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Методичні рекомендації щодо організації та проведення пробних 
кваліфікаційних робіт, поетапної кваліфікаційної, державної 

кваліфікаційної атестації здобувачів освіти 
 
1. Загальні положення 
Професійна  підготовка здобувачів освіти здійснюється у декілька 

етапів. Кількість етапів визначається кількістю рівнів кваліфікації (розрядів, 
класів, категорій) та термінами навчання. Кожен етап забезпечує отримання 
відповідного рівня кваліфікації робітничої професії, завершується 
виробничою практикою та поетапною кваліфікаційною атестацією, а при 
повному завершенні навчання – державною кваліфікаційною атестацією. 

Поетапна кваліфікаційна атестація відноситься до проміжного контролю, 
державна кваліфікаційна атестація  до вихідного і проводяться у 
відповідності до Положення про організацію навчально-виробничого 
процесу у професійно-технічних навчальних закладах від 15.06.2006 р. № 419 
(зі змінами) та Положення про порядок кваліфікаційної атестації та 
присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, 
затверджених  наказами МОН України від 31.12.1998 р. № 201/469 (зі 
змінами). 

Час на проведення кваліфікаційної пробної робот виділяється за рахунок 
кількості годин передбачених на професійно-практичну підготовку, а час на 
проведення ПКА та ДКА – відповідно до стандартів професійної 
(професійно-технічної ) освіти та робочих навчальних планів. 

2. Організація та проведення кваліфікаційних пробних робіт 
Кваліфікаційна пробна робота є невід’ємною частиною  кваліфікаційної 

атестації 
Перелік кваліфікаційних  пробних робіт розробляється майстром 

виробничого навчання під керівництвом старшого майстра, розглядається 
методично комісією, погоджується з керівництвом підрозділів підприємств і 
затверджується  заступником директора з навчально-виробничої роботи. 

Підбираються характерні роботи і вироби для даної професії і 
підприємства, де проходитиме виробнича практика. Роботи повинні 
відповідати вимогам кваліфікаційної характеристики випускника відповідної 
кваліфікації та технологічним вимогам, що діють на даному підприємстві. 

Кваліфікаційна пробна робота виконується в останній тиждень 
виробничої практики (за рахунок часу відведеного на виробничу практику). 

У зв’язку з тим, що здобувачі освіти, як правило, проходять виробничу 
практику на різних підприємствах та з метою чіткого контролю, заступником 
директора з навчально-виробничої роботи складається графік проведення 
кваліфікаційних пробних робіт. 
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У випадку, коли здобувачі освіти влаштовані на виробничу практику на 
підприємствах, які розташовані за межам міста (району, області) або 
неможливості організації проведення кваліфікаційних пробних робіт на 
підприємстві, їх проводять у освітньому закладі. 

Підготовку робочих місць, обладнання, інструментів, матеріалів, 
документації, забезпечення виконання норм і правил безпеки праці 
здійснюють майстри виробничого навчання з відповідними працівниками 
підприємства під керівництвом старшого майстра закладу. 

Здобувачам освіти   повідомляється порядок і умови виконання 
кваліфікаційної пробної роботи, видається потрібна документація (креслення, 
технічні вимоги та інше), наряд на виконання роботи із зазначенням розряду 
роботи, норми часу.  

3. Критерії оцінювання кваліфікаційної пробної роботи: 
- кінцевий результат виконання завдання; 
- організація робочого місця; 
- уміння та навички здобувачів освіти правильно виконувати прийоми 

роботи; 
- уміння користуватись технічною документацією; 
- застосування сучасних методів праці; 
- уміння налагоджувати, обслуговувати і регулювати машини, 

механізми, пристрої та обладнання; 
 - уміння користуватися інструментами;  
- дотримання правил безпеки праці; 
- правильне планування роботи; 
- запобігання нераціональним  витратам матеріалів та енергетичних 

ресурсів. 
Кваліфікаційна пробна робота вважається зарахованою за умови, що 

завдання виконано у відповідності з технічними та технологічними вимогами 
і в заданий час. 

Для  проведення та обліку кваліфікаційних пробних робіт 
оформлюються наступні документи: 

- перелік кваліфікаційних пробних робіт (з підписами майстра 
виробничого навчання групи, відповідального працівника підприємства або 
керівника та печаткою підприємства, установи, організації); 

- наряд на виконання кваліфікаційних пробних робіт (із зазначенням 
розряду робіт, норми часу); 

- протокол кваліфікаційних пробних робіт (з підписами майстра 
виробничого навчання  групи, відповідального працівника підприємства або 
керівника підприємства та печаткою підприємства, установи, організації ). 
Протокол складається за місцем проведення  кваліфікаційних пробних робіт. 
Результати виконання  робіт переносяться у журнал обліку виробничого 
навчання (перелік-протокол). У разі проведення кваліфікаційних пробних 
робіт у освітньому закладі протокол завіряється директором закладу. 

 
4. Організація та проведення поетапної кваліфікаційної атестації 
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Поетапна кваліфікаційна атестація з предметів професійно-теоретичної 
підготовки є другою складовою кваліфікаційної атестації. 

Викладачі професійно-теоретичної підготовки спільно розробляють 
комплекти варіантів комплексних завдань, які повинні охоплювати не менше 
ніж 75% змісту програмового матеріалу з основних спеціальних предметів та 
охорони праці (білети або різнорівневі тестові завдання для поетапної 
атестації), які розглядаються на засіданні методичної комісії і 
затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи. 

Поетапна кваліфікаційна атестація проводиться за рахунок часу 
визначеного робочими навчальним планами у рядку Державна 
кваліфікаційна атестація або поетапна кваліфікаційна атестація при 
продовженні навчання. 

Поетапну кваліфікаційну атестацію приймає комісія, яка затверджується 
наказом директора закладу. 

Результати поетапної кваліфікаційної атестації оформляються 
протоколом і заносяться в журнал обліку теоретичного навчання.  

 
5. Організація проведення державної кваліфікаційної атестації 
 

Державна кваліфікаційна атестація – завершальний етап освітнього процесу, 
що проводиться державною кваліфікаційною комісією з метою визначення 
рівня кваліфікації та підготовки випускників до самостійної роботи з обраної 
професії чи спеціальності, вміння орієнтуватися в різних виробничих 
ситуаціях. 
Для якісної підготовки та проведення ДКА необхідно: 
- видати наказ про підготовку та проведення ДКА; 
- створити державну кваліфікаційну комісію або декілька таких комісій, 
залежно від переліку професій та спеціалізацій. 
- забезпечити виконання програм виробничої практики здобувачами освіти; 
- своєчасно видати завдання для робіт. 
- своєчасно розробити переліки кваліфікаційних пробних робіт за кожною 
професією окремо, розглянути на засіданнях методичних комісій, погодити їх 
з керівниками відповідних підрозділів підприємств, установ, організацій та 
затвердити заступником директора з НВР; 
- затвердити розклад проведення ДКА; 
- розглянути питання про допуск учнів до ДКА на засіданні педагогічної 
ради; 
- підготувати навчальну та звітну документацію майстрами виробничого 
навчання, викладачами, керівниками структурних підрозділів. 

Форму проведення державної кваліфікаційної атестації (захист 
письмових екзаменаційних (творчих) робіт, чи складання кваліфікаційного 
іспиту) визначає педагогічна рада в залежності від складності професії та 
рівня кваліфікації випускників, якщо при підготовці кваліфікованих 
робітників навчальними планами передбачено присвоєння 4-го 
кваліфікаційного розряду, випускникам рекомендується виконувати 
письмову екзаменаційну роботу. 


