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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

1.1. Це Положення  розроблено  відповідно до  Законів України «Про освіту», 

«Про професійно-технічну освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Положення 

про ступеневу професійно-технічну освіту», затвердженого постановою КМУ від 

03.06.1999 р. №956, «Положення про порядок кваліфікаційної  атестації та 

присвоєння кваліфікації особам, які  здобувають професійно-технічну освіту» 

затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України і 

Міністерства освіти України від 31.12.1998 р. № 201/469 та інших чинних 

нормативно-правових актів у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, 

Статуту Київського електромеханічного фахового коледжу, Положення про 

організацію освітнього процесу у Київському електромеханічному фаховому 

коледжі, Положення про відділення Київського електромеханічного фахового 

коледжу. 

1.2. Курси професійно-технічної підготовки - це система  

організаційних,  дидактичних і технічних заходів,  спрямованих  на  

реалізацію змісту професійної (професійно-технічної) освіти певного 

кваліфікаційного рівня відповідно до  державних  стандартів освіти і потреб та 

вимог роботодавців. 

1.3. Курси професійно-технічної підготовки забезпечують професійно-

технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації слухачів за 

робітничими професіями відповідно до отриманих коледжем ліцензій Міністерства 

освіти і науки України на освітню діяльність у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти. 

1.4. Навчання на курсах професійно-технічної підготовки здійснюється за 

заявами громадян, а також за договорами з підприємствами і організаціями за їх 

направленням за рахунок коштів, що надходять від них в порядку оплати за 

навчання. 

Вік, стать і стан здоров'я осіб, які зараховуються на навчання, повинні 

відповідати медичним вимогам та законодавству про працю для робітників 

відповідних професій. 

1.5. Положення про курси професійно-технічної підготовки у Київському 

електромеханічному фаховому коледжі визначає систему  планування,  організації,  

обліку освітнього процесу, проведення контролю знань та умінь слухачів курсів і їх 

державної кваліфікаційної атестації. 

1.6. Дане Положення вводиться в дію наказом в.о. директора коледжу від 

23.06.2021 р. № 93-о. З введенням в дію цього Положення, втрачає силу Положення 

про курси професійно-технічної підготовки у ДВНЗ «Київський електромеханічний 

коледж», затверджене директором коледжу 02.09.2019 р.  
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2. ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

 

2.1.  Основними навчально-методичними документами з планування 

освітнього  процесу  на  курсах професійно-технічної підготовки в коледжі є: 

- робочий навчальний план; 

- робочі навчальні програми з предметів професійно-теоретичної та  

професійно-практичної підготовки; 

- календарно-тематичні плани; 

- розклад занять. 

2.2. Робочий навчальний план для професійно-технічного навчання, 

перепідготовки або підвищення кваліфікації на курсах професійно-технічної 

підготовки – це документ, що розробляється на основі державного стандарту 

професійної (професійно-технічної) освіти з конкретної професії (за наявності) або 

типового  навчального  плану, затвердженого в установленому порядку, відповідно 

до вимог виробництва і  визначає  загальний  фонд  навчального  часу, перелік 

навчальних предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, відведених на 

них, терміни кваліфікаційної атестації слухачів. 

Робочі навчальні плани розробляються коледжем для кожної професії 

відповідно, затверджуються в установленому порядку і за необхідності 

погоджуються з роботодавцем. 

2.2.1. Робочі навчальні плани для перепідготовки слухачів складаються 

коледжем зі скороченням до 50 % годин за рахунок виключення раніше вивченого 

матеріалу у предметах спорідненої професії. 

2.2.2. З метою оптимізації освітнього процесу за спорідненими професіями на 

основі  затвердженого в установленому порядку робочого навчального плану, 

коледжем складаються наскрізні робочі навчальні плани, які передбачають 

поєднання однакових чи близьких за змістом предметів з організацією їх вивчення 

слухачами декількох професій одночасно (потоком) з укладанням відповідної 

інтегрованої робочої навчальної програми для таких предметів. 

2.2.3. Наскрізні робочі навчальні плани складаються з урахуванням вимог 

Положення про організацію освітнього процесу у Київському електромеханічному 

фаховому коледжі. 

2.2.4. Наскрізні робочі навчальні плани затверджуються директором коледжу 

та, за необхідності, можуть погоджуватися з роботодавцем. 

