
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1.  Майстер виробничого навчання (далі – майстер) відноситься до категорії 

«Фахівці». 

1.2. Майстер призначається на посаду і звільняється з неї наказом директора 

ліцею на підставі подання старшого майстра. 

1.3. Майстер безпосередньо підпорядкований старшому майстру та 

заступнику директора з навчально-виробничої роботи, а в питаннях виховної 

роботи - заступнику директора з навчально-виховної роботи. 

1.4. Майстер є працівником ліцею, здійснює основні функції з професійного 

навчання, трудового виховання учнів. 

 Майстер забезпечує виконання навчального плану, програм 

виробничого навчання та дотримання норм і правил безпеки ведення робіт 

учнями групи. 

1.5. Майстер у своїй діяльності керується: Конституцією України, Законом 

України « Про освіту», « Про професійно - технічну освіту», « Про охорону 

праці» та інші; постанови і рішення уряду з питань професійно - технічної 

освіти, Державними стандартами професійно — технічної освіти з професій, 

наказами та іншими директивними, нормативними та методичними 

документами з питань організації навчально-виробничої, фінансово - 

господарської діяльності, економіки виробництва, прогресивними 

технологіями; основами педагогіки, психології і методики професійного 

навчання та виховання учнів; навчально-виробничою, обліково-звітною 

документацією; учбово-виробничими роботами; технікою і технологією 

виробництва за професією; навчально-виробничим обладнанням і правилами 

його експлуатації, основами трудового законодавства; організацією, 

нормативними актами та правилами охорони праці і техніки безпеки; 

правилами внутрішнього розпорядку ліцею. 

1.6. Майстер виробничого навчання в установленому порядку направляється 

на курси підвищення кваліфікації і стажування, проходить атестацію. 

1.7. Для визначення відповідності майстра виробничого навчання займаній 

посаді, рівня його кваліфікації проводиться атестація. 

1.8. Майстру виробничого навчання залежно від рівня кваліфікації та стажу 

педагогічної роботи присвоюються педагогічні звання у відповідності до 

затверджених критеріїв навчально-методичної та виховної діяльності 

педагогічного працівника на відповідність кваліфікаційної категорії, 

присвоєння (підтвердження) педагогічного звання: 

 «Майстер виробничого навчання ІІ категорії»; 

 «Майстер виробничого навчання І категорії». 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

 

Основними напрямками діяльності майстра виробничого навчання в ліцеї є: 

2.1. Виховання, професійне навчання та професійно - практична підготовка 

кваліфікованих робітників за професіями. 



2.2. Здійснення професійного виробничого навчання і виробничої практики 

учнів відповідно до програм виробничого навчання. 

2.3. Розвиток та підтримання сучасного стану матеріально-технічної бази 

майстерень та лабораторій для підготовки кваліфікованих робітників. 

2.4. Забезпечення режиму дотримання норм і правил охорони праці на уроках 

виробничого навчання. 

2.5. Проведення позакласної роботи з учнями та їх батьками у вільний від 

виробничого навчання та виробничої практики час. 

2.6. За майстром виробничого навчання закріплюється навчальна група. 

2.7. Майстер безпосередньо відповідає за якість виробничого навчання, 

рівень професійної підготовки, виховання учнів, відвідування занять учнями, 

збереження контингенту; стан охорони праці, пожежної безпеки, гігієни 

праці закріпленої за ним навчальної групи. 

2.8. Майстер повинен бути прикладом для учнів у поведінці та побуті, в 

додержанні трудової дисципліни та внутрішнього трудового розпорядку; 

дбайливо відноситись до державного майна, виявляти педагогічний такт у 

спілкуванні з учнями, слухачами, бути вимогливим та шляхетним, з повагою 

відноситися до особистості учня; виявляти та розвивати позитивні якості 

учнів. 

2.9. Проводить заняття з виробничого навчання в майстернях, виробничого 

навчання на виробництві в закріпленій групі згідно з робочим навчальним 

планом та розкладом занять. В дні теоретичних занять закріпленої групи 

майстер працює за індивідуальним планом, погодженим зі старшим 

майстром. 

2.10. Приймає участь у роботі виробничої майстерні, складає план роботи на 

навчальний рік. 

2.11. Формує в учнів професійні знання та навички відповідно до вимог 

кваліфікаційної характеристики за професією та державними стандартами 

підготовки кваліфікованих робітників; навчає учнів раціональним прийомам 

та способам виконання навчально-виробничих робіт та завдань, науковій 

організації праці, застосуванню прогресивних технологій, методів та 

прийомів праці, технологічній дисципліні. 

