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У методичних рекомендаціях подано порядок розробки, погодження, затвердження та 

порядок виконання комплексних кваліфікаційних завдань з окремих професій.  

Для викладачів професійно-теоретичного циклу, майстрів виробничого навчання, 

заступників директора, старших майстрів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти, установ, організацій, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників. 
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ВСТУП 

 

Докорінна перебудова нашого суспільства на основі принципово нових 

економічних, соціальних і політичних факторів ставить підвищені вимоги до 

підготовки робітничих кадрів, їх загальноосвітнього рівня і професійної 

компетентності.  

Комплексне  кваліфікаційне завдання (далі ККЗ) – завдання, що містить, 

відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики і програми професійної 

підготовки, варіант виробничої ситуації з метою вивчення спроможності 

випускника ПТНЗ самостійно виконувати завдання і обов’язки опанованої 

професії. 

 Мета даних методичних рекомендацій – надати допомогу викладачам і 

майстрам виробничого навчання в процесі створення комплексно-

кваліфікаційних завдань більш конкретно висвітлювати завдання з тієї чи іншої 

професії, орієнтуючись на навчальну програму, відповідний рівень кваліфікації 

та, враховуючи сучасні технології та матеріали. 

У представлених рекомендаціях наведені приклади комплексно-

кваліфікаційних завдань з професійно-теоретичної та професійно-практичної 

підготовки, виділені важливі нюанси, на що потрібно звернути увагу в тій чи 

іншій професії при складанні завдань. 
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ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ РОЗРОБКИ, ПОГОДЖЕННЯ ТА 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ 

 

 

Пакети комплексних кваліфікаційних завдань розробляються з метою 

визначення рівня професійної підготовки, готовності випускників професійно-

технічних навчальних закладів самостійно виконувати виробничі завдання 

відповідного рівня кваліфікації. 

ККЗ розробляються закладом професійної (професійно-технічної) освіти 

для кожної професії з професійно-теоретичної та професійно-практичної 

підготовки і використовуються в процесі проведення самоаналізу освітньої 

діяльності та атестаційної експертизи. 

Матеріали комплексних кваліфікаційних завдань розробляють у пакеті, 

до якого включаються кваліфікаційна характеристика  випускника, комплексні 

кваліфікаційні завдання окремо з професійно-теоретичної та професійно-

практичної підготовки, 3-4 рецензії (Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти , навчальних закладів відповідного атестаційного 

рівня, де здійснюють підготовку робітничих кадрів із споріднених професій, 

замовника кадрів), критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів 

(слухачів), перелік необхідних засобів навчання, устаткування, обчислювальної 

техніки, приладів, інструментів, матеріалів та довідкової літератури, 

необхідних для виконання ККЗ. Список використаних джерел для оформлення 

пакету ККЗ. 

Комплексно-кваліфікаційні завдання з теоретичної та практичної  

підготовки складаються з 25-30 завдань за трьома варіантами виробничих 

ситуацій в кожному. 

Завдання повинні враховувати складність та термін його виконання, 

включаючи види робіт максимально наближені до реальних умов з 

урахуванням кваліфікаційного рівня. Заплановані варіанти робіт мають бути 

різними за змістом, охоплювати весь вивчений матеріал з урахуванням нових 

технологій та матеріалів, а також відповідати  регіональному компоненту. 

ККЗ із суміжних та інтегрованих професій повинні бути розроблені з 

кожної складової професії на відповідну кваліфікацію. 

ККЗ повинно охоплювати 75% змісту кваліфікаційної характеристики, 

навчальних програм предметів професійно-теоретичної, загально-технічної та 

професійно-практичної підготовки з професії. 

У ККЗ зазначається номер завдання, код і назва професії, проблемна 

виробнича ситуація складена відповідно до вимог кваліфікаційної 

характеристики. 

ККЗ з професійно-теоретичної підготовки спрямовані на можливість 

учнів (слухачів), показати знання програмного матеріалу з професії, уміння 

застосувати їх при виконанні робіт, експлуатації обладнання, економічних 

розрахунках тощо. 
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ККЗ з професійно-практичної підготовки включають види робіт, що за 

своєю складністю відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик 

випускника, робочих навчальних планів і програм з професійно-практичної 

підготовки, кваліфікаційних розрядів, класів, категорій, що присвоюються 

випускникам. 

