ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора з НР
________Ю.В. Маслікова
«____»________________

Методичні рекомендації щодо комплексно-методичного забезпечення
майстра виробничого навчання
Методичні рекомендації щодо комплексно-методичного забезпечення
майстра виробничого навчання розроблені відповідно до Закону України
«Про професійну (професійно-технічну) освіту», наказу Міністерства освіти
і науки України № 419 від 30.05.2006 року (зі змінами) «Про затвердження
Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійнотехнічних навчальних закладах» та наказу Міністерства праці та соціальної
політики України, Міністерства освіти України № 201/469 від 31.12.1998
року (зі змінами) «Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та
присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту».
Комплексно-методичне забезпечення розглядається та ухвалюється
методичною комісією відповідного профілю, погоджується із завідувачем
відділенням Прищепою Н.В. та затверджується заступником директора з НР
Масліковою Ю.В.
Комплексно-методичне забезпечення (папки з документацією)
готується майстром виробничого навчання державною мовою, окремо за
кожним курсом та окремою професією.
Перелік документів щодо комплексно-методичного забезпечення:
1. Титульний лист на папку комплексно-методичного забезпечення.
2. Титульні листи на кожен окремий розділ комплексно-методичного
забезпечення:
2.1. Паспорт комплексно-методичного забезпечення
2.2. Типова програма
2.3. Освітня програма
2.4. Робоча навчальна програма
2.5. Поурочно-тематичний план
2.6. Перелік навчально-виробничих робіт
2.7. Критерії оцінювання
2.8. Індивідуальні плани роботи майстра виробничого навчання
2.9. Плани уроку
2.10. Конспекти уроку
2.11. Інструкційно-технологічні картки
2.12. Завдання до тематичного оцінювання

2.13. Завдання на перевірні роботи
2.14. Комплексні кваліфікаційні завдання
2.15. Матеріали до конкурсу фахової майстерності
2.16. Методичні розробки
2.17. Посібники
2.18. Список посібників
2.19. Перелік електронних засобів навчання
2.20. Додатки
3. Паспорт комплексно-методичного забезпечення (системно його
оновлювати).
4. Типова програма.
5. Освітня програма з дисципліни складеної згідно освітньої програми та
таблиці відповідності компетентностей навчальним предметам.
6. Робоча навчальна програма.
7. Поурочно-тематичний план.
8. Регіональний компонент, внесений в поурочно-тематичний план.
9. Перелік навчально-виробничих робіт.
10. Критерії оцінювання.
11. Індивідуальні
плани
роботи
майстра
виробничого
навчання
(затверджуються завідувачем відділенням Прищепою Н.В. у дні, коли у
закріпленій групі не проводиться професійно-практична підготовка).
12. Плани уроку (затверджуються завідувачем відділенням Прищепою Н.В.).
13. Конспекти уроку.
14. Інструкційно-технологічні картки.
15. Завдання до тематичного оцінювання.
16. Завдання на перевірні роботи.
17. Комплексні кваліфікаційні завдання.
18. Матеріали до конкурсу фахової майстерності.
19. Методичні розробки.
20. Посібники або список посібників.
21. Перелік електронних засобів навчання: презентації, відео.
22. Електронні засоби навчання (необхідно мати на флешці, перероблені
згідно робочої навчальної програми та поурочно-тематичного плану).
23. Додатки.
24. Електронне портфоліо.
25. Журнал виробничого навчання.
26. Журнал виробничої практики.
27. Папка поетапної атестації:
27.1. Титульний лист.
27.2. Протокол проведення атестації (заліку) з предмету, чернетки
здобувачів освіти до складання атестації (заліку).
27.3. Атестаційні білети в конверті.

27.4. Протокол засідання кваліфікаційної комісії.
27.5. Письмові роботи щодо виконання здобувачами освіти комплексних
кваліфікаційних завдань на присвоєння розряду.
27.6. Щоденники здобувачів освіти для проходження виробничої
практики на робочих місцях.
27.7. Договори про навчально-виробничу практику; акт про стан робочих
місць, охорони праці, забезпечення здобувачів освіти захисними
засобами, спецодягом на робочих місцях.
27.8. Перелік кваліфікаційних пробних робіт на поетапну (державну)
кваліфікаційну атестацію.
27.9. Графік контролю проходження здобувачами освіти виробничої
практики.
27.10. Графік контролю виконання здобувачами освіти кваліфікаційних
пробних робіт.
27.11. Детальна програма.
27.12. Копія наказу на направлення здобувачів освіти на виробничу
практику.

Розробив
завідувач відділенням

Н.В. Прищепа