2.12. Майстер виробничого навчання працює над професійним відбором 

здібних учнів; розвиває та вдосконалює рівень набутих знань, умінь з 

професійно-практичної підготовки. 

2.13. Приймає участь в ліцейних, обласних та всеукраїнських конкурсах 

фахової майстерності. 

2.14. Складає документацію з планування та проведення виробничого 

навчання; перелік навчально-виробничих робіт на семестр чи курс. Розробляє 

технологічну та технічну документацію, внесених до переліку навчально-

виробничих робіт . 

2.15. 3 урахуванням вимог державних стандартів професійно-технічної 

освіти , навчальної програми, техніки безпеки, виробничої санітарії, наукової 

організації праці та технічної естетики, забезпечує своєчасну підготовку до 

занять, обладнання, техніки, матеріалів, інструменту, технологічного 



оснащення, інструкційної та технологічної документації, виготовляє зразки 

навчально-виробничих робіт. 

2.16. Проводить інструктування учнів з вивчення трудових прийомів, 

операцій і видів робіт у відповідності до вимог якості освіти, додержання 

норм і правил охорони праці, безпечного виконання робіт та протипожежних 

заходів. 

2.17. Приймає виконанні учнями роботи та завдання, оцінює їх якість. 

2.18. Контролює успішність та відвідування занять учнями, слухачами. В 

кінці семестру та по закінченню навчального року виставляє, з урахуванням 

думки викладачів, вихователів оцінку за поведінку, кожному учню групи, 

заповнює відомість навчальних досягнень учнів . 

2.19. Бере участь в аналізі успішності учнів та відвідуванні занять, складає 

щомісячно до 15 числа табель відвідування учнями навчальних занять та 

консультацій. 

2.20. Розробляє детальну програму виробничої практики учнів групи. 

2.21. Постійно підвищує свій фаховий рівень. Перед початком та в період 

виробничого навчання і практики учнів вивчає організацію виробництва, 

нове обладнання і технічні процеси, досвід передовиків та новаторів 

виробництва, перевіряє виконання норм та правил безпечного ведення робіт і 

підбирає для групи навчально-виробничі роботи і робочі місця, ділянки чи 

окремі будівельні та інші об'єкти, у відповідності до вимог навчальних 

програм. 

2.22. Приймає участь в підготовці та оформленні угод з підприємствами, 

організаціями, на проходження учнями виробничого навчання та виробничої 

практики. 

2.23. Самостійно та разом з наставниками підприємств організовує і 

проводить заняття на виробництві з виробничого навчання. Організовує 

інструктаж учнів висококваліфікованими спеціалістами підприємств, 

організації, забезпечує якісне виконання робіт і встановлених для них норм 

виробітку, бере участь в технічному контролі та оцінюванні якості робіт. 

2.24. Здійснює облік навчально-виробничих робіт учнями, слухачами групи, 

стежить за правильним веденням ними щоденників, обліку виконаних робіт. 

2.25. Організовує підготовку учнів, слухачів до здачі поетапних 

кваліфікаційних атестацій, випускних кваліфікаційних іспитів, бере участь в 

їх проведенні. 

2.26. Приймає участь в працевлаштуванні учнів.  

2.27. Своєчасно інформує випускників про можливість працевлаштування. 

2.28. Оформлює картки випускників за відповідною формою. 

2.29. Проводить моніторинг закріплення випускників на першому місці 

роботи. Надає звіт заступнику директора з навчально-виробничої роботи про 

працевлаштування випускників закріпленої за ним навчальної групи. 

2.30. Майстер веде паспорт комплексно-методичного забезпечення 

виробничого навчання, відповідає за систематизацію засобів навчання. 

2.31. Спільно з класним керівником, який закріплений за групою, під 

керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи розробляє 



перспективний (на весь період навчання) та на поточний рік план виховної 

роботи в групі. 

2.32. Вивчає індивідуальні особливості учнів групи і виховує в них інтерес 

до обраної професії, до придбання знань, виробничих умінь та навичок. 

Формує єднання трудового, ідейно-патріотичного, суспільного, шляхетного 

виховання учнів. 

2.33. Створює та оновлює базу даних учнів: групи ризику, неблагонадійних 

сімей,соціально незахищених категорій.  

2.34. Майстри випускних груп формують списки випускників на отримання 

документів про освіту (диплом кваліфікованого робітника; свідоцтво про 

повну загальну середню освіту). 

2.35. Розвиває пізнавальний інтерес учнів, слухачів, навики самоосвіти і 

самостійності в роботі. Сприяє підвищенню загальноосвітнього, загально 

технічного і культурного рівня учнів групи шляхом залучення їх у 

встановленому порядку до участі у гуртках за інтересом, участі в олімпіадах, 

конкурсах технічної творчості, раціоналізації та винахідництва, у художній 

самодіяльності. 

