
ІДЕАЛЬНА АБСТРАКТНА МОДЕЛЬ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА 

 

Узагальнені найістотніші якості необхідні для професійної діяльності: 

 

СПРЯМОВАНІСТЬ – духовні і соціальні потреби особистості проявляються в 

поглядах, мотивах поведінки, установках, інтересах, сподіваннях, ідеалах. 

 

ПРОФЕСІЙНІ ПОТРЕБИ: 

 - у спілкуванні з учнями, батьками; 

 - в опануванні (в поглибленні, розширенні) педагогічних знань, навичок, умінь (одночасно з 

психологічними); 

 - у постійному наповненні своїх спеціальних наукових знань; 

 - у професійному самовихованні (самореалізації); 

 - в естетичному оформленні життя учнівського колективу. 

 

МОТИВИ УЧАСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: 

 - бажання принести користь училищу, вихованцям, батькам; 

 - високий професійний ідеал; 

 - прагнення вирізнитись серед інших. 

 

ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ: 

 - пізнавальна, науково-методична; 

 - індивідуальна та групова, навчально-виховна; 

 - суспільно-просвітницька; 

 - трудова, підприємницька; 

- дослідницька, природоохоронна (екологічна); 

 - конструкторсько-технологічна у сфері навчальної діяльності; 

 - спортивна; 

 - робота у формальних і неформальних групах, спілкування у позаурочний час. 

 

ЗНАННЯ: 



 - того навчального предмету (за Держстандартом) який викладає; 

 - напрямків інноваційних процесів, що зараз проходять в освіті; 

 - сучасності виховання, засобів, методів розвивального виховання; 

 - сутності розвивального навчання, особливостей змісту регіонального компоненту в 

навчанні; 

 - психологічних основ навчання і виховання; 

 - анатомічних, фізіологічних, вікових і психічних особливостей учнів, знання основ 

суспільної та особистої гігієни; 

 - методів визначення рівня виховання учнів, сформованості їх умінь та навичок; 

 - змісту, форм і методів роботи класного керівника (куратора); 

 - змісту, форм і методів роботи з батьками, спонсорами; 

 - самоврядування; 

 - планування педагогічного процесу. 

 

ЗАГАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ВМІННЯ: 

 - педагогічної діагностики і цілеспрямованості; 

 - розв`язання педагогічних завдань на рівні планування навчально-виховного процесу; 

- практичної роботи щодо втілення заплановано в життя; 

 - аналізу виконаної педагогічної роботи, постановки нових цілей. 

 

ЗАГАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ НАВИЧКИ: 

 - виразного мовлення; 

 - грамотного та гарного письма; 

 - спілкування; 

 - доцільних рухів, міміки, жестів; 

 - демонстрації; 

 - розподілу уваги; 

 - орієнтації в часі; 

 - робота з книгою, бібліографією; 

 - використання ТЗН, ІКТ, педагогічної графіки. 

 



ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РИСИ: 

 - організація; 

 - педагогічна спостережливість; 

 - оперативна і довготривала педагогічна пам`ять; 

 - кмітливість; 

 - гнучкість, ясність, логічність, самостійність суджень; 

 - педагогічна допитливість; 

 - здатність аналізувати педагогічні ситуації; 

 - розвиненість мовлення. 

 

КОДЕКС ЧЕСТІ ПЕДАГОГА  

  

 Вчися бачити та поважати в іншій людині особистість. 
 Вчися бачити у собі недоліки, вчися на своїх помилках та вибачай їх іншим. 
 Будь чесним у думках, не роби «погано» словом. 
 Щиро ділися своєю педагогічною майстерністю. 
 Будь доброзичливим, вчися радіти успіху своїх колег. 
 Умій слухати та чути інших.  
 Не дозволяй собі на роботі поганого настрою. 
 Пам’ятай, що зовнішній вигляд зіставляється з твоїм внутрішнім змістом. 
 Постійно підвищуй свій інтелект та рівень психологічних знань. 
 Достойно, на високому професійному рівні виконуй свою роботу, функціональні 

обов’язки викладача чи майстра виробничого навчання. 
 Не лякайся складних завдань. 
 Умій приймати рішення та доводити справу до кінця. 
 Чітко плануй свій робочий день, починай його з вирішення найбільш важливих справ. 
 Цілеспрямовано йди до професійної майстерності. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



НННААА   ДДДОООПППОООМММОООГГГУУУ   МММАААЙЙЙСССТТТРРРУУУ   ВВВИИИРРРОООБББНННИИИЧЧЧОООГГГООО    НННАААВВВЧЧЧАААННННННЯЯЯ   

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА  

від 7 червня 1999 р. N 992  

 

Про затвердження Порядку надання робочих місць для 

проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних 

закладів виробничого навчання та виробничої практики (із змінами, 

внесеними згідно з Постановою КМУ від 27.08.2010р. N 770) 
 

ПОРЯДОК  

надання робочих місць для проходження учнями, слухачами  

професійно-технічних навчальних закладів виробничого  

навчання та виробничої практики 
 

1. Цей Порядок визначає організаційно-правові та педагогічні заходи, 
спрямовані на забезпечення робочими місцями учнів, слухачів професійно-технічних 
навчальних закладів для проходження ними виробничого навчання та виробничої 
практики на виробництві чи у сфері послуг. 
2. Відповідно до статті 29 Закону України «Про професійно-технічну освіту» 
підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та 
підпорядкування (далі - підприємства) зобов'язані надавати учням, слухачам 
професійно-технічних навчальних закладів робочі місця або навчально-виробничі 
ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики.  

Переліки підприємств, зобов'язаних надавати учням, слухачам робочі місця або 

навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання та виробничої 

практики, формуються професійно-технічними навчальними закладами з урахуванням 

пропозицій  підприємств - замовників підготовки кваліфікованих робітників, роботодавців, 

місцевих органів виконавчої влади і затверджуються Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими 

держадміністраціями.  

У переліках зазначаються назви підприємств та кількість робочих місць або 

навчально-виробничі ділянки, що мають виділятися кожним підприємством протягом 

певного періоду, назви і місцезнаходження професійно-технічних навчальних закладів та 

квоти робочих місць для учнів, слухачів цих навчальних закладів.  

Учні, слухачі можуть самостійно з дозволу керівництва професійно-технічних  

навчальних закладів добирати для себе місця для проходження виробничого навчання та 

виробничої практики, в тому числі з наступним працевлаштуванням. (Абзац четвертий 

пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ  N  770 від 27.08.2010) 

Виробниче навчання та виробнича практика учнів, слухачів можуть проводитися, як 

виняток, з дозволу Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь 

освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій у 

навчально-виробничих майстернях, на дільницях, полігонах, будівельних об'єктах, полях, 

фермах, навчальних господарствах, ділянках та інших підрозділах професійно-технічних 



навчальних закладів (в тому числі у формі стажування на виробництві, у сфері послуг) за 

умови забезпечення ними виконання у повному обсязі робочих навчальних планів і програм. 

