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Корегування графіка освітнього процесу в робочому 
навчальному плані, без зменшення обсягу годин (або їх ущільнення 
у межах до 50% їхнього змісту та визначеної кількості годин), 
встановлених робочим навчальним планом, чи перенесення 
теоретичного навчання  здійснюється керівником ЗП(ПТ)О за 
погодженням з НМЦ ПТО у Харківській області та затвердженням  
Департаментом науки  і освіти  Харківської обласної державної 
адміністрації.

З 25 лютого по 11 березня 2022 року необхідно було оголосити
канікули на два тижні (Лист Міністерства освіти і науки України від
25.02.2022 року № 1/3276-22). , в такому випадку у графіку слід
поставити букву   К   (канікули),   ВПр при вимушеному простої.

Переведення окремих здобувачів освіти на навчання за 
індивідуальними робочими навчальними планами, здійснюється  
на основі відповідного наказу директора ЗП(ПТ)О.

Внесення змін та оформлення графіка
освітнього процесу робочих навчальних планів 



Державна кваліфікаційна атестація чи поетапна кваліфікаційна
атестація може проводитись за допомогою:
автоматизованих тестових комплексів; виконання здобувачами
професійної освіти письмових екзаменаційних робіт, або онлайн
виконання ККЗ.

Рівень складності завдань ПКА, ДКА повинен відповідати
пройденому матеріалу і бути доступним для здобувачів освіти.

ЗП(ПТ)О самостійно визначає вимоги до процедури проведення ПКА, 
ДКА шляхом розгляду та погодження процедури/положення на засіданні
педагогічної ради та затвердженого відповідним наказом керівника
ЗП(ПТ)О з урахуванням особливостей проведення ДКА втому числі з 
використанням дистанційних освітніх технологій.

Рекомендації щодо проведення ПКА та 
ДКА в особливих умовах



Рекомендуємо наступні варіанти проведення поетапної 
кваліфікаційної атестації. 

 У випадку якщо:

 виробнича практика частково відпрацьована на виробництві 
та не має можливості її відпрацювати дистанційно відповідно 
до робочого навчального плану, тоді необхідно внести зміни 
до графіка освітнього процесу робочого навчального плану 
та запланувати проведення ПКА на наступний рік;

ПОЕТАПНА КВАЛІФІКАЦІЙНА АТЕСТАЦІЯ



 Виробнича практика частково відпрацьована чи не відпрацьована на 
виробництві, але є  можливістю відпрацювати її дистанційно – дистанційне 
виконання програми фіксується здобувачами освіти в щоденниках виробничої 
практики за затвердженою детальною  програмою практики, яку йому повинен  
надати  ЗП(ПТ)О.
Виконання кваліфікаційної пробної роботи проводиться в онлайн режимі, або 
заздалегідь  виконанням професійно спрямованого  теоретичного  завдання, 
наприклад складання інструкційно-технологічної карти чи розв’язування задачі 
професійного змісту.

 Засідання кваліфікаційної комісії рекомендовано провести онлайн.

 Якщо немає можливості відпрацювати практику в дистанційному форматі, 
тоді виробничу практику можна організувати, як виконання теоретичного 
завдання в дистанційному режимі, наприклад виконання завдання із  складанню 
інструкційно-технологічної карти чи розв’язування складних задач професійного 
змісту відповідно до детальної програми виробничої практики. Виконання 
кваліфікаційної пробної роботи проводиться в онлайн-режимі, якщо є можливість 
то із застосуванням симуляторів, тренажерів або шляхом розв'язання задач 
професійного спрямування.

 Оцінки за виробничу практику можна виставити  за результатами  виконання 
перевірної роботи, якщо вона відбулась. У іншому випадку врахувати результати 
виробничого навчання.



Засідання Державної кваліфікаційної комісії рекомендовано провести в режимі 
онлайн у встановлені терміни робочим навчальним планом. 

Висновки державної кваліфікаційної комісії затвердити відповідним протоколом, що 
є підставою для видачі документів державного зразка.

Випускники до засідання кваліфікаційної комісії виконують, кваліфікаційну пробну 
роботу, письмову екзаменаційну роботу або ККЗ.

Кваліфікаційну пробну роботу можна виконати у вигляді теоретичного завдання зі 
складання інструкційно-технологічної карти , якщо є можливість то із застосуванням 
симуляторів, тренажерів або  розв’язування задачі професійного змісту.

До засідання Державної кваліфікаційної комісії здобувач професійної освіти 
повинен виконати надати письмову екзаменаційну роботу, або ККЗ.

У випадку, якщо у випускника немає можливості надати письмову
екзаменаційну роботу, або ККЗ  (в силу різних обставин), можливо проведення 
особисто для нього онлайн-іспиту, з використанням тестового завдання. У цьому 
випадку таке рішення доречно розглянути та погодити на засіданні педради, до 
документів прикласти роздруковану версію виконаного тестового завдання;

ДЕРЖАВНА КВАЛІФІКАЦІЙНА АТЕСТАЦІЯ



При проходженні практики дистанційно здобувачем професійної освіти за 
детальною програмою практики  (яку надає ЗППТО) ведеться  шоденник обліку 
виконання навчально-виробничих робіт.
Для обліку результатів проходження практики майстер виробничого навчання
одночасно може вести електронний журнал, де фіксуватимуться результати
за кожен день. Здобувач освіти, до засідання ДКА, надає у зручний для
нього спосіб електронний чи друкований щоденник, а майстер виробничого
навчання електронну чи роздруковану версію електронного журналу.

При неможливості проходження практики дистанційно  її зараховують за 
результатами працевлаштування здобувачів освіти на підприємстві 
(установі, організації), у тому числи і за кордоном, що має бути підтверджено 
відповідним листом керівника цього підприємства (установи, організації). 

Крім цього у випадку проходження практики дистанційно оцінку за 
виробничу практику можна  виставляти за результатами виробничого 
навчання.



Робочі  навчальні плани  та освітня програми на 2022/2023 н.р. 
повинні бути розроблені ЗП(ПТ)О на основі державних освітніх 
стандартів з дотриманням чинного законодавство та методичних 
рекомендацій щодо їх розробки.

Перелік державних освітніх стандартів, які  будуть 
впроваджуватись у ЗП(ПТ)О м.Харкова та Харківської області в 

2022/2023 н.р.

Машиніст тепловоза (Наказ МОН України від 30.12.2021 №1484)

Кухар (Наказ МОН України від 26.10.2021 №1133)

Монтер колії (Наказ МОН України від 12.04.2022 №331) 

Розробка та погодження робочих навчальних 
планів на 2022/2023 н.р.,  освітніх програм та 

навчально-плануючої документації



У  всіх ЗП(ПТ)О, крім ДНЗ «Ізюмський регіональний 
центр професійної освіти», відновлено освітній 
процес і здійснюється навчання за дистанційною 
формою.

Аналіз дистанційного навчання та 
виконання обласних контрольних робіт



Посилання  на освітні Інтернет-ресурси для роботи педагогів

https://sites.google.com/view/khnmcptodist/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82
%D0%BD%D1%96-
%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-
%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-
%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-
%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B2







https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-
osvita/derzhavni-standarti-navchalni-plani-ta-
programi

Посилання, за яким розміщено нормативно-
правові документи

http://nmc.ptu.org.ua/nomativno-pravova-baza/

Посилання, за яким розміщено СП(ПТ)О

https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/derzhavni-standarti-navchalni-plani-ta-programi
http://nmc.ptu.org.ua/nomativno-pravova-baza/