2.36. Спільно з керівником (викладачем) фізичного виховання у 

встановленому порядку проводить спортивні та туристичні заходи, залучає 

учнів до занять в спортивних секціях. 

2.37. Проявляє турботу про здоров'я учнів, слухачів, приймає участь у 

проведенні медичних оглядів. Організовує та систематично контролює 

санітарно-гігієнічні умови праці та навчання учнів, слухачів, їх харчування та 

житлово-побутове обслуговування. Підтримує зв'язок з батьками, інформує 

їх про успішність та поведінку учнів, слухачів, участь у суспільному житті 

колективу. Контролює житлово-побутові та санітарно - гігієнічні умови 

проживання учнів у гуртожитку. Відстежує учнів з соціально-незахищених 

категорій. 

2.38 Постійно підвищує професійну та педагогічну кваліфікацію, вивчає 

передовий педагогічний досвід, освітні інновації, досягнення науки, техніки, 

передовиків виробництва та використовує їх в процесі навчання. 

 У години, вільні від виробничого навчання, відвідує теоретичні заняття 

в закріпленій за ним групі. 

 Проводить позакласну роботу з учнями та їх батьками у вільний від 

виробничого навчання та виробничої практики час. 

 Бере участь в роботі педагогічної ради, методичних комісіях, постійно 

удосконалює самостійну методичну роботу. 

 Приймає активну участь в профорієнтації молоді та комплектуванні 

групи наступного навчального року.  

2.39. Розробляє необхідні заходи щодо виконання діючих правил та 

інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії, правил пожежної безпеки. 

2.40. Розробляє і переглядає один раз на три роки, інструкції з охорони праці 

для навчальних виробничих майстерень, навчальних лабораторій відповідно 

до «Типових інструкцій». 



2.41. Контролює навчання та інструктаж з охорони праці під час занять та 

робіт, що передбачені навчальними програмами, і при виконанні практичних 

робіт з професії, з обов'язковим вивченням вимог стандартів безпеки праці. 

 Проводить вступний інструктаж учнів, слухачів з обов'язковою 

реєстрацією в журналі, первинний на робочому місці, повторний, 

позаплановий і поточний інструктаж - у журналі виробничого навчання та 

охорони праці. 

2.42. Організовує та контролює виконання учнями вимог нормативно-

правових актів з охорони праці; правил поводження з машинами, 

механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користування 

засобами колективного та індивідуального захисту. 

2.43. Майстер в установленому порядку направляється на курси підвищення 

кваліфікації та стажування, проходить атестацію та переатестацію. 

2.44. Майстер дотримується прав та обов'язків, що визначені даною 

посадовою інструкцією, виконує передбачені нею завдання та функції. 

2.45. За досягнуті успіхи в підготовці кваліфікованих робітників, майстер 

може бути заохочений в установленому порядку. 

2.46. Майстер проходить попередні та періодичні медичні огляди. 

 

3. ПРАВА 

 

Майстер має право: 

3.1. Ознайомлюватись з проектами рішень керівництва ліцею, що стосуються 

його діяльності. 

3.2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його 

обов’язків. 

3.3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, 

пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією. 

3.4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, 

виявлені в процесі його діяльності та вносити пропозиції по їх усуненню. 

3.5. Вимагати від керівництва забезпечення всім необхідним для виконання 

службових обов’язків.  

3.6. Вносити пропозиції з поліпшення виробничого навчання та практики 

учнів, слухачів на педраді та в процесі роботи ліцею. 

3.7. Клопотати за своєчасність забезпечення навчальної групи новою 

технікою, інструментами, матеріалами, технічною та навчально-методичною 

документацією та іншими необхідними засобами для якісного ведення 

навчально-виробничого процесу. 

3.8. Не допускати учнів, слухачів до роботи у випадку несправності 

обладнання, інструментів, пристосувань та приладів, а також з матеріалами, 

які не відповідають технічним вимогам, для прийняття рішення, майстер 

своєчасно повідомляє старшого майстра чи керівника підприємства, 

організації. 

3.9. Клопотати про заохочення учнів, слухачів в установленому порядку за 

успішне оволодіння професією, активну участь в суспільній роботі та 



примірну поведінку, а також про накладання стягнення за порушення 

дисципліни чи правил внутрішнього трудового розпорядку. 

3.10. Брати участь в розробці колективного договору, угоди з охорони праці. 