2.3. Робоча навчальна програма з навчального предмету професійно-

теоретичної підготовки розробляється  на основі державного стандарту професійної 

(професійно-технічної) освіти (за наявності) з конкретної професії (типової 

навчальної програми відповідного предмета) з урахуванням особливостей 

виробництва і визначає перелік тем із зазначенням кількості годин, відведених на їх  

вивчення,  зміст  навчального  матеріалу.  Робочі  програми із загальнотехнічних    

предметів, соціально-економічних курсів розробляються  з урахуванням специфіки 

професії і повинні мати прикладний характер.   



4 
 

Робоча навчальна програма з навчального предмету розглядається на 

засіданні відповідної циклової комісії, затверджується директором коледжу і за 

необхідністю може погоджуватися з роботодавцем. 

2.4. Робоча    навчальна   програма   професійно-практичної підготовки   

розробляється на основі державного стандарту професійної (професійно-технічної)   

освіти (за наявності) з конкретної  професії  (типової навчальної програми 

професійно-практичної  підготовки)  відповідно до  вимог  виробництва і визначає 

перелік тем виробничого навчання та виробничої практики із зазначенням кількості 

годин, відведених на їх вивчення, зміст професійних умінь, навичок та способи і 

методи їх формування.   

Робоча навчальна програма з навчального предмета розглядається на 

засіданні відповідної циклової комісії, затверджується директором коледжу і, за 

необхідності, може погоджуватися з роботодавцем. 

2.5 Календарно-тематичний план складається відповідно до затвердженої 

робочої навчальної програми і відображає потижневе планування вивчення 

відповідної програми предмету із зазначенням: теми заняття, типу заняття, 

використовуваних наочних посібників та технічних засобів, завдання для слухача, 

переліку рекомендованої літератури. 

Календарно-тематичний план складається викладачем, розглядається на 

засіданні відповідної циклової комісії і затверджується заступником директора 

коледжу з навчальної роботи. 

2.6. Відповідно до робочого навчального  плану  розробляється  розклад  

занять, що передбачає професійно-теоретичну та професійно-практичну підготовку 

в групах на кожний день  тижня.  Розклад занять  повинен  забезпечувати  

рівномірний розподіл навчального навантаження слухачів, збереження 

працездатності протягом робочого дня, тижня, навчального періоду. 

У розкладі зазначається час, місце, навчальний предмет, з якого проводяться 

заняття в даній групі, та прізвища педагогічних працівників, які їх проводять. 

Розклад занять установлює загальний режим навчання: початок та кінець кожного 

заняття. 

Розклад занять складається не пізніше п’ятниці на кожен наступний тиждень 

навчання і затверджується директором коледжу.  

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

 

3.1. Організація освітнього процесу здійснюється відповідно до вимог   

чинного законодавства України та діючих у коледжі нормативних документів. 

Форма організації, засоби і методи професійно-технічного навчання  повинні 

відповідати вимогам, визначеним чинним законодавством, з урахуванням 

особливостей професії. 

Зміст і терміни навчання визначаються робочими навчальними планами та 

програмами.  
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3.2. Професійно-технічне  навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації  

включає професійно-теоретичну, в т.ч. загально-професійну, та професійно-

практичну підготовку слухачів. 

3.3. Професійно-теоретична підготовка слухачів передбачає опанування 

спеціальними знаннями з професії, основами знань  з охорони праці,  предметів 

загально-професійної підготовки, соціально-економічних курсів. 

3.3.1. Професійно-теоретична підготовка здійснюється в спеціальних 

навчальних кабінетах чи лабораторіях коледжу.  

Для підвищення якості засвоєння теоретичного матеріалу допускається 

проводити заняття на навчальних полігонах чи в умовах виробництва. 

3.3.2. Основними формами професійно-теоретичної підготовки є: 

- лекція; 

- комбіноване заняття; 

- семінар; 

- лабораторне (практичне) заняття; 

- індивідуальне заняття; 

- консультація; 

- виконання слухачами індивідуальних (групових) завдань; 

- самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу; 

- навчальна екскурсія; 

- інші форми. 

3.4. Професійно-практична підготовка проводиться у навчальних майстернях 

коледжу, на полігонах, у виробничих підрозділах підприємств, на робочих місцях на 

виробництві за такими формами: 

- заняття з виробничого навчання; 

- виробнича практика; 

- інші форми професійно-практичної підготовки.  

3.4.1. Професійно-практична підготовка слухачів може здійснюватися на 

робочих місцях підприємств з оплатою, згідно з чинним законодавством України.  