( Абзац п'ятий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 770 від 27.08.2010)  

3. Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів під час проходження 
виробничого навчання або виробничої практики на виробництві чи у сфері послуг 
виконують роботи безпосередньо на робочих місцях підприємств, будівельних 
об'єктах, полях, фермах у складі навчальних груп, учнівських бригад або 
індивідуально.  

Виробниче навчання проводиться з метою закріплення одержаних первинних 

навичок та професійних умінь, оволодіння сучасною технікою, механізмами, інструментами, 

технологією, опанування прогресивних форм організації праці, здобуття необхідних 

практичних навичок самостійного та якісного виконання робіт.  

Виробнича практика проводиться з метою вдосконалення набутих знань, практичних 

навичок для досягнення встановленого рівня кваліфікації з відповідних професій, 

спеціальностей та спеціалізацій, а також забезпечення соціальної, психологічної і 

професійної адаптації в трудових колективах.  

4. Виробниче навчання та виробнича практика учнів, слухачів професійно-
технічних  навчальних закладів повинні проводитися на базі кращих виробничих 
підрозділів підприємств, які мають сучасну техніку, високий рівень організації праці, 
застосовують прогресивні технології.  
5. Виробниче навчання та виробнича практика учнів, слухачів організуються і 
проводяться відповідно до Положення  про організацію навчально-виробничого 
процесу у професійно-технічних навчальних закладах, Положення про навчання 
неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими 
або небезпечними умовами праці, та інших нормативно-правових актів у галузі 
професійно-технічної освіти, що затверджуються в установленому порядку. ( Пункт 
5 із змінами, внесеними згідно з Постановою  КМ  N 770  від 27.08.2010)  
6. Для керівництва виробничим навчанням та виробничою практикою 
залучаються досвідчені інженерно-технічні працівники і кваліфіковані робітники 
підприємств.  
7. Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів на час виробничого 
навчання та виробничої практики до складу (списку) і штатного розпису 
працівників  підприємства не включаються. (Абзац перший пункту 7 із змінами, 
внесеними згідно з Постановою КМ N 770 від 27.08.2010)  

Тривалість роботи учнів, слухачів повинна відповідати часу, визначеному робочими 

навчальними планами, програмами, і не перевищувати тривалості робочого часу, 

встановленого законодавством для відповідної категорії працівників.(Абзац другий пункту 7 

із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 770 від 27.08.2010). 

8. Професійно-технічний навчальний заклад та підприємство, що надає робочі 
місця або навчально-виробничі ділянки, не пізніше двох тижнів до початку 
виробничого навчання та виробничої практики зобов'язані укласти на основі 
типового договору, що додається, договір про надання робочих місць або навчально-
виробничих ділянок для проходження учнями, слухачами виробничого навчання та 
виробничої практики. У договорі зазначається кількість учнів, слухачів за 
професіями, спеціальностями та спеціалізаціями, терміни, умови і порядок 
проведення виробничого навчання та виробничої практики, забезпечення  
відповідних умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог, інші взаємні 



зобов'язання сторін та термін дії договору. (Абзац перший пункту 8 із змінами, 
внесеними згідно з Постановою КМ N 770 від 27.08.2010)  

Договір про надання робочих місць або навчально-виробничих ділянок для 

проходження учнями, слухачами виробничого навчання та виробничої практики не 

укладається у випадку, коли всі його розділи включаються до загального договору про 

підготовку кваліфікованих робітників, що укладається  професійно-технічним навчальним  

закладом та підприємством - замовником підготовки кадрів. 

9. Перед початком виробничого навчання та виробничої практики керівник 
підприємства видає наказ про персональний розподіл учнів, слухачів професійно-
технічного навчального закладу на робочі місця або навчально-виробничі ділянки 
виробничих підрозділів чи створює учнівські самостійні навчально-виробничі 
підрозділи та визначає відповідно до змісту робочих навчальних програм види робіт, 
а також призначає з числа інженерно-технічних працівників та кваліфікованих 
робітників підприємства відповідальних за проведення виробничого навчання та 
виробничої практики, забезпечення умов і безпеки праці на рівні нормативних 
вимог, установлює системи оплати праці учнів, слухачів за фактично виконаний 
обсяг робіт відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, 
обслуговування, посадові обов'язки). (Пункт  9  із  змінами, внесеними згідно з 
Постановою  КМ  N 770 від 27.08.2010)  
10.  З моменту розподілу учнів, слухачів професійно-технічного навчального 
закладу на робочі місця або навчально-виробничі ділянки на них відповідно до 
законодавства про охорону праці поширюються права та обов'язки щодо виконання 
правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, правил 
внутрішнього трудового розпорядку та інших правил і норм, що діють на 
підприємстві, з відповідних професій, спеціальностей і рівнів кваліфікації робітників 
та службовців. Учні, слухачі підлягають соціальному та іншому страхуванню нарівні 
з відповідними працівниками підприємства. (Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з 
Постановою  КМ  N 770 від 27.08.2010). 
11.  Підприємства, як надають учням, слухачам професійно-технічних навчальних 
закладів робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження 
виробничого навчання та виробничої практики, зобов'язані:  
 створювати необхідні і безпечні умови праці відповідно до змісту навчальних 
програм, законодавства про працю, у тому числі про охорону праці, та нормативно-
правових актів у сфері професійно-технічної освіти та забезпечувати опанування 
учнями, слухачами нової техніки і технологій виробництва, передових методів праці; 
(Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 770  від 
27.08.2010)  
 проводити інструктажі з охорони праці, правил поведінки на робочих місцях 
та на підприємствах, змісту роботи чи обслуговування робочих місць або  навчально-
виробничих ділянок у порядку, передбаченому для працівників відповідних  
професій, спеціальностей підприємств та у разі потреби навчати учнів, слухачів 
безпечних методів праці;  
 створювати умови для повного і продуктивного завантаження учнів, слухачів 
на кожному робочому місці або навчально-виробничій ділянці на час проведення 
виробничого навчання та виробничої практики, не допускати простоїв і 
використання їх на роботах, що не відповідають навчальним програмам та 
майбутнім професіям, спеціальностям і спеціалізаціям;  
 забезпечувати учнів, слухачів та, якщо цього потребують умови виробництва 
чи сфери послуг, майстрів виробничого навчання на період виробничого навчання 
та виробничої практики спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту та 



