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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

1.1. Положення про навчально-виробничі майстерні розроблене на підставі За-

конів України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» і «Положення 

про організацію освітнього процесу в Київському фаховому коледжі електронних 

приладів». 

1.2. Навчально-виробнича майстерня є структурним підрозділом коледжу.  

1.3. Навчально-виробнича майстерня забезпечує практичне навчання студентів 

коледжу в умовах, наближених до виробництва. 

1.4. Навчально-виробнича майстерня одночасно з освітнім процесом може ви-

пускати товарну продукцію. 

1.5. Для випуску товарної продукції крім студентів можуть залучатись квалі-

фіковані робітники і спеціалісти. 

1.6. Навчально-виробнича майстерня є навчальною і виробничою базою коле-

джу і забезпечує поєднання теоретичного навчання з реальною виробничою працею. 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

2.1. Забезпечення виконання навчальних планів по практичному навчанню 

студентів. 

2.2. Забезпечення оволодіння студентами робітничих професій. 

2.3. Підготовка студентів до участі в конкурсах виробничої майстерності. 

2.4. Допомога гурткам технічної творчості студентів в виготовленні лаборато-

рних  макетів і приладів. 

 2.5. Допомога завідуючим лабораторіями і кабінетами в ремонті наявного об-

ладнання і лабораторних макетів. 

3.КЕРІВНИЦТВО 

3.1. Загальне керівництво роботою навчально-виробничою майстерні здійснює 

завідуючий майстернею. 

3.2. Завідуючий майстернею керує слюсарною, механічною і радіомонтажною 

дільницями майстерні через майстрів виробничого навчання. 

3.3. Завідуючий навчально-виробничою майстернею працює під керівництвом 

директора коледжу і несе повну відповідальність за виконання навчальних програм 

практики, матеріальне забезпечення навчального процесу, забезпечення пожежної 

безпеки і безпечних умов праці, забезпечення необхідного обліку і надання звітності 

про роботу навчально-виробничих майстерень. 

3.4. Безпосереднє керівництво практичним навчанням студентів здійснюють 

майстри виробничого навчання. 



3.5. Майстри виробничого навчання несуть повну відповідальність за якість і 

результативність навчального процесу, забезпечення пожежної безпеки і безпечних 

умов праці в закріплених цехах. 

3.6. Майстри виробничого навчання є членами відповідних циклових комісій. 

4. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ 

4.1. Навчально-виробнича майстерня підпорядкована заступнику директора з 

навчальної роботи. 

4.2. Робочі програми з практичного навчання узгоджується з головами відпо-

відних циклових комісій. 

4.3. Коледж забезпечує навчально-виробничу майстерню необхідним облад-

нанням, інструментами, спецодягом.  

 

5. КОНТРОЛЬ І ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ 

5.1. Контроль за роботою навчально-виробничої майстерні здійснює заступник 

директора з навчально-виробничої роботи. 

5.2. Голови відповідних циклових комісій контролюють виконання робочих 

програм навчально-виробничої практики. 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ 

6.1. Як і всі структурні підрозділи, навчально-виробнича майстерня організо-

вується, реорганізовується і ліквідовується наказом директора коледжу. 