 3.4.2. Професійно-практична підготовка включає: 

- виробниче навчання слухачів у навчальних майстернях, на полігонах 

коледжу, під час якого слухачі під керівництвом майстра виробничого навчання 

послідовно  набувають  первинних  професійних умінь і навичок виконання робіт; 

- виробниче навчання слухачів на робочих місцях на підприємствах, під час 

якого слухачі під керівництвом майстра виробничого навчання послідовно 

закріплюють та вдосконалюють одержані первинні професійні вміння і навички, 

навчаються використовувати сучасну техніку, механізми та інструменти, набувають 

потрібних практичних навичок самостійно та якісно виконувати роботи, передбачені 

робочими   навчальними програмами; 

- виробнича практика слухачів безпосередньо на робочих місцях на   

підприємствах, під  час якої слухачі під керівництвом керівника практики від 
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виробництва шляхом самостійного виконання робіт удосконалюють здобуті 

професійні знання,  уміння і практичні навички. 

3.4.3. Для проведення професійно-практичної підготовки слухач  

повинен бути забезпечений необхідними для вивчення відповідної теми 

устаткуванням,   інструментами,   пристосуваннями,  технологічними картами, 

інструкціями, кресленнями, іншою технічною документацією, сировиною, 

допоміжними матеріалами тощо. 

3.5. Навчання слухачів курсів професійно-технічної підготовки відбувається 

у групах, як правило, не більше 15 осіб за відповідною професією. 

Допускається поєднувати в групах більшу кількість слухачів, які навчаються  

за спорідненими професіями на основі наскрізних робочих навчальних планів. 

3.6. Організація освітнього процесу на курсах професійно-технічної 

підготовки за певними професіями покладається наказом директора коледжу на 

відповідне відділення, завідувач якого є відповідальним за дотримання вимог цього 

Положення та інших нормативних документів з питань організації навчання. 

3.7. Навчання на курсах професійно-технічної підготовки, як правило, 

починається два рази на рік: у вересні та лютому місяці поточного навчального 

року. 

За необхідністю початок занять може відбуватись за домовленістю з 

роботодавцями – замовниками професійно-технічного навчання. 

3.8. Вартість навчання на курсах професійно-технічної підготовки 

встановлюється на підставі відповідного кошторису. 

3.9. Особа, яка бажає пройти навчання на курсах професійно-технічної 

підготовки подає до коледжу наступні документи: 

- заяву про зарахування на курси; 

- копію паспорту громадянина України; 

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; 

- копію документу про середню освіту з додатком; 

- медичну довідку ф. 086-о; 

- копію документу про попередній освітньо-кваліфікаційний рівень 

професійної (професійно-технічної) освіти (за необхідністю);  

- копію трудової книжки (за необхідністю). 

3.9.1. З наданих документів слухача формується особова справа, яка по 

завершенні навчання групи, передається до архіву коледжу для зберігання на 

встановлений термін.  

3.9.2. До особових справ слухачів курсів при завершенні навчання групи 

долучаються: 

- наказ про зарахування на курси професійно-технічної підготовки; 

- Журнал обліку роботи групи на курсах професійно-технічної підготовки; 

- розклади занять; 

- наказ про виробничу практику; 

- розклад консультацій перед державної кваліфікаційною атестацією; 
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- наказ про допуск до державної кваліфікаційної атестації; 

- наряд та протокол виконання кваліфікаційних пробних робіт; 

- щоденник з виробничої практики (Акт практичних випробувань);   

- протокол виконання комплексних кваліфікаційних завдань; 

- протокол засідання державної кваліфікаційної комісії; 

- наказ про випуск слухачів курсів професійно-технічної підготовки 

- копія отриманих документів про освіту. 

3.10. При подачі заяви про зарахування на курси професійно-технічної 

підготовки у формі перепідготовки, особа, яка подає заяву, з метою виявлення рівня 

знань з предметів попередньо присвоєного кваліфікаційного рівня,  проходить 

вступний контроль за формою і змістом, встановленим відповідною цикловою 

комісією коледжу. 

3.11. При достатній для формування групи кількості заяв про зарахування на 

курси, директором коледжу видається наказ про зарахування на курси професійно-

технічної підготовки вказаних осіб, з якими укладається Договір про надання 

освітніх послуг. 

Договір про надання освітніх послуг може бути укладений і на підставі 

звернення підприємств - замовників професійно-технічної підготовки. 

3.12. Наказом про зарахування на курси професійно-технічної підготовки для 

забезпечення організаційно-методичної роботи на період навчання груп 

призначається завідувач курсів, методист та, за необхідності, секретар. 

3.13. Організація навчання на курсах відбувається відповідно до розкладу 

занять та навчальних планів. 