лікувально-профілактичне обслуговування за нормами, встановленими для 
відповідних штатних працівників підприємств;  
 надавати учням, слухачам та майстрам виробничого навчання можливість 
користуватися лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та 
іншою документацією, необхідною для виконання навчальних програм та 
відповідних завдань;  
 забезпечувати технічний контроль, облік виконаних кожним учнем, слухачем 
робіт та оплату їх праці за фактично виконаний обсяг робіт відповідно до 
встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові 
обов'язки) відповідно до законодавства; (Абзац сьомий пункту 11 із змінами, 
внесеними згідно з Постановою КМ N 770 від 27.08.2010). 
 здійснювати технічне керівництво роботою учнів, слухачів і контролювати 
роботу інженерно-технічних працівників та кваліфікованих робітників підприємств, 
які залучаються для керівництва виробничим навчанням та виробничою практикою.  
12.  У разі направлення учнів, слухачів професійно-технічного навчального 
закладу для проходження виробничого навчання та виробничої практики поза 
місцем розташування навчального закладу підприємство може здійснювати оплату 
проїзду учнів, слухачів та майстрів виробничого навчання до місць виконання робіт і 
назад та створює для них необхідні житлово-побутові умови.  
13.  Керівник підприємства несе відповідальність за забезпечення належних умов 
та оплати праці учнів, слухачів на виробництві чи в сфері послуг, дотримання правил 
і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії в період проходження 
ними виробничого навчання та виробничої практики. (Пункт 13 із змінами, 
внесеними згідно з Постановою КМ  N 770 від 27.08.2010).  
14. Надання робочих місць або навчально-виробничих  ділянок для проходження 
учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого 
навчання та виробничої практики з професій, спеціальностей, спеціалізацій, 
пов'язаних з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними 
умовами праці, здійснюється підприємствами з урахуванням вимог нормативно-
правових актів, які регламентують  умови  праці і навчання за цими професіями, 
спеціальностями та спеціалізаціями.  
15. Професійно-технічні навчальні заклади, які направляють учнів, слухачів для 
проходження виробничого навчання та виробничої практики на наданих 
підприємствами робочих місцях або навчально-виробничих ділянках, зобов'язані:  
 подавати підприємствам не пізніше ніж за один тиждень до початку 
виробничого навчання та виробничої практики списки учнів, слухачів із 
зазначенням прізвищ майстрів виробничого навчання навчальних груп - керівників 
професійно-практичної підготовки від навчальних закладів, навчальні програми з 
виробничого навчання та виробничої практики  на  виробництві чи у сфері послуг; 
(Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 770  від 
27.08.2010). 
 забезпечувати попередню професійно-теоретичну та професійно - практичну 
підготовку учнів, слухачів, які направляються для проходження виробничого 
навчання та виробничої практики, вивчення ними правил технічної експлуатації 
виробничого обладнання, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та 
виробничої санітарії, правил внутрішнього трудового розпорядку підприємств та 
інших правил і норм, установлених для відповідних професій, спеціальностей, 
спеціалізацій та рівнів кваліфікації, правильне використання засобів 
індивідуального захисту, а також економне витрачання учнями, слухачами 
сировини, матеріалів, енергетичних та інших ресурсів;  



 здійснювати через майстрів виробничого навчання навчально-методичне 
керівництво виробничим навчанням та виробничою практикою учнів, слухачів, 
вживати заходів  до своєчасного забезпечення їх матеріалами, інструментом та 
іншими засобами, необхідними для виконання виробничих завдань відповідно до 
робочих навчальних програм, перевіряти виконання учнями, слухачами 
встановлених норм виробітку, часу, обслуговування, здійснювати інші заходи, 
пов'язані з вивченням учнями, слухачами нової техніки, технології виробництва, 
передових методів праці, застосуванням наукової організації праці; (Абзац 
четвертий пункту 15 із змінами, внесеними згідно   з Постановою  КМ  N  770 від 
27.08.2010).  
 не допускати учнів, слухачів до виконання завдань на робочих місцях, де не 
забезпечено необхідних умов проходження виробничого навчання та виробничої  
практики, негайно повідомляти про це керівників підприємств та вживати заходів 
щодо якісного проведення професійно-практичної підготовки учнів, слухачів; 
 брати участь у розслідуванні в установленому порядку нещасних випадків, які 
сталися з учнями, слухачами.  
16.  Підприємства, які надають робочі місця або навчально-виробничі ділянки для 
проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів 
виробничого навчання та виробничої практики згідно з цим Порядком і несуть 
відповідні витрати, користуються податковими та іншими пільгами згідно із 
законодавством.  
17.  За всі роботи, виконані учнями, слухачами за період виробничого навчання та 
виробничої практики відповідно до виробничих завдань, підприємство нараховує їм 
заробітну плату згідно з установленими системами оплати праці за нормами, 
розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.  

Нараховані учням, слухачам кошти переказуються для виплати на рахунок 

професійно-технічного навчального закладу або виплачуються їм безпосередньо 

підприємством не пізніше п'яти днів після виплати заробітної плати працівникам 

підприємства.  

18.  П'ятдесят відсотків заробітної плати, нарахованої за час виробничого 
навчання і виробничої практики учням професійно-технічних навчальних закладів, 
які отримують стипендію і харчування, може бути направлено на рахунок 
навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення 
навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення культурно-
масової і фізкультурно-спортивної роботи.  

Питання щодо направлення п'ятдесяти відсотків заробітної плати учнів на рахунок 

професійно-технічного навчального закладу для використання у зазначених цілях 

вирішуються ним разом з підприємством, де учні проходять виробниче навчання та 

виробничу практику, в кожному конкретному випадку з урахуванням  наявності підстав та 

доцільності і обумовлюються в договорі про надання робочих місць як додаткові 

зобов'язання підприємства. 

19.  Робота керівників виробничого навчання та виробничої практики, 
призначених з числа інженерно-технічних працівників та кваліфікованих робітників, 
може оплачуватися підприємством за рахунок коштів, передбачених на підготовку, 
перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, додатково на термін виробничого 
навчання та виробничої практики щомісяця у таких розмірах: 5 відсотків суми 
основної заробітної плати, яку вони отримують за основним місцем роботи, за 
наявності 1-2 учнів, слухачів, 10 відсотків - 3-4, 20 відсотків - 5-7,  30 відсотків - 8-10 
учнів, слухачів.  

 



Додаток  до Порядку надання робочих місць для  

проходження учнями, слухачами професійно-

технічних навчальних закладів виробничого 

навчання та виробничої практики  

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР  

про надання робочих місць або навчально-виробничих ділянок для проходження 

учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання 

та виробничої практики 

 

"_____" _________  _____ р.  