 При розробці ККЗ використовуються загальноприйняті терміни і назви, 

що однозначно сприймаються учнями (слухачами), не включаються завдання, 

що потребують пояснення, виведення формул, виконання складних креслень, 

схем і т.п.). 

Для організаційного забезпечення розробки ККЗ наказом директора 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти призначається склад 

творчих (робочих) груп із кожної професії, терміни розробки завдань, 

погодження та затвердження пакетів ККЗ.  До складу творчих груп включають 

методистів, досвідчених викладачів, майстрів виробничого навчання. 

Розроблені ККЗ розглядаються на засіданні методичної комісії 

навчального закладу, після чого направляються на рецензію до Навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області та в   2-3 

споріднені навчальні заклади і   замовнику кадрів. 

Рецензовані ККЗ доопрацьовуються з метою усунення недоліків, 

погоджуються з Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у 

Сумській області   і замовником кадрів, затверджуються  Департаментом освіти 

і науки Сумської обласної державної адміністрації за місяць до їх виконання. 
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 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ 

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ, 

ПЕРЕВІРКИ ТА ОЦІНЮВАННЯ  РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Комплексні кваліфікаційні завдання (ККЗ) з професійно-теоретичної 

підготовки, із предметів  загально-технічної підготовки проводяться на завер-

шальному етапі навчання учнів ( слухачів) у спеціальних навчальних кабінетах, 

лабораторіях, ККЗ з професійно-практичної підготовки – в умовах навчально-

виробничих майстерень, полігонів, навчально-виробничих дільниць 

підприємств, організацій та установ. 

Комплексні кваліфікаційні завдання проводяться за графіком, 

затвердженим директором закладу професійної (професійно-технічної) освіти. 

Про час і місце виконання ККЗ учнів (слухачів) повідомляють завчасно. При 

проведенні атестаційної експертизи графік погоджується з головою експертної 

комісії.  

Варіанти комплексних кваліфікаційних завдань перед їх виконанням 

учнями (слухачами) уточнюються експертами разом із викладачами та 

майстрами виробничого навчання. 

При проведенні атестаційної експертизи за рішенням експертної комісії 

навчальний заклад може використовувати власно розроблений пакет ККЗ, так і 

розроблений іншим навчальним закладом за спорідненими професіями. 

 Виконання ККЗ із професійно-теоретичної та професійно-практичної 

підготовки проводяться під керівництвом експертів (членів комісії при прове-

денні самоаналізу) у присутності представників навчального закладу. 

При проведенні атестаційної експертизи за день до виконання ККЗ заклад 

професійної (професійно-технічної) освіти оформляє і передає голові 

експертної комісії протокол із прізвищами та ініціалами учнів (слухачів), бланк 

аналізу ККЗ у двох примірниках та необхідну кількість аркушів паперу з 

кутовим штампом, завізованих експертом. 

У приміщеннях, де будуть виконуватися  ККЗ для учнів, слухачів, 

організовуються індивідуальні робочі місця, що забезпечуються устаткуванням, 

обчислювальною технікою, приладами, інструментами, матеріалами та 

довідковою літературою, зазначеними в пакеті ККЗ. 

До початку виконання ККЗ експерт (член комісії при проведенні 

самоаналізу) разом із представником навчального закладу перевіряє готовність 

приміщень, засобів навчання до виконання учнями, слухачами даних робіт, 

завдань. 

Перед початком виконання ККЗ викладач (майстер виробничого 

навчання, інструктор) навчального закладу в присутності експертів (членів 

комісії) роздає учням проштамповані аркуші паперу, дає пояснення щодо 

оформлення завдань, термінів виконання, відповідає на запитання і проводить з 

учнями (слухачами) інструктаж з охорони праці. 

При виконанні ККЗ кожному учню, слухачу пропонується окремий 

варіант. Вибір варіанту здійснюється за випадковим принципом. Номер та 

варіант завдання зазначається у протоколі. 
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При виконанні ККЗ учням (слухачам) дозволяється користуватися 

навчально-наочними посібниками, обладнанням, зразками виробів, схемами, 

моделями, довідниками, збірниками, словниками та технічними засобами 

навчання, що не мають розгорнутого тексту, формул, відповідей на питання. 

Виконані роботи разом із завданням учні (слухачі) здають експерту 

(члену комісії при проведенні самоаналізу) і залишають приміщення. 