 

4. ОБЛІК НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ  

 

4.1. Основним документом обліку навчальної роботи на курсах професійно-

технічної підготовки у коледжі є Журнал обліку роботи групи на курсах 

професійно-технічної підготовки, щоденник з виробничої практики, розклади занять 

та консультацій. 

Журнали, розклади занять та консультацій підлягають відповідному 

оформленню і зберіганню згідно з чинним законодавством. 

4.1.1. Журнал обліку роботи групи на курсах професійно-технічної 

підготовки виготовляється установленої в коледжі форми, у якому  викладачі та 

майстри  виробничого  навчання  ведуть  облік  успішності слухачів,   відвідування 

ними занять та виконання навчальних програм. 

Для обліку виконання навчальних планів і програм у  

журналі обліку викладачі та майстри виробничого навчання роблять записи про дату 

і зміст проведених занять (робіт),  виконаних слухачами, та кількість годин, 

витрачених на кожну тему (роботу). 

4.1.2. Щоденник з виробничої практики заповнюється слухачем  

під керівництвом керівника практики від навчального закладу та (чи) підприємства. 
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За кожною темою (роботою) програми  виробничого навчання до щоденника 

заносяться дата і зміст виконаної роботи, фактичний час, витрачений  

на її виконання. 

4.1.3. Розклади занять та консультацій встановлює дату, години, назву 

предмету і ПІБ викладача, який проводить заняття чи консультації перед 

проведенням державної кваліфікаційної консультації. 

4.2. Облік навчальних досягнень слухачів здійснюється за результатами 

контролю знань, умінь та навичок слухачів курсів. 

Контроль професійно-теоретичної, в т.ч. загально-професійної, підготовки 

здійснюється з метою визначення рівня засвоєння слухачами знань  

відповідно до вимог навчальних програм, підготовленості до самостійного 

виконання робіт. 

Контроль успішності з професійно-практичної підготовки здійснює майстер 

виробничого навчання шляхом кожного виконаного слухачами навчально-

виробничого завдання, а також спостереження за правильністю виконання прийомів,  

організацією і культурою праці, за використанням обладнання, інструментів,  

пристосувань та виконанням вимог охорони праці. 

Форми  поточного і підсумкового контролю з предметів викладачі та майстри 

виробничого навчання  обирають  самостійно.  

Поточний і підсумковий контроль знань, умінь та навичок слухачів з 

предметів може здійснюватися  у  формі заліку на підставі результатів виконаних 

лабораторних (практичних) робіт, навчально-виробничих завдань, усних або 

письмових відповідей, тестування, тощо. 

4.3. Для оцінювання навчальних досягнень слухачів при поточному і 

підсумковому контролі з предметів використовується недиференційована шкала 

оцінювання: 

- оцінка «Зараховано» ставиться при виявленні знань та умінь слухачів на 

рівні не нижче середнього, що відповідає оцінці за національною шкалою 

«задовільно»; 

- оцінка «Не зараховано» ставиться при виявленні знань та умінь слухачів на 

початковому рівні і відповідає оцінці за національною шкалою «незадовільно». 

В Журналі обліку роботи групи на курсах професійно-технічної підготовки 

оцінки «Зараховано» чи «Не зараховано» виставляються слухачам в результаті 

підсумкового контролю з кожного предмету начального плану. 

За пропозицією замовників освітньої послуги для оцінювання навчальних 

досягнень може використовуватись диференційована шкала: «відмінно», «добре», 

«задовільно» або «не задовільно». 

4.4. Для оцінювання знань та умінь слухачів при державній кваліфікаційній 

атестації, на випускному кваліфікаційному іспиті, при виконанні кваліфікаційних 

пробних робіт, підсумковому контролі виробничої практики використовується 

національна шкала оцінок:  «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» які 

виставляються у щоденнику з виробничої практики, в протоколах виконання 
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комплексних кваліфікаційних завдань і кваліфікаційних пробних робіт та протоколі 

державної кваліфікаційної атестації. 

 

5. ДЕРЖАВНА КВАЛІФІКАЦІЙНА АТЕСТАЦІЯ 

 

5.1. Державна кваліфікаційна атестація (ДКА) - завершальний етап 

професійно-технічної підготовки (професійно-технічного  навчання, перепідготовки, 

підвищення кваліфікації) слухачів і має на меті встановлення готовності слухачів 

курсів професійно-технічної підготовки самостійно виконувати комплекс робіт чи 

певну роботу з обраної професії відповідної кваліфікації (розряду). 