 

__________________________________________________________________ 

(назва професійно-технічного навчального закладу) 

_______________________________________________________________      

( область, місто)  

в особі ____________________________________________________________      

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

(далі-навчальний заклад), з однієї сторони, та ___________________________    

__________________________________________________________________      

(назва підприємства, установи, організації)  

 

в особі _______________________________________________________________________    

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

(далі - підприємство), з другої сторони, уклали договір про таке:  

1. Підприємство зобов'язується:  

1.1. Надати учням, слухачам обладнані робочі місця або навчально-виробничі ділянки 

для проходження виробничого навчання та виробничої практики згідно з планом-графіком:  

№ 

з/п 

Назва і код 

професії, 

спеціальності 

та спеціалізації 

Кількість 

учнів, 

слухачів 

Форма 

професійно-

практичної 

підготовки 

(виробниче 

навчання, 

виробнича 

практика) 

Рік 

навчання 

Термін виробничого 

навчання, виробничої 

практики 

початок закінчення 

       

 



1.2. Розподілити наказом учнів, слухачів на робочі місця (самостійні робочі місця) або 

навчально-виробничі ділянки та призначити кваліфікованих працівників підприємства для 

безпосереднього керівництва виробничим навчанням та виробничою практикою з оплатою 

їх роботи в установленому порядку.  

1.3. Забезпечити учнів, слухачів виробничими завданнями, документацією, технічним 

обладнанням, не допускати простоїв і використання їх на роботах, що не відповідають 

навчальним програмам та майбутнім професіям, спеціальностям і спеціалізаціям.  

1.4. Забезпечити учням, слухачам безпечні умови праці на кожному робочому місці 

або навчально-виробничій ділянці на рівні нормативних вимог. Проводити інструктаж 

охорони раці. Забезпечити учнів, слухачів та майстрів виробничого навчання спецодягом, 

іншими засобами індивідуального захисту та лікувально-профілактичне обслуговування за 

нормами, встановленими для відповідних штатних працівників підприємства.  

1.5. Надати учням, слухачам та майстрам виробничого навчання можливість 

користуватися лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою 

документацією, необхідною для виконання навчальних програм та відповідних завдань.  

1.6. Забезпечити облік виконаних кожним учнем, слухачем робіт та оплату їх праці 

відповідно до законодавства.  

1.7. Повідомляти навчальний заклад про всі вчинені учнями, слухачами порушення 

трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил і норм охорони 

праці та нещасні випадки, що сталися з ними.  

1.8. Після закінчення виробничої  практики надати виробничу характеристику на 

кожного учня, слухача.  

1.9. За домовленістю з навчальним закладом здійснити оплату проїзду учнів, слухачів 

та майстрів виробничого навчання до місць виконання робіт і назад з розрахунку 

____________________________________________________      

__________________________________________________________________      

та створити для них необхідні житлово-побутові умови.  

1.10. Додаткові зобов'язання _________________________________________    

__________________________________________________________________      

__________________________________________________________________      

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2. Навчальний заклад зобов'язується :  

2.1. Подати підприємству не пізніше ніж за два тижні до початку виробничого 

навчання та виробничої практики список  учнів, слухачів, які направляються для 

проходження виробничого навчання та виробничої практики, із зазначенням прізвищ 

майстрів виробничого навчання навчальних груп - керівників професійно-практичної 



підготовки від навчального закладу, навчальні програми з виробничого навчання та 

виробничої практики на виробництві чи в сфері послуг.  

2.2. Забезпечити попередню професійно-теоретичну та професійно-практичну 

підготовку учнів, слухачів, які направляються для проходження виробничого навчання та 

виробничої практики, вивчення ними правил технічної експлуатації виробничого 

обладнання, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, правил 

внутрішнього трудового розпорядку та інших правил і норм, встановлених для відповідних 

професій, спеціальностей, спеціалізацій та рівнів кваліфікації.  

2.3. Здійснювати через майстрів виробничого навчання навчально-методичне 

керівництво виробничим навчанням та виробничою практикою учнів, слухачів.  

2.4. Брати участь у розслідуванні в установленому порядку нещасних випадків, що 

сталися з учнями, слухачами.  

3. Відповідальність сторін за невиконання договору:  

3.1. Сторони відповідають за невиконання передбачених договором обов'язків щодо 

організації і проведення виробничого навчання та виробничої практики згідно із 

законодавством.  

3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами договору, вирішуються в 

установленому законодавством порядку.  

4. Договір набирає чинності після підписання його сторонами і діє до закінчення  

виробничого  навчання  та  виробничої  практики згідно з планом-графіком.  

5. Договір укладено у двох примірниках, один з яких зберігається на підприємстві, а 

другий - у навчальному закладі.  

6. Адреси та розрахункові рахунки сторін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

 від 27 серпня 2010 р. № 784 

 

ПОРЯДОК 

працевлаштування випускників  

професійно-технічних навчальних закладів, 

підготовка яких проводилася за державним замовленням 

 

1. Цей Порядок визначає механізм працевлаштування випускників професійно-

технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням. 

2. Випускники професійно-технічних навчальних закладів (далі – випускники) – учні, 

слухачі професійно-технічного навчального закладу, підготовка яких проводилася за 

державним замовленням, що закінчили відповідний курс професійно-технічної освіти 

(професійно-технічного навчання) та отримали документи державного зразка – диплом 

кваліфікованого робітника (свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої 

кваліфікації), а в акредитованих вищих професійних училищах і центрах професійно-

технічної освіти – диплом молодшого спеціаліста. 

3. Замовники робітничих кадрів (далі – замовник) – власники підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми власності та підпорядкування або уповноважений ними 

орган чи фізична особа, а також фізична особа, яка провадить господарську діяльність та 

зареєстрована в установленому порядку і відповідно до законодавства використовує 

найману працю. 

4. Працевлаштування випускників здійснюється відповідно до договорів про надання 

освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти, укладених: 

між професійно-технічним навчальним закладом і замовником (далі –двосторонній 

договір) за формою згідно з додатком 1; 

між замовником, учнем, слухачем та професійно-технічним навчальним закладом (далі 

– багатосторонній договір) за формою згідно з додатком 2. 



5. Двосторонній договір укладається за погодженням з регіональними органами 

управління освітою і наукою, праці та соціального захисту і є підставою для формування 

державного замовлення на підготовку робітничих кадрів. 

6. Багатосторонній договір укладається на підставі двостороннього договору для 

забезпечення першим робочим місцем випускників.  

Багатосторонній договір укладається у будь-який час навчання учня, слухача. 

 7. Замовник згідно з договорами може за рахунок своїх коштів надавати учням, 

слухачам матеріальну допомогу та послуги, а також провадити доплату до стипендії. 

Зазначені виплати граничними розмірами не обмежуються. 

8. Випускники, які зараховувались на навчання до професійно-технічного навчального 

закладу відповідно до багатосторонніх договорів, направляються на роботу до замовників і 

зобов’язані відпрацювати строк, передбачений багатостороннім договором, але не менше 

ніж два роки. 

9. За згодою сторін багатостороннього договору випускник може бути направлений 

професійно-технічним навчальним закладом на роботу до іншого роботодавця, в тому числі 

на місця, запропоновані державною службою зайнятості. При цьому попередній 

багатосторонній договір вважається таким, що втратив чинність, і укладається новий 

багатосторонній договір. 