Перевірка виконаних робіт ККЗ здійснюється викладачами, майстрами 

(інструкторами) виробничого навчання у присутності експертів (членів комісії 

при проведенні самоаналізу), як правило, в день їх виконання і оцінюються за 

критеріями оцінювання рівня навчальних досягнень учнів (слухачів), що 

додаються до пакету ККЗ. 

Перевірена робота повинна мати коротку рецензію експерта (члена 

комісії при проведенні самоаналізу), який підтверджує чи не підтверджує 

виставлені бали. 

У кожній  групі викладач (майстер, інструктор виробничого навчання) та 

експерт (член комісії при проведенні самоаналізу) роблять узагальнений 

висновок, зазначають прогалини знань і типові помилки, що були допущені 

учнями (слухачами). 

Результати виконання  ККЗ заносяться до протоколу і журналу обліку 

навчальної роботи, проводиться аналіз їх виконання в навчальній групі за 

відповідною  формою. 

Протоколи ККЗ, роботи і завдання учнів (слухачів) з аналізом окремої 

групи зберігаються в закладі професійної (професійно-технічної) освіти  до 

наступної атестації. 
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Рецензія 

на комплексні кваліфікаційні завдання з професійно-практичної 

підготовки з професії 5123 «Офіціант» 

Державного професійно-технічного навчального закладу 

 «Сумське вище професійне училище» 

 

  Практичні комплексні кваліфікаційні завдання, розроблені майстрами 

виробничого навчання ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище», складені 

таким чином, що кожен учень має можливість охопити всі види робіт, що 

передбачені кваліфікаційною характеристикою «Офіціант» 3,4,5 розряду». 

 При складанні комплексних практичних кваліфікаційних завдань 

враховано практичні навички раціонально виконувати всі прийоми і 

технологічні операції при виконанні робіт у торговому залі, при підготовці до 

обслуговування та в процесі обслуговування відвідувачів.  

Практичні комплексні кваліфікаційні завдання дозволяють надати 

об’єктивну оцінку рівню підготовки учнів, ступінь засвоєння тем, розділів 

програми, уміння застосовувати теоретичні знання при виконанні практичних 

завдань.  

Практичні комплексні кваліфікаційні завдання дозволяють випускникам 

ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище» обслуговувати споживачів у 

закладах ресторанного господарства.  

Завдання відповідають вимогам кваліфікаційної характеристики.  

 

Завідуюча виробництвом кафе «Аріадна»     Т.І. Мотренко 

 

 

Рецензія 

на комплексні кваліфікаційні завдання з професійно-теоретичної 

підготовки з професії  5123 «Офіціант» 

Державного професійно-технічного навчального закладу 

 «Сумське вище професійне училище» 

 

Теоретичні комплексні кваліфікаційні завдання з професії «Офіціант» 

розроблені викладачем спеціальних дисциплін та майстрами виробничого 

навчання для визначення рівня професійно-теоретичної підготовки учнів. 

 Завдання  охоплюють увесь програмний матеріал, що дає можливість 

контролювати і об’єктивно оцінити ступінь засвоєння учнями навчальної 

програми, тем предметів, що входять до плану підготовки. 

Випускник повинен знати: асортимент, рецептури, технологію 

виготовлення страв і напоїв; кулінарну характеристику страв і напоїв; правила і 

технічні прийоми обслуговування споживачів; види меню, порядок запису 

страв і напоїв у меню; правила і порядок подання страв і напоїв, вимоги до їх 

оформлення і температури; відповідність асортименту вино-горілчаних виробів 

характеру страв; порядок оформлення рахунків та форми розрахунку із 

споживачами, правила експлуатації відповідних видів торгівельно-

технологічного обладнання, РРО, виробничого інвентарю, інструменту, 
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ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в 

технологічному процесі; правила роботи закладів ресторанного господарства; 

санітарні правила для закладів ресторанного господарства.  

Зміст комплексних теоретичних кваліфікаційних завдань відповідає 

кваліфікаційній характеристиці з даної професії, що забезпечує формування, 

засвоєння та застосування знань, умінь і навичок передбачених навчальною 

програмою у продуктивній діяльності за професією «Офіціант». Слід 

зазначити, що розробники врахували обов’язкове знання вимог охорони праці, 

санітарії та гігієни при виконанні фахових робіт.  

Варіанти дають змогу учню знайти, обґрунтувати, цілісно і повно 

розв’язати завдання, показати знання, вміння і навички виконання 

запропонованих робіт. 