Державна кваліфікаційна атестація слухачів базується на вимогах державних 

стандартів професійно-технічної освіти та документів, що регламентують 

організацію навчально-виробничого процесу в сфері професійно-технічної освіти. У 

разі відсутності державного стандарту професійно-технічної освіти з певної 

робітничої професії вихідний контроль здійснюються відповідно до робочого 

навчального плану, погодженого з регіональним органом управління освіти і науки. 

5.2. Терміни проведення ДКА визначаються робочими навчальними планами 

та графіком її проведення, дотримання яких є обов'язковим. 

Розклад  проведення ДКА затверджується директором коледжу не пізніше 10 

днів до дати її проведення.  

5.3. Для проведення державної кваліфікаційної атестації у коледжі 

створюється державна кваліфікаційна комісія або декілька державних 

кваліфікаційних комісій у залежності від переліку професій, за якими здійснюється 

підготовка. 

Державна кваліфікаційна атестація слухачів здійснюється за участю 

представників підприємств, установ, організацій - замовників підготовки робітничих 

кадрів по закінченню повного курсу навчання. 

5.4. Державна кваліфікаційна атестація включає:  

5.4.1. Кваліфікаційну пробну роботу, яка передбачає виконання практичних 

робіт на відповідному обладнанні, інструментах, матеріалах і відповідає вимогам 

освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника ПТНЗ відповідного 

кваліфікаційного рівня;  

5.4.2. Випускний кваліфікаційний іспит з професійно-теоретичної та 

професійно-практичної підготовки. 

5.5. До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються слухачі, 

які пройшли відповідно повний курс теоретичного навчання з усіх навчальних 

предметів, виробничого навчання та практики. 

Допуск до ДКА оформлюється у вигляді наказу директора коледжу за 

поданням завідувача курсів професійно-технічної підготовки. 

5.6. Державна кваліфікаційна атестація слухачів курсів професійно-технічної 

підготовки проводиться на засіданні державної кваліфікаційної комісії шляхом 

оцінювання успішності слухачів курсів, розгляду результатів виконання 
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кваліфікаційних пробних робіт, виробничих характеристик слухачів, щоденника з 

виробничої практики та інших матеріалів, що характеризують рівень підготовки 

слухача, що атестується, а також  визначення відповідності рівня знань слухачів 

вимогам кваліфікаційних характеристик професій та умов сучасного виробництва. 

5.7. Оцінка ДКА формується з оцінки кваліфікаційної пробної роботи 

відповідно до протоколу виконання кваліфікаційних пробних робіт та оцінки 

отриманої на випускному кваліфікаційному іспиті і заноситься до протоколу 

засідання ДКК. 

5.8. Критерії оцінювання ДКА визначаються національною шкалою 

оцінювання навчальних досягнень слухачів: «відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно».  

 Присвоєння робітничої кваліфікації відповідного розряду чи її підвищення 

можливе за умови отримання слухачем  оцінки на ДКА «відмінно», «добре», 

«задовільно». 

5.9.  За результатами ДКА слухачам присвоюється робітнича кваліфікація 

певного рівня з внесенням записів у відповідні документи (протоколи засідань 

кваліфікаційних комісій, додатки до свідоцтв про присвоєння робітничої 

кваліфікації тощо) та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої 

кваліфікації встановленого зразка. 

5.10.  Державна кваліфікаційна атестація вважається нескладеною: 

- у випадку браку в кваліфікаційній пробній роботі з вини слухача; 

- при невиконанні з вини слухача, норм виробітку (часу), встановлених на 

виконання кваліфікаційної пробної роботи; 

- якщо за результатами випускних кваліфікаційних іспитів у слухача 

встановлено відсутність знань, які передбачені  кваліфікаційною характеристикою 

професії працівника або кваліфікаційною характеристикою випускника ПТНЗ. 

5.11.  Перелік документів для проведення ДКА: 

- наказ про створення державної кваліфікаційної комісії та розклад 

проведення державної кваліфікаційної атестації; 

- розклад роботи державної кваліфікаційної комісії; 

- наказ про допуск слухачів до державної кваліфікаційної атестації; 

- кваліфікаційна характеристика професії (для кожної професії) відповідно 

до ДКХП; 

- освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника ПТНЗ відповідного 

кваліфікаційного рівня (для кожної професії); 

- журнал обліку роботи групи на курсах професійно-технічної підготовки; 

- пакети комплексних кваліфікаційних завдань з кожної професії окремо для 

проведення кваліфікаційного іспиту; 

- критерії оцінювання комплексних кваліфікаційних завдань; 

- протоколи виконання комплексних кваліфікаційних завдань; 

- щоденники з виробничої практики; 

- перелік кваліфікаційних пробних робіт (з кожної професії окремо); 
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- наряди на виконані кваліфікаційні пробні роботи; 

- протоколи виконання кваліфікаційних пробних робіт; 

- виробнича характеристика на кожного слухача курсів, отримана від баз 

практики чи Акт практичних випробувань; 

- критерії кваліфікаційної атестації; 

- протоколи засідання державної кваліфікаційної комісії. 