10. У разі невиконання умов договорів сторони несуть відповідальність у порядку, 

встановленому законодавством та цим Порядком. 

11. Спори, що виникають за договорами, розглядаються в судовому порядку 

відповідно до законодавства. 

12. Працевлаштування випускників відповідно до укладених договорів здійснюється 

роботодавцями за сприяння керівництва професійно-технічного навчального закладу, 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та органів 

учнівського самоврядування. 

13. Керівництво професійно-технічного навчального закладу забезпечує: 

1) взаємодію з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, державною службою зайнятості та замовниками; 

2) за участю державної служби зайнятості формування банку даних замовників, 

зокрема щодо наявності у них вакансій та відповідних умов праці, а також моніторинг 

потреби ринку праці у робітничих кадрах, підготовка яких проводиться в професійно-

технічному навчальному закладі; 

3) інформування випускників про можливість працевлаштування на підставі 

укладених договорів; 

4) надання допомоги замовникам у доборі необхідних їм робітників з числа 

випускників; 

5) сприяння у межах компетенції соціально-економічному та правовому захисту 

випускників, зокрема неповнолітніх осіб соціально незахищених категорій; 



6) ведення обліку укладених договорів; 

7) видачу випускникам направлень на роботу за формою згідно з додатком 3 на 

підставі укладених договорів, а також довідок про самостійне працевлаштування за формою 

згідно з додатком 4; 

8) оформлення карток випускників за формою згідно з додатком 5; 

9) залучення замовників до навчально-виробничого процесу; 

10) проведення моніторингу закріплення випускників на першому робочому місці. 

14. Спірні питання, що виникають між керівництвом професійно-технічного 

навчального закладу і випускниками, може вирішувати комісія у складі керівника 

професійно-технічного навчального закладу (його заступника), органу учнівського 

самоврядування та представників замовника, для якого готуються робітничі кадри у цьому 

професійно-технічному навчальному закладі. 

15. Перед проходженням учнями, слухачами переддипломної (передвипускної) 

практики або після укладення ними багатостороннього договору на кожного учня, слухача 

заводиться картка випускника за формою згідно з додатком 5 у двох примірниках. Перший 

примірник картки зберігається у професійно-технічному навчальному закладі в особовій 

справі учня, слухача, другий — надсилається замовникові. 

16. Замовник на підставі багатостороннього договору і направлення на роботу протягом 

п’яти днів укладає з випускником трудовий договір, заповнює зворотний талон 

направлення на роботу та надсилає його професійно-технічному навчальному закладу. 

17. Керівництво професійно-технічного навчального закладу у разі потреби та 

можливості має право запропонувати випускникові іншу роботу.  

18. У разі розірвання багатостороннього договору за ініціативою випускника з причин, 

зазначених у цьому договорі, керівництво професійно-технічного навчального закладу не 

може без згоди випускника направити його на роботу в іншу місцевість. 

19. Випускникам – дружинам (чоловікам) осіб, які проходять військову службу та 

службу на посадах рядового та начальницького складу, видається довідка про самостійне 

працевлаштування. 

На випускників, у яких чоловіки (дружини) є військовослужбовцями строкової 

(альтернативної) служби або курсантами військових навчальних закладів, дія цього пункту 

не поширюється. 

20. Якщо на одне вакантне місце претендують кілька випускників, керівництво 

професійно-технічного навчального закладу погоджує кандидатуру із замовником з 

урахуванням успішності випускника. 

21. Самостійне працевлаштування можливе у разі розірвання багатостороннього 

договору за ініціативою випускника або замовника з причин, зазначених у цьому договорі, 

або не вирішення професійно-технічним навчальним закладом питання про його 

працевлаштування. У такому разі випускникові видається довідка про самостійне 

працевлаштування. 



22. Під час самостійного працевлаштування випускник професійно-технічного 

навчального закладу може звернутися за сприянням у працевлаштуванні до державної 

служби зайнятості за місцем постійного проживання. 

Реєстрація випускників професійно-технічних навчальних закладів у державній службі 

зайнятості як таких, що шукають роботу, проводиться згідно із законодавством про 

зайнятість населення. 

23. Направлення на роботу (довідка про самостійне працевлаштування) видається 

випускникам разом з врученням дипломів (свідоцтв) державного зразка. 

Керівники професійно-технічних навчальних закладів несуть персональну 

відповідальність за несвоєчасне вручення випускникам дипломів (свідоцтв), направлень на 

роботу (довідок про самостійне працевлаштування).  

Забороняється видавати випускникам документи, що замінюють направлення на 

роботу, а також вносити до зазначеного направлення зміни та робити виправлення без 

дозволу замовників. 

У разі зміни місця направлення за ініціативою випускника або замовника направлення 

на роботу (довідка про самостійне працевлаштування) видається випускникові не пізніше 

ніж протягом семи календарних днів після закінчення навчального закладу. 

24. Випускник повинен прибути до місця призначення в строк, визначений у 

направленні на роботу. У разі неприбуття випускника до місця призначення без поважних 

причин після встановленого строку замовник може запропонувати внести зміни до умов 

працевлаштування, зазначених в договорі та направленні на роботу, з урахуванням професії 

(спеціальності) випускника. 

25. Гарантії соціального захисту випускників визначаються законодавством та 

умовами укладених договорів. 

Після укладання трудового договору на випускників поширюються усі види 

соціального захисту, передбачені колективним договором. 

26. Якщо укладені договори розриваються за ініціативою замовника після одержання 

від професійно-технічного навчального закладу картки випускника, випускник 

влаштовується на роботу згідно з пунктом 21 цього Порядку за умови, що професійно-

технічний навчальний заклад не має можливості запропонувати випускникові інше місце 

роботи. 

27. Посади за штатним розписом, на які в поточному році повинні бути призначені 

випускники згідно з договорами, не підлягають заміщенню іншими працівниками. Як 

виняток, у разі виробничої потреби на ці посади можуть бути призначені працівники на 

строк до призначення на них випускників. 

28. Спори між професійно-технічним навчальним закладом і замовником не можуть 

бути підставою для обмеження прав учнів, слухачів, випускників. 

29. Випускникам професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням), 

надається грошова та матеріальна допомога в установленому законодавством порядку. 



 

Додаток 1 до Порядку  

ДОГОВІР 

про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної  

освіти між професійно-технічним навчальним  

закладом і замовником робітничих кадрів 

№ ______________                                           “___” ____________ 20___р. 

