
 

 Ведення журналу виробничого навчання. Методичні 
рекомендації / Укладач: В.М.Скиба, – Суми. - 2018. – 40 с.  
В основу методичних рекомендацій покладена                 
Інструкція з ведення журналу обліку виробничого            
навчання учнів закладів професійної (професійно-
технічної) освіти, затверджена наказом Міністерства 
освіти і науки України від 26.01.2011 № 59. 
Для директорів, заступників директора з навчально-
виробничої роботи, методистів, старших майстрів та 
майстрів виробничого навчання закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти незалежно від їх                
підпорядкування та форм власності. 
 

 Організація та проведення уроків індивідуального         
навчання водінню транспортних засобів. Методичні          
рекомендації / Укладач: Т.М.Сікірніцька. – Суми. - 2018 –  
92 с. 
Методичні рекомендації розроблені з метою                              
забезпечення якості підготовки водіїв автотранспортних 
засобів категорії «С» і визначають відповідність наявної 
навчально-матеріальної бази змісту навчальних планів 
та програм, спроможність закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти здійснювати навчання            
робітників із професії відповідно до стандартів професій-
ної (професійно-технічної) освіти. 
 

 Планування виробничого навчання в закладах                    
професійної (професійно-технічної) освіти.                
Методичні рекомендації / Укладач: В.М.Скиба. – Суми. - 
2018. – 46 с.  
В основу методичних рекомендацій покладено                      
нормативно-правову документацію та зразки документів 
з планування виробничого навчання у закладах                    
професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від 
фори власності та підпорядкування. 

  

  

  



Оволодіння технологією виконання плазмового різання та 
напівавтоматичного зварювання на сучасному              об-
ладнанні. Модульна програма / Укладачі: В.О. Берко, 
А.С. Киричок, Д.Ю. Сукотнов, Н.І. Хацко. – Суми. - 2018. – 
15 с. 

Зміст модульної програми спрямований на оволодіння 
учнями, слухачами професійно-теоретичної та професійно-
практичної підготовки виконання плазмового різання та         
напівавтоматичного зварювання на сучасному обладнанні. 

 Проведення самоаналізу закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти (зі змінами). Методичні           
рекомендації / Укладач: Є.І. Ященкова. – Суми. - 2018. –              
104 с.  
Методичні рекомендації складаються з програмно-
методичного забезпечення проведення самоаналізу         
закладів професійної (професійно-технічної) освіти,             
основних нормативно-правових актів, а також                       
пропонують досвід роботи щодо організації та                    
проведення самоаналізу та зразки документів, що                
використовуються під час самоаналізу.  
Для використання працівниками закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти всіх форм власності та              
підпорядкування. 
 

 Здійснення внутрішнього контролю за станом                      

викладання предметів  загальноосвітньої підготовки в  

закладі професійної (професійно-технічної) освіти.                    

Методичні рекомендації / Укладач: О.М. Глуходід. –                    

Білопілля - 2018. –  52 с.  

Методичні рекомендації розроблено з досвіду здійснення вну-

трішнього контролю в Державному навчальному закладі. 

«Білопільське вище професійне училище». 

Для використання в роботі керівниками закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

 

 



Технологія приготування національних борошняних і 

кондитерських виробів. Регіональна навчальна                

програма / Укладачі: І.В. Северин, О.Ю. Статівка-Бабченко, 

О.В. Темченко, Н.М. Шастун. – Суми.-2018. – 10 с. 

Зміст програми спрямований на оволодіння додатковими про-

фесійними компетентностями у сфері харчових технологій та 

ресторанного господарства за професіями «Кухар», 

«Кондитер». 

 Дизайн виробництва. Регіональна навчальна програма / 

Укладачі: Т.А. Берченко, А.В. Грицай, М.М. Клименко, 

О.В. Темченко. – Суми.-2018. – 10 с. 

Зміст програми спрямований на оволодіння додатковими про-

фесійними компетентностями у сфері харчових технологій та 

ресторанного господарства за професіями «Кухар», 

«Кондитер», «Офіціант». 

 Інновації в технології кондитерського виробництва.         

Регіональна навчальна програма / Укладачі: 

А.М. Литовська, О.О. Набока, О.С. Полякова, О.В. Темченко. 

– Суми. - 2018. – 10 с. 

Зміст програми спрямований на оволодіння додатковими про-

фесійними компетентностями у сфері харчових технологій та 

ресторанного господарства за професіями «Кухар», 

«Кондитер». 

 
 

 

 

Робочі навчальні програми. Професія «Апаратник».  

Кваліфікація: 2 розряд / Укладачі: С.О. Д'ячков, 

А.А. Каблюк, А.С. Киричок, В.І. Костенко. – Суми - 2018. –  

74 с. 

Зміст програм розроблено відповідно до вимог кваліфікацій-

ної характеристики з професії 8159 «Апаратник», кваліфікація 

2 розряд, з урахуванням пропозицій замовника ПАТ 

«Сумихімпром»  