 

6. ДЕРЖАВНА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

6.1. Державна кваліфікаційна комісія (ДКК) створюється для проведення 

державної кваліфікаційної атестації слухачів курсів професійно-технічної 

підготовки. 

6.2. Державна кваліфікаційна комісія у своїй діяльності керується 

Конституцією України,  законами України "Про освіту", "Про професійно-технічну 

освіту", іншими законами України, нормативно-правовими актами Кабінету 

Міністрів України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 

влади у сфері професійно-технічної освіти, міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади, які стосуються предмета діяльності та цим Положенням. 

6.3.  Склад державної кваліфікаційної комісії та зміни до нього 

затверджуються наказом директора коледжу. 

6.4.  Головою державної кваліфікаційної комісії призначається представник 

роботодавця або замовника підготовки кваліфікованих робітників - керівник, 

професіонал відповідної галузі виробництва чи сфери послуг. 

6.5. Заступником голови призначається директор коледжу, заступник 

директора чи завідувач курсами професійно-технічної підготовки. 

6.6. Членами комісії призначаються викладачі з предметів професійно-

теоретичної підготовки, майстри виробничого навчання, працівник, відповідальний 

за організацію курсів професійно-технічної підготовки, представники підприємств і 

організацій, де здійснюється професійно-практична підготовка слухачів курсів.  

6.7. Представник коледжу не може бути головою державної кваліфікаційної 

комісії.  

6.8. Строк повноважень  державної  кваліфікаційної  комісії  -  до одного 

року. 

6.9. Основними завданнями державної кваліфікаційної комісії є: 

- проведення засідань і прийняття рішень; 

- додержання норм  і  положень  нормативно-правових  актів,  що 

встановлюють зміст і правила проведення кваліфікаційної атестації; 

- документальне та  інформаційне  забезпечення  ДКА. 

6.10. Функціями Державної кваліфікаційної комісії є: 

- встановлення відповідності результатів вихідного контролю (ДКА) обсягів і 

рівня професійних знань, умінь та навичок слухачів курсів професійно-технічної 

підготовки  вимогам державних стандартів професійно-технічної освіти; 
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- визначення фактичного рівня кваліфікації й готовності випускників курсів 

професійно-технічної підготовки до самостійного виконання робіт з набутої 

професії і присвоєння відповідних розрядів (класів, категорій). При цьому 

кваліфікаційна комісія керується кваліфікаційними характеристиками професій 

працівників або  кваліфікаційними характеристиками випускників; 

- внесення, у разі потреби, до органів управління професійно-технічною 

освітою, коледжу пропозицій щодо поліпшення забезпечення та здійснення  

підготовки  кваліфікованих робітників. 

6.11. Державна кваліфікаційна  комісія  проводить  засідання  відповідно до 

розкладу своєї роботи, визначеному графіком проведення ДКА. 

Засідання вважається повноважним, якщо на ньому присутні більше 

половини членів ДКК. Присутність голови ДКК є обов’язковою.  

6.12. На своєму засіданні ДКК: 

- розглядає підсумкові оцінки успішності;  

- результати виконання кваліфікаційної пробної роботи; 

- виробничу характеристику слухача; 

- щоденник з виробничої практики та інші матеріали, що характеризують 

рівень підготовки слухача, що атестується;  

- визначає відповідність рівня знань вимогам кваліфікаційних характеристик 

професій та умов сучасного виробництва.  

6.13. Рішення державної кваліфікаційної комісії про присвоєння слухачам 

курсів професійно-технічної підготовки робітничої кваліфікації відповідного рівня  

чи її підвищення заносяться  до  протоколу засідання,  що підписується головою і 

членами комісії,  а також до документів про освіту. 

 

7. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ 

ПРОБНИХ РОБІТ 

 

7.1. Кваліфікаційна пробна робота є невід’ємною частиною державної 

кваліфікаційної атестації. 

7.2. Переліки пробних кваліфікаційних робіт складаються майстром 

виробничого навчання, розглядаються і схвалюються відповідними цикловими 

комісіями професійної підготовки, погоджуються з керівниками відповідних 

підрозділів підприємств, організацій, установ - замовників підготовки кадрів та 

затверджуються директором коледжу. 