1. Сторони договору 

_________________________________________________________________     

(найменування професійно-технічного навчального закладу, його підпорядкування) (далі — 

навчальний заклад), що діє на підставі статуту (положення), з одного боку, в особі 

_________________________________________________________________     

(посада, прізвище, ім’я та по батькові) 

та ______________________________________________________________   _______, 

(найменування підприємства, установи та організації, їх підпорядкування) (далі — 

замовник), що діє на підставі статуту (положення), з другого боку, в особі   

 _________________________       

(посада, прізвище, ім’я та по батькові) 

уклали цей Договір про підготовку кваліфікованих робітників у професійно-технічному 

навчальному закладі із залученням до цього процесу замовника. 

 

2. Предмет договору. Зобов’язання Сторін 

 

2.1. Навчальний заклад зобов’язується: 

2.1.1. Підготувати і направити на роботу випускників: 

(осіб) 

професія (спеціальність) 20__р. 20__р. 20__р. 20__р. 20__р. 

            

__________ 
Усього 

          

2.1.2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку кваліфікованих робітників 

згідно з навчальними планами і програмами, а також вимогами відповідних кваліфікаційних 

характеристик професій. 

2.1.3. Забезпечити вивчення учнями, слухачами встановлених на підприємстві вимог 

експлуатації технічних засобів, використання сировини, матеріалів та застосування 

інструментів, виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці і 



техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та інших норм і правил, установлених для відповідної 

професії (спеціальності). 

2.2. Замовник зобов’язується: 

2.2.1. Забезпечувати якісне проведення виробничої практики учнів, слухачів згідно з 

навчальними планами і програмами протягом усього періоду навчання. 

2.2.2. Надавати можливість стажування на виробництві викладачам, майстрам 

виробничого навчання, інструкторам виробничого навчання, проводити роботу з професійної 

орієнтації молоді протягом дії цього Договору. 

2.2.3. Перераховувати навчальному закладу кошти на зміцнення навчально-

виробничої бази для підготовки кваліфікованих робітників у розмірі _____________ гривень. 

Навчальному закладу можуть безоплатно передаватися для навчальних цілей приміщення, 

споруди, обладнання, техніка, інструменти, матеріали тощо ____________________________________

 _______________________________________________________________________________________________. 

2.2.4. Забезпечувати виплату заробітної плати учням, слухачам за виконані роботи під 

час виробничого навчання та виробничої практики згідно із законодавством. 

2.2.5. Не допускати використання учнів, слухачів під час проходження виробничого 

навчання та виробничої практики на роботах, не пов’язаних з їх майбутньою професією 

(спеціальністю). 

 

3. Відповідальність Сторін 

 

3.1. У разі невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність у порядку, 

встановленому законодавством. 

 

4. Заключні положення 

 

4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання додаткових 

угод. 

4.2. Дія цього Договору припиняється: 

4.2.1. Після закінчення строку його дії; 

4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом); 

4.2.3. У разі банкрутства, ліквідації замовника; 

4.2.4. У разі ліквідації навчального закладу. 

4.3. У разі розірвання Договору Сторона, що ініціює його розірвання, повідомляє про це 

другу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за місяць до його розірвання. 

4.4. Всі спори, що можуть виникати між Сторонами, вирішуються у судовому порядку. 



4.5. Договір набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами і діє до “____” 

______________ 20___ р. 

4.6. Договір укладений у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. 

Перший примірник зберігається у замовника, другий — у навчальному закладі. 

 

5. Юридичні адреси сторін 

 

5.1. Професійно-технічний навчальний заклад: 

Поштовий індекс ______________        

Адреса _______________________________________________________     

Номери телефонів _____________________________________________    

Розрахунковий рахунок ________________________________________    

5.2. 3амовник: 

Поштовий індекс _______________       

Адреса ________________________________________________________     

Номери телефонів _______________________________________________    

Розрахунковий рахунок ________________________________________    

  

 

Директор навчального закладу Керівник підприємства,  

установи та організації 

_________                    _________________________ 
  (підпис)                             (прізвище, ім’я, по батькові) 

_________ _________________________ 

 (підпис)                          (прізвище, ім’я, по батькові) 

Головний бухгалтер Головний бухгалтер 

_________ _________________________ 
  (підпис)                               (прізвище, ім’я, по батькові) 

_________ _________________________ 
 (підпис)                          (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

МП 

МП 

 ПОГОДЖЕНО: 

Начальник регіонального органу 

управління освітою і наукою 

Начальник регіонального  

органу управління працею та 

соціальним захистом 



_________ __________________________ 
 (підпис)                              (прізвище, ім’я, по батькові) 

_________ _________________________ 
 (підпис)                          (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Додаток 2 до Порядку 

 

ДОГОВІР 

про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної  

освіти між замовником робітничих кадрів, фізичною 

особою та професійно-технічним навчальним закладом 

 

№ ________________                                             “___” ___________ 20___ р. 

1. Сторони договору 

________________________________________________________________   _______, 

(найменування підприємства, установи та організації, їх підпорядкування) 

що діє на підставі статуту (положення), в особі ___________________________________    

(далі – замовник), з одного боку,      

 (посада, прізвище, ім’я та по батькові) (далі – фізична особа), (прізвище, ім’я, по батькові учня, 

слухача) 

з другого боку, ____________________________________________________   _______, 

 (найменування професійно-технічного навчального закладу, його підпорядкування) що діє на підставі 

статуту (положення), в особі __________________________ (далі — навчальний заклад), з третього 

боку,      ________________ 

(посада, прізвище, ім’я та по батькові) 

який виступає гарантом виконання умов цього Договору щодо якості надання освітніх 

послуг, уклали Договір про підготовку 

_______________________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) 

за професією (спеціальністю) ________________________________________    (найменування 

професії (спеціальності) 

для роботи на ____________________________________________________   _______. 

          (найменування підприємства, установи та організації) 

 

2. Предмет договору. Зобов’язання Сторін 

 

2.1. Замовник зобов’язується: 

2.1.1. Організувати якісне проведення виробничого навчання та виробничої практики 

фізичної особи згідно з навчальними планами і програмами за окремим договором. 



2.1.2. Виплачувати фізичній особі заробітну плату за виконані роботи під час 

виробничого навчання та виробничої практики згідно із законодавством. 

2.1.3. Після закінчення навчання надати фізичній особі роботу відповідно до отриманої 

професії (спеціальності) та рівня кваліфікації з окладом, не нижче ніж розмір мінімальної 

заробітної плати, визначений законом. 

 2.2. Фізична особа зобов’язується: 

2.2.1. Оволодіти всіма видами професійної діяльності, передбаченої навчальними 

планами і програмами з підготовки кваліфікованого робітника за професією (спеціальністю) 

_______________________________________  _______. 

2.2.2. Прибути після закінчення навчального закладу на роботу до замовника у строк, 

зазначений у направленні, і відпрацювати _______ років. 

2.3. Навчальний заклад зобов’язується: 

2.3.1. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку фізичної особи згідно з 

навчальними планами і програмами, погодженими із замовником. 

