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РОБОТА ТВОРЧИХ ГРУП

2016/2017 н. р. - підготовчий етап

• 7212 електрогазозварник (25.12.2015, наказ МОНУ
№1357), у роботі брали участь 2 ЗП(ПТ)О;
• 7436 швачка (30.09.2016,  наказ МОНУ №1177),
• 7433 кравець (30.09 2016, наказ МОНУ № 1176),
• 7435 закрійник (30.09 2016, наказ МОНУ № 1175), у роботі
брали участь 3 ЗП(ПТ)О.

З 01.09.2017 р. запроваджено 3 СП(ПТ)О у 5-ти ЗП(ПТ)О

2017/2018 н. р. – запровадження СП(ПТ)О
• сформовано 9 творчих груп за галузевим спрямуванням,

• опрацьовано зміст 35 СП(ПТ)О
• з 01.09.2018 р. запроваджено 30 СП(ПТ)О у 16-ти ЗП(ПТ)О області



1. Аналіз розподілу годин між видами підготовки: ЗПБ, ПТП та
ППП у типовому навчальному плані.

2. Аналіз розподілу годин ПТП та ППП між ЗПБ та навчальними
модулями у типовій програмі підготовки за професійною
кваліфікацією.

3. Визначення переліку освітніх компонентів (навчальних
предметів) загальнопрофесійної та професійно-теоретичної
підготовок відповідно до змісту загальнопрофесійних і професійних
компетентностей.

4. Розроблення навчальних програм із предметів
загальнопрофесійної, професійно-теоретичної підготовок та
виробничого навчання відповідно до змісту загальнопрофесійних і
професійних компетентностей та з урахуванням кількості годин,
передбачених на опанування ЗПК, навчальних модулів.

5. Раціональний розподіл навчального навантаження між
предметами відповідно до кількості годин, виділеної на оволодіння
кожним навчальним модулем.

6. Розробка освітніх програм.

Алгоритм опрацювання СП(ПТ)О





•









Труднощі, що виникали під час 

запровадження СП(ПТ)О
• неготовність частини педпрацівників до розробки нових навчальних 

(відмінних від попередніх типових) програм;

• формальний підхід роботодавців до погодження робочих
навчальних програм (з об’єктивних та суб’єктивних причин);

• вивчення загальнопрофесійних компетенцій одним блоком перед
опануванням професійних модулів ускладнює організацію
навчального процесу;

• неможливість чіткого дотримання кількості годин, відведених для
опанування модуля (із окремих професій);

• неможливість уникнення переривання у вивченні предметів при
складанні РНП (із окремих професій);

• модульний принцип побудови РНП ускладнює організацію
навчального процесу (часті зміни розкладу, нерівномірна
завантаженість викладачів спецдисциплін і майстрів виробничого
навчання).


