову оцiнrсу з гlрофесiйно-

практиIIноi пiдготовки Еижче нiж 3 бали ;

учнi, якi матоть пiдсумковi оцiнки нижчi , нiж З бали ,

бiльше нiж з двох навчапьних предметiв

yrHi вигryскнlD( навч€чпьних гругr , якi не з'явилисъ без

поважнЕх причин на повторну атестацiю чи повторнi



залiки або за результатами повторноi атестацii чи

tIовторних залiкiв з навчаJIънID( предметiв одержали

оцiнки нижчi нiж З бали.

Рiшення про вiдрахування yrHiB протягом трьох днiв

доводиться до ikнього вiдома та до вiдома батькiв yIHiB,

7.З. Учнi при вiдрахуваннi з технitgгму можуть бути aTecToBaнi за

досягнутим piBHeM квалiфiкацii по результатам поетапноi атестацii.

Результати такоi атестацiТ оформляються окремим протоколом.

8. .Щокументи про професiйно-технiчну ocBiry.

8.1 Особам, якi достроково випускаються з технiщуму та

за результатами промiжноТ квалiфiкацiйноТ атестацii та присвоеноi

вiдповiдноiробiтничоI квалiфiкацii, одержують свiдоцтво про

присвоення (пiдвищенття) робiтничоi квалiфiкацii державного зразка.

8.2. Особам, якi не завершили повного курсу навчаЕня у

TexHiKyMi i не пройшли квалiфiкацiйноТ атестацii, видаеться довiдка ,

в якiй вк€вуютъся назви навчаJIъних предметiв, що входять у додаток

до диплома (свiдоцтва) про професiйно-технiчну ocBiry та одержанi

пiдсумковi оцiнки (словами), а також навчulпьнi досягнення (оцiнка -

словами) з професiйно-практичноТ пiдготовки.