Переліки  пробних кваліфікаційних  робіт включають приклади робіт, які 

пропонуються державним стандартом професійно-технічної освіти, а також види 

робіт, які виконували слухачі під час виробничої практики, що визначені програмою 

практики.   

7.3. Виконання пробних кваліфікаційних робіт проводиться безпосередньо 

на підприємстві, де слухачі курсів професійно-технічної підготовки проходили 

практику.  
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У випадку, коли слухачі проходять виробничу практику на підприємствах, 

які розташовані за межами міста Києва, або неможливості організації проведення 

кваліфікаційних пробних робіт на підприємстві, як виняток, кваліфікаційна пробна 

робота проводиться у навчально-виробничих майстернях коледжу. 

7.4.  Кваліфікаційна пробна робота виконується в останній тиждень 

виробничої практики. Час на проведення кваліфікаційної пробної роботи 

виділяється за рахунок кількості годин передбачених на виробничу практику. 

Терміни проведення кваліфікаційних пробних робіт не можуть перевищувати 

два дні. 

7.5.  Графік проведення пробних кваліфікаційних робіт розробляється 

майстром виробничого навчання, погоджуються з керівниками відповідних 

підрозділів підприємств, організацій, установ - замовників підготовки кадрів та 

затверджується директором коледжу. 

7.6. Підготовку робочих місць, обладнання, інструментів, матеріалів, 

документації, забезпечення виконання норм і правил безпеки праці здійснюють 

майстри виробничого навчання з відповідними працівниками підприємства. 

7.7. Слухачам повідомляється порядок і умови виконання кваліфікаційної 

пробної роботи, видається потрібна документація (креслення, технічні вимоги, 

накладний час та інше), наряд на виконання роботи із зазначенням розряду роботи, 

норми часу. 

7.8. При проведенні кваліфікаційної пробної роботи звертається увага на  

якість виконання слухачем робіт, укладання в  визначені норми часу, використання 

новітньої технології та сучасних методів праці, організація праці та робочого місця, 

ступінь самостійності виконання, додержання правил охорони праці. 

7.9. Критерії оцінювання кваліфікаційної пробної роботи: 

– кінцевий результат виконання завдання; 

– організація робочого місця; 

– уміння та навички учнів правильно виконувати прийоми роботи; 

– уміння користуватись технічною документацією; 

– застосування сучасних методів праці; 

– уміння налагоджувати, обслуговувати і регулювати машини, механізми, 

пристрої та обладнання; 

– уміння користуватися інструментами; 

– дотримання правил безпеки праці; 

– правильне планування роботи; 

– запобігання нераціональним витратам матеріалів та енергетичних ресурсів. 

7.10.  Кваліфікаційна пробна робота вважається зарахованою за умови, що 

завдання виконано у відповідності з технічними та технологічними вимогами і в 

заданий час. 

7.11.  Для проведення та обліку кваліфікаційних пробних робіт 

оформлюються наступні документи:  

- перелік кваліфікаційних пробних робіт з кожної професії; 
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- наряд на виконання кваліфікаційних пробних робіт (із зазначенням 

розряду робіт, норми часу тощо); 

- протокол кваліфікаційний пробних робіт (з підписами майстра 

виробничого навчання, відповідального працівника підприємства або керівника 

підприємства та печаткою підприємства, установи, організації). Протокол 

складається за місцем проведення кваліфікаційних пробних робіт. У разі проведення 

кваліфікаційних пробних робіт у коледжі, протокол завіряється завідувачем курсів. 

 

8. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ВИПУСКНОГО 

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ 

 

8.1. Випускний кваліфікаційний іспит є другою складовою державної 

кваліфікаційної атестації і проводиться ДКК з метою встановлення рівня знань 

слухачів курсів професійно-технічної підготовки вимогам кваліфікаційної 

характеристики професії чи освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника 

ПТНЗ відповідно до стандартів професійно-технічної освіти. 

8.2. З метою підготовки до проведення кваліфікаційного іспиту, після 

завершення виробничої практики, проводяться консультації з предметів професійно-

теоретичної підготовки відповідно до вимог робочого навчального плану. 

8.3. Розклад проведення консультацій розробляється завідувачем курсів 

професійно-технічної підготовки за два тижні до проведення іспиту і  

затверджується  директором коледжу. 

8.4. Викладачі предметів професійно-теоретичної підготовки спільно 

розробляють комплекти варіантів комплексних кваліфікаційних завдань відповідно 

до рівня кваліфікації, які повинні охоплювати не менше ніж 75% змісту 

програмного матеріалу з основних спеціальних предметів та охорони праці, які 

розглядаються на засіданні відповідної циклової комісії і затверджуються 

директором коледжу. 