2.3.2. Погодити із замовником кваліфікаційні завдання та тему дипломної роботи. 

2.3.3. Надавати фізичній особі необхідну методичну допомогу в підвищенні 

кваліфікації у період адаптації на підприємстві, в установі та організації. 

 

3. Відповідальність Сторін 

 

3.1. У разі невиконання умов Договору замовник та навчальний заклад несуть 

відповідальність у порядку, встановленому законодавством. 

3.2. У разі коли замовник без поважних причин відмовляє фізичній особі у прийнятті на 

роботу після прибуття на місце призначення, він зобов’язаний компенсувати витрати, що 

пов’язані з проїздом особи до місця призначення і у зворотному напрямку (за умови 

направлення особи до іншої місцевості). 

3.3. У разі розірвання багатостороннього договору з ініціативи фізичної особи з причин, 

не обумовлених законодавством, або відмови від відпрацювання встановленого строку 

фізична особа відшкодовує замовнику кошти, отримані від нього під час навчання, у строки 

та в порядку, встановлені замовником за погодженням з навчальним закладом. 

 

4. Заключні положення 

 

4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання додаткових 

угод. 

4.2. Дія цього Договору припиняється: 



4.2.1. Після закінчення строку його дії; 

4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом); 

4.2.3. За ініціативою замовника у разі: 

відсутності у фізичної особи необхідної кваліфікації, обумовленої Договором; 

неможливості надання фізичній особі роботи за отриманою нею професією 

(спеціальністю) згідно з медичним висновком (якщо медичний огляд під час прийняття на 

роботу відповідно до законодавства є обов’язковим) або згідно з висновком медико-

соціальної (експертної) комісії; 

4.2.4. За ініціативою фізичної особи або навчального закладу у разі:  

відрахування фізичної особи з навчального закладу; 

продовження навчання фізичної особи у вищому навчальному закладі за освітньо-

професійними програмами вищого рівня; 

неможливості виходу фізичної особи на роботу внаслідок встановлення інвалідності 

першої або другої групи; 

неможливості виходу на роботу внаслідок встановлення інвалідності першої або 

другої групи дружині (чоловіку), одному з батьків (або осіб, які їх заміняють) фізичної особи; 

коли фізична особа – вагітна жінка або мати чи батько, які мають дитину у віці до 

трьох років, дитину, яка згідно з медичним висновком потребує домашнього догляду (до 

досягнення нею шестирічного віку), одинока мати або батько, які мають дитину у віці до 

чотирнадцяти років або дитину-інваліда; 

проходження чоловіком (дружиною) фізичної особи військової служби (крім 

строкової) та служби на посадах рядового та начальницького складу; 

невиконання замовником умов Договору. 

4.3. У разі розірвання Договору Сторона, що ініціює його розірвання, повідомляє про це 

іншу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за один місяць до розірвання Договору. 

4.4. Всі спори, що можуть виникати між Сторонами, вирішуються у судовому порядку. 

4.5. Договір набирає чинності з моменту підписання усіма Сторонами і діє до “___” 

___________ 20__ р. 

4.6. Договір складається у трьох примірниках і передається кожній стороні. Кожен 

примірник має однакову юридичну силу. 

 

5. Юридичні адреси Сторін 

 

5.1. Замовник: 

Поштовий індекс ________________        



Адреса ______________________________________________________     

Номери телефонів  ____________________________________________    

Розрахунковий рахунок ________________________________________    

5.2. Фізична особа (місце постійного проживання): 

Поштовий індекс __________________        

Адреса ______________________________________________________     

Номери телефонів  ____________________________________________    

Паспорт_____________________________________________________     

                                                                                 (серія, номер, коли і ким виданий) 

Ідентифікаційний номер ___________________      

5.3. Навчальний заклад: 

Поштовий індекс ____________________       

Адреса ______________________________________________________     

Номери телефонів  ____________________________________________    

Розрахунковий рахунок ________________________________________    

  

Керівник підприємства,  

установи та організації 

Фізична особа 

___________ _________________________ 

    (підпис)                                                   (прізвище, ім’я, по батькові) 

___________ _________________________ 

    (підпис)                    (прізвище, ім’я, по батькові) 

Головний бухгалтер   

___________ _________________________ 

    (підпис)                                                    (прізвище, ім’я, по батькові) 

  

МП   

    

Директор навчального закладу   

___________ __________________________ 

   (підпис)                                                     (прізвище, ім’я, по батькові) 

  

Головний бухгалтер   

___________ __________________________ 

   (підпис)                                                     (прізвище, ім’я, по батькові) 

  



МП   

 

          Додаток 3до Порядку 

НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ № _____________ 

________________________________________________________________    , 

(прізвище, ім’я, по батькові) який (яка) закінчив (ла) 

__________________________________________________________________     

(найменування професійно-технічного навчального закладу, його підпорядкування) у 20 __ 

році за професією (спеціальністю) _____________________________     

 _______________________, 

направляється в розпорядження ______________________________________    

                    (найменування та адреса підприємства, установи та організації, їх підпорядкування) 

__________________________________________________________________     

згідно з договором від ____ _______________ 20 ___ р. № __________________________________ 

для роботи за професією (спеціальністю) _____________________________________________ 

з місячний окладом __________________________________________________________________________. 

Дата прибуття “___” ____________ 20 ___ р. 

   

Керівник професійно-технічного 

навчального закладу 

  

__________ ________________________________ 
     (підпис)                        (прізвище, ім’я, по батькові) 

  

МП   

    

“___” ______________ 20 ___ р.   

ЗВОРТНИЙ ТАЛОН ДО НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ 

 

№ ______________ від ______________ 20___ р. 

(підлягає поверненню до професійно-технічного навчального закладу в п’ятиденний строк 

після укладення з випускником трудового договору) 

 

_____________________________________________________________________      

                         (найменування підприємства, установи та організації, їх підпорядкування) 



повідомляє, що випускник  __________________________________________   

                                                                           (прізвище, ім’я, по батькові) 

призначений на посаду _____________________________________________    

з місячним окладом _______________________________________________  _______. 

та одержав допомогу за відпустку в розмірі ___________________________ _______. 

  

 Головний бухгалтер   

__________ ___________________________ 
     (підпис)                                 (прізвище, ім’я, по батькові) 

  

    

Керівник підприємства,  

установи, організації 

  

__________ ___________________________ 
     (підпис)                                 (прізвище, ім’я, по батькові) 

  

   

 МП   

“___” ______________ 20 ___ р.   

   

 

       Додаток 4 до Порядку 

ДОВІДКА  

про самостійне працевлаштування № _________ 

 

Випускнику ______________________________________________________   _______, 

                                                                        (прізвище, ім’я, по батькові) 

який (яка) закінчив (ла) ____________________________________________    

                   (найменування професійно-технічного навчального закладу, його підпорядкування) 

_________________________________________________________________     

в 20 ____ році за професією (спеціальністю) __________________________  _______, 

надана можливість влаштуватися на роботу самостійно. 