 

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

Майстер повинен знати : 

4.1. Законодавчі та нормативні акти з питань професійної (професійно-

технічної) освіти, основи трудового законодавства та безпеки праці, 

навчальні програми з виробничого навчання, технологію виробництва, 

обладнання, техніку та правила їх технічної експлуатації, технічні 

характеристики і вимоги планування. 

4.2. Основи педагогіки, психології, трудового законодавства і безпечної 

праці, методики професійного навчання та виховання учнів. 

4.3. Організацію навчально-виробничого процесу, прогресивні технології і 

прийоми виконання робіт. 

 

5. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

 

5.1. Майстер повинен мати відповідну інженерно - педагогічну, базову вищу 

або вищу за фахом освіту та наявність робочого розряду не нижче 

встановленого робочим навчальним планом. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

Майстер несе відповідальність: 

6.1. За невиконання Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку 

ліцею та інших нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією 

Посадовою інструкцією майстра виробничого навчання несе дисциплінарну 

відповідальність 

6.2 За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно — 

гігієнічних правил організації навчально-виховного процесу, майстер несе 

адміністративну відповідальність. 

6.3 Майстер несе персональну матеріальну відповідальність: 

- за помилки в оформленні підтверджень особистих даних учнів на 

замовлення документів про освіту; 

- за спричинення ліцею заподіяної шкоди; 

- за невиконання своїх посадових обов'язків 

6.4 Відповідає за життя та здоров'я учнів в навчальний час. 

6.5 Відповідає за якісне проведення уроків виробничого навчання в 

майстернях та на виробництві. 

6.6 Відповідає за якісне ведення та вчасне надання навчально-плануючої та 

іншої документації, передбаченої навчально-виховним процесом. 

6.7 Відповідає за успішність та відвідування занять учнями, слухачами. 



6.8 Відповідає за вчасну розробку детальної програми виробничої 

практики з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик за 

погодженням з підприємствами, комплектів навчально-плануючої 

документації з професії. 

6.9 Відповідає за своєчасне створення та оновлення бази даних учнів: 

групи ризику, неблагонадійних сімей, соціально - незахищених категорій. 

6.10 Несе відповідальність за відмову та невчасне проходження стажування 

та підвищення кваліфікації. 

 

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ  

 

Майстер виробничого навчання:  

7.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком 40-годинного 

робочого тижня і затвердженим директором ліцею. 

7.2 Отримує від адміністрації ліцею інформацію та відповідні документи 

нормативно-правового і організаційно-методичного характеру. 

7.3 Взаємодіє в процесі своєї діяльності з педагогічним, адміністративним, 

обслуговуючим персоналом з питань забезпечення теоретичного навчання, 

виробничого навчання і практики учнів. 

7.4 Надає старшому майстру на початок виробничого навчання на 

виробництві та виробничої практики детальну програму виробничої 

практики, графік переміщення майстра по об'єктах, узгоджені переліки 

пробних кваліфікаційних робіт (за два тижні до проведення), графік 

проведення пробних кваліфікаційних робіт. По закінченню виробничої 

практики надає протокол пробних кваліфікаційних робіт, щоденники, наряди 

та виробничі характеристики на кожного учня. 

 

8. ДОКУМЕНТАЦІЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 

 

Майстер виробничого навчання повинен вести: 

8.1. Журнал виробничого навчання де веде записи Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4 на 

протязі поточного навчального року, оцінює результати виробничого 

навчання та виробничої практики учнів за 12 - ти бальною системою. Журнал 

пронумеровується, прошнуровується, опечатується та знаходиться в шафі для 

зберігання журналів. 

8.2. Журнал виховної роботи навчальної групи, який заповнюється згідно 

інструкції до нього, нумерується, опечатується і знаходиться у майстра. План 

виховної роботи на місяць узгоджений з класним керівником. 

8.3. Робоча програма виробничого навчання (тематичний план) та 

виробничої практики. Державний стандарт професійно - технічної освіти з 

професії. 

8.4. Перелік навчально-виробничої роботи, виробничого навчання та 

детальної програми виробничої практики, які погоджуються методичною 

комісією і затверджується заступником директора з навчально-виробничої 

роботи. 



8.5. Плани на кожний урок виробничого навчання, який складається в 

довільній формі. 

8.6. План виробничого навчання на навчальний рік, який розробляє під 

керівництвом старшого майстра не пізніше 30 серпня, перед початком 

навчального року. Затверджує заступник директора з навчально-виробничої 

роботи. 

8.7. Перелік навчально-виробничих робіт на рік, розробляє не пізніше 25 

червня. Погоджується зі старшим майстром, методичною комісією і 

затверджується заступником директора з навчально-виробничої роботи. 

8.8. Паспорт комплексно-методичного забезпечення з виробничого навчання.  

 