 Завдання відповідають вимогам кваліфікаційної характеристики.  

 

Завідуюча виробництвом кафе « КСК НЗФ»                                 В.В.Солодухіна 

 

Рецензія 

на  комплексні кваліфікаційні завдання з професії  7122 «Муляр»  

Державного професійно-технічного навчального закладу 

 «Сумське вище професійне училище» 

 

Пакет матеріалів комплексних кваліфікаційних завдань складений 

відповідно до вимог «Збірника програмно-методичного забезпечення 

проведення атестації професійно-технічного навчального закладу», 

рекомендованого Державною інспекцією навчальних закладів Міністерства 

освіти і науки України. 

ККЗ професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки в 

цілому охоплюють 75% навчальних планів та програм предметів професійно-

теоретичної та професійно-практичної підготовки і відповідають змісту 

кваліфікаційної характеристики з даної професії. Завдання рівноцінні за 

складністю та обсягом. 

ККЗ з професійно-теоретичної підготовки спрямовані на можливість 

учнів показати знання програмного матеріалу з професії, вміння застосовувати 

їх при виконанні робіт, експлуатації обладнання, економічних розрахунках тощо. 

ККЗ з професійно-практичної підготовки включають види робіт, що 

відповідають навчальним планам і програмним вимогам кваліфікаційних 

характеристик та розрядів, що присвоюються випускникам. Це дає змогу 

даному навчальному закладу зробити узагальнений висновок, зазначити 

прогалини знань і типові помилки, допущені учнями, розробити заходи щодо 

усуненню недоліків. 

 

Майстер виробничого навчання       Г.О.Шепель 

 

Підпис майстра виробничого навчання засвідчую 

Директор ДПТНЗ «Сумське ВПУ»      А.О.Єгоров 
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Кваліфікаційна характеристика 

Штукатур  

Код за ДК 7133 

 

2-й розряд 

 

Завдання та обов’язки. Виконуються найпростіші роботи під час 

обштукатурювання поверхонь та ремонту штукатурки. 

Повинен знати: види основних матеріалів, що застосовуються для 

виконання штукатурних робіт та виготовлення гіпсових плит для коробів 

вентиляції; найменування та призначення ручних інструментів та пристроїв; 

способи приготування розчинів, крім розчинів для штукатурки спеціального 

призначення та декоративних; способи підготовки поверхонь під штукатурку. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна 

підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

Приклади робіт. Виготовлення вручну та прибивання дранкових щитів, 

очеретяного плетива та поштучної драні. Прибивання ізоляційних матеріалів та 

металевих сіток. Приготування вручну сухих сумішей (гарцювання) за заданим 

складом. Завантажування бункера-живильника матеріалами при 

пневматичному подаванні гіпсу або цементу. Набивання цвяхів та обплітання їх 

дротом. Насікання поверхонь вручну. Пробивання гнізд вручну з розчинів. 

Транспортування матеріалів у межах робочої зони. 

 

3-й розряд 

 

Завдання та обов’язки. Виконує прості роботи під час 

обштукатурювання поверхонь та ремонту штукатурки. 

Повинен знати: властивості основних матеріалів й готових сухих 

розчинних сумішей, що застосовуються для виконання штукатурних робіт; 

призначення та способи приготування розчинів із сухих сумішей; склад мастик 

для кріплення сухої штукатурки; способи улаштування вентиляційних коробів. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-

технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та 

професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи 

штукатуром 2 розряду – не менше 1 року. 

Приклади робіт. Просте обштукатурювання поверхонь та ремонт простої 

штукатурки. Суцільне вирівнювання поверхонь. Насікання поверхонь 

механізованими інструментами. Натягування металевої сітки на готовий каркас. 

Обмазування розчином дротяної сітки. Підмазування місць прилягання 

наличників та плінтусів до стін. Приготування розчинів з готових сухих 

сумішей. Приклеювання листів сухої штукатурки до дерев’яних поверхонь. 

Обконопачування коробок та місць прилягання великопанельних перегородок. 

Збирання, розбирання та очищання форм для відливання плит та блоків 

вентиляційних коробів. Відливання плит з укладенням арматури. Зачищення та 

підмазування плит і блоків вентиляційних коробів. Перетирання штукатурки. 
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4-й розряд 

 

Завдання та обов’язки. Виконує роботи середньої складності під час 

обштукатурювання поверхонь та ремонту штукатурки. 