Комплексні кваліфікаційні завдання повинні бути спрямовані на можливість 

слухачів показати знання програмного матеріалу з професії, вміння застосовувати їх 

при виконанні робіт, експлуатації обладнання, виконанні розрахунків, креслень. 

Комплексні кваліфікаційні завдання погоджуються з підприємствами і 

організаціями – замовниками робітничих кадрів.  

8.5. Пакет комплексних кваліфікаційних завдань для проведення випускного 

кваліфікаційного іспиту для конкретної професії включає: 

- освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-

технічного навчального закладу з конкретної професії відповідного рівня 

кваліфікації, а за її відсутності – кваліфікаційну характеристику професії. 

- комплексні кваліфікаційні завдання в кількості 25-30 завдань по три 

варіанти виробничих ситуацій у кожному. Завдання формуються рівноцінними за 

складністю і обсягом; 

- критерії оцінювання комплексних кваліфікаційних завдань. 
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8.6. На виконання комплексних кваліфікаційних завдань відводиться до 4 

годин. 

8.7. Випускний кваліфікаційний іспит проводиться на засіданні державної 

кваліфікаційної комісії згідно з розкладом проведення державної кваліфікаційної 

атестації шляхом усного опитування слухачів за питаннями комплексних 

кваліфікаційних завдань. 

8.8. Оцінювання відповідей на питання комплексних кваліфікаційних 

завдань здійснюється у відповідності до критеріїв оцінювання.  

Оцінювання відповідей на запитання професійно-теоретичної підготовки 

здійснюється членами ДКК – викладачами відповідних предметів. 

Оцінювання відповідей на запитання професійно-практичної підготовки 

здійснюється представниками від підприємств і організацій, що є членами ДКК. 

По завершенні оцінювання кожного питання, виводиться середня оцінка за 

виконання комплексного кваліфікаційного завдання в цілому. 

Результати виконання випускного кваліфікаційного іспиту заносяться до 

протоколу. 

 

9. ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ 

 

9.1.  Особам, які завершили курс професійно-технічного навчання, 

перепідготовки, підвищення кваліфікації на курсах професійно-технічної підготовки 

у Київському електромеханічному фаховому коледжі та успішно пройшли державну 

кваліфікаційну атестацію, рішенням державної кваліфікаційної комісії 

присвоюється робітнича кваліфікація з набутої професії та видається Свідоцтво про 

присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації встановленого зразка. 

9.2.  Разом зі Свідоцтвом про присвоєння (підвищення) робітничої 

кваліфікації обов’язково видається Додаток до свідоцтва встановленого зразка. 

9.3.  Видача Свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації 

слухачу курсів професійно-технічної підготовки відбувається на підставі наказу 

директора коледжу про відрахування з курсів у зв’язку з успішним завершенням 

навчання. 

9.4.  Особам, що за рішенням державної кваліфікаційної комісії за 

результатами ДКА отримали оцінку «незадовільно»  документи про освіту не 

видаються.  

9.5.  Облік виданих документів про присвоєння (підвищення) робітничої 

кваліфікації ведеться відповідальним за організацію курсів професійно-технічної 

підготовки працівником коледжу та здійснюється у Журналі встановленої форми з 

присвоєнням реєстраційного номеру. 
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10. КОНТРОЛЬ ЗА ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ  

 

10.1. У коледжі здійснюється систематичний поточний і вихідний контроль  

за освітнім процесом. 

10.2. Систематичний контроль за освітнім процесом передбачає вивчення та 

аналіз: 

- стану організації та проведення занять; 

- виконання навчальних планів і програм; 

- оформлення обліково-звітної документації (журналів обліку роботи групи,   

щоденників з виробничої практики, екзаменаційних матеріалів, протоколів 

кваліфікаційних комісій); 

- фактичного рівня знань і умінь слухачів за результатами державної 

кваліфікаційної атестації, причин незадовільної успішності. 

10.3. Контроль за освітнім процесом на курсах професійно-технічної 

підготовки здійснюється заступником директора коледжу з начальної роботи, 

завідувачем та методистом курсів. 

10.4. Результати  контролю  фіксуються в Журналі обліку роботи групи у 

відповідному розділі.   

За результатами контролю вживаються заходи щодо усунення недоліків  в  

організації та проведенні занять, оформленні обліково-звітної документації, 

виявляється і впроваджується кращий досвід роботи.  

 

 

 

 

 

 

Заступник директора  

з навчальної роботи                                                                  О.І. Марченко 