  

Підстави: заява випускника, відсутність можливості працевлаштування (необхідне 

підкреслити) 



_____ ___________ 20__ р. 

 

ЗВОРОТНИЙ ТАЛОН ДО ДОВІДКИ  

ПРО САМОСТІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

 

№ ____________ від _________________ 20____ р. 

(підлягає поверненню до професійно-технічного навчального закладу в п’ятиденний строк 

після укладення з випускником трудового договору)      

 _______________________________________________________ 

                        (найменування підприємства, установи та організації, їх підпорядкування) 

повідомляє, що випускник ______________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

призначений на посаду за професією___________________________                                         

(спеціальністю) ________________з місячним окладом    .  

 

Головний бухгалтер   

__________                               _________________ 

  (підпис)                            (прізвище, ім’я, по батькові) 

___ _______________ 20___р. 

Керівник підприємства,  

установи та організації 

  

__________   

_________________   (підпис)                             (прізвище, 

ім’я, по батькові) 

___ _______________ 20___р. 

МП   

 

                

ТИПОВА СХЕМА ПЛАНУ УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ  
  

 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, слухачів 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 зі старшим майстром. 
 

План уроку виробничого навчання 
Тема програми_____________________________________________________     
Тема уроку_______________________________________________________     
Мета уроку: 

а) навчальна – які професійні ЗУН (знання, уміння, навички) формуються, 
закріплюються і розвиваються на уроці; 

б) розвивальна – які операції і прийоми розумової діяльності учнів 
розвиваються на уроці; 

в) виховна – які особисті якості учнів формуються і розвиваються на уроці. 
Тип уроку ______________________         
Вид уроку_______________________         
Дидактичне забезпечення (за допомогою якого здійснюється процес навчання)  
      _______________________________
 _______________________________________________________________________________________ 
Матеріально-технічне забезпечення (за допомогою якого всі учні здійснюють свою практичну 
діяльність)             
 ______________________________________________________________________________________ 

Міжпредметні зв’язки______________________________________________    
 _______________________________________________________________________________ 
Перелік практичних завдань__________________________________________    
 _______________________________________________________________________________ 
Список основної і додаткової літератури_______________________________   
 _______________________________________________________________________________ 
*методична мета – вказується тільки при проведенні відкритих уроків. 

 

Хід уроку 
І. Організаційна частина (~5 хв.): 
 перевірка наявності учнів; 
 перевірка готовності учнів до уроку; 
 допуск з охорони праці. 
 

ІІ. Вступний інструктаж (~40 хв.): 
1. Актуалізація знань: 
 повідомлення теми програми і уроку; 
 цільова установка проведення уроку; 
 перевірка опорних З, У, Н учнів, необхідних їм для подальшої роботи на уроці; 
 аналіз і доповнення відповідей учнів, підведення підсумків. 
2. Викладання нового матеріалу: 
 повідомлення нової навчальної інформації; 
 показ нових прийомів трудової діяльності; 
 пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці; 
 повідомлення про передовий досвід за темою уроку; 
 опитування учнів і пробне виконання ними нових прийомів, показаних 
майстром; 
 відповідь майстра на запитання учнів; 
 підведення підсумків вступного інструктажу. 
 

ІІІ. Поточний інструктаж (~270 хв.): 
 видання завдань для самостійної роботи учнів та пояснення порядку їх 



виконання; 
 розподіл учнів за робочими місцями; 
 повідомлення про критерії оцінювання виконуваних робіт; 
 цільові обходи майстром робочих місць учнів; 
 прийом майстром виконаних робіт; 
 прибирання робочих місць. 
 

IV. Заключний інструктаж (~30 хв.): 
 аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку; 
 оцінка роботи учнів, її об’єктивне обговорення; 
 аналіз причин помилок учнів та засобів їх усунення; 
 повідомлення та обговорення оцінок; 
 пояснення домашнього завдання; 
 прибирання робочих місць та майстерні. 
 

Типові вимоги до проведення вступного інструктажу 
Послідовність Особливості вступного інструктажу  

1. Повідомлення теми і мети уроку. 
2. Пояснення характеру та призначення 
наступної роботи, порядок виконання вправ 
або самостійних робіт. 
3. Актуальність опорних знань. 
Перевірка знань учнів з теоретичного 
матеріалу. 
4. Вивчення креслень, технічних вимог, 
демонстрація зразків – еталонів навчально-
виробничих робіт. 
5. Ознайомлення учнів з матеріалами. 
6. Вивчення документів письмового 
інструктажу (інструкційні карти, карти 
технічного процесу, виробничих 
інструментів, тощо). 
7. Аналіз можливих помилок учнів, методів 
попередження та усунення. 
8. Пояснення та показ способів раціональної 
організації робочого місця при виконанні 
виробничого завдання. 
9. Пояснення та показ найбільш 
раціональних прийомів і послідовність 
виконання завдань, методів самоконтролю в 
процесі роботи, якості виконання робіт. 
10. Пояснення правил охорони праці, 
безпеки та електробезпеки. 
11. Перевірка засвоєння матеріалу вступного 
інструктажу. 
12. Пробне виконання учнями прийомів та 
методів виконання робіт. 
13. Пояснення характеру та призначення 
наступної роботи, порядку виконання вправ 
або самостійних робіт. 
14. Видача завдань учням і розподіл їх 
розставлення учнів по робочих місцях. 

1. При вивченні операцій: 
- пояснення й показ майстром виробничого 
навчання робочих способів і прийомів 
виконання операцій в уповільненому темпі з 
коментарем, а потім у робочому темпі; 
- розробка та застосування документації 
письмового інструктажу. Застосування 
методики поєднання інструктажу та вправ, 
тобто розчленування його, особливо, в тому 
випадку, коли вивчаються на уроці декілька 
різних прийомів. Вірність і міцність 
первинного засвоєння прийомів та способів, 
що демонструє майстер виробничого 
навчання. 
2. При виконанні комплексних робіт: 
- вивчення креслень, схем, технічних вимог і 
послідовності виконання робіт (основа 
вступного інструктажу); 
- показ нових незнайомих, важких для 
опанування учнями прийомів, методів 
складаних за технологією виробничих робіт; 
- розвиток в учнів навичок самостійного 
планування технологічного процесу й 
виконання навчальних робіт. 
3. Під час навчання учнів в умовах 
виробництва: 
- розкриття особливостей організації й 
технологічних видів робіт, які характерні 
для професії у виробничих умовах; 
- залучення до проведення інструктажів 
робітників-наставників, бригадирів 
учнівських бригад; 
- показ прогресивних, інноваційних 
високопродуктивних прийомів праці; 
- використання технічної та документації. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