Повинен знати: склад та способи приготування декоративних розчинів, 

розчинів для штукатурки спеціального призначення та бетонів для 

торкретування; види та властивості сповільнювачів та прискорювачів 

тужавлення; властивості розчинів з хімічними домішками (хлористі розчини, 

розчини з додаванням поташу, хлористого кальцію) та правила користування 

ними; способи виконання поліпшеної штукатурки; способи промочування 

поверхонь; будову розчинонасосів, цемент-гармати та форсунок до них; будову 

затиральних машин; вимоги до якості штукатурних робіт; способи 

механізованого нанесення розчинів й торкретування поверхонь. 

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення 

кваліфікації та стаж роботи штукатуром 3 розряду – не менше 1 року. 

Приклади робіт. Промочування поверхонь. Нанесення штукатурного 

розчину на поверхню за допомогою розчинонасоса. Поліпшене 

обштукатурювання вручну прямолінійних поверхонь стін, стель, гладких 

стовбурів, ніш з укосами, балок постійного перерізу та ремонт поліпшеної 

штукатурки. Обштукатурювання укосів, присхідців та відливів. Витягування 

падуг з оброблянням кутів. Улаштування безпіщаної накривки під високоякісне 

фарбування. Розчищання швів між плитами збірного залізобетонного 

перекриття, стіновими панелями. Опорядження лузг та усенків. Механізоване 

нанесення розчину на обштукатурені поверхні. Торкретування поверхонь. 

Опорядження укосів збірними елементами. Обштукатурювання камер коробів 

та каналів по сталевій сітці. Залізнення поверхні штукатурки. Відливання плит 

та установлювання вентиляційних коробів складних обрисів. Установлювання 

та закріплення рамок для клапанів та жалюзі. Установлювання приборів 

житлової вентиляції з перевірянням їх дії та укріплення підвісок і кронштейнів. 

Приготування декоративних розчинів та розчинів для штукатурок спеціального 

призначення (гідроізоляційних, газоізоляційних, звуковбирних, термостійких, 

рентгенонепроникних тощо) за готовим рецептом. Механізоване затирання 

опоряджувального шару. 

 

5-й розряд 

 

Завдання та обов’язки. Виконує складні роботи під час 

обштукатурювання поверхонь та ремонту штукатурки. 

Повинен знати: способи виконання високоякісної штукатурки; 

технологію та способи декоративного обштукатурювання фасадів; прийоми 

розмічання та розплановування поверхонь фасаду й внутрішніх поверхонь; 

будову шаблонів для витягування тяг; способи виконання штукатурок 

спеціального призначення (гідроізоляційних, газоізоляційних, звуковбирних, 

термостійких, рентгенонепроникних тощо). 

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення 

кваліфікації та стаж роботи штукатуром 4 розряду – не менше 1 року. 
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Приклади робіт. Ручне та механізоване нанесення розчину на 

криволінійні поверхні. Опоряджання поверхонь набризком. Високоякісна 

штукатурка стін, стель, стовпів, пілястр і колон постійного перерізу гладких і з 

канелюрами. Обштукатурювання плоских стель з кесонами будь-яких обрисів. 

Нанесення на поверхню декоративних розчинів та їх обробляння вручну й 

механізованими інструментами. Витягування тяг постійного перерізу всіма 

розчинів на прямолінійних поверхнях з оброблянням кутів. Розмічання та 

прорізування рустів на обштукатурених поверхнях, у тому числі й на фасадах. 

Опоряджання фасадів декоративною штукатуркою. Ремонт декоративної 

штукатурки фасадів окремими місцями та високоякісної штукатурки 

внутрішніх поверхонь будинків. Обштукатурювання поверхонь розчинами 

спеціального призначення (гідроізоляційними, газоізоляційними, 

звуковбирними, рентгенонепроникними тощо). 

 

6-й розряд 

 

Завдання та обов’язки. Виконує особливо складні роботи під час 

обштукатурювання поверхонь та ремонту штукатурки. 

Повинен знати: способи та прийоми розмічання особливо складних 

поверхонь під штукатурку; прийоми та методи виконання художньої 

штукатурки. 

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення 

кваліфікації та стаж роботи штукатуром 5 розряду – не менше 1 року. 

Приклади робіт. Витягування тяг постійного та змінних перерізів на 

криволінійних поверхонь. Розпланування та обштукатурювання криволінійних 

стель з кесонами будь-яких обрисів. Обштукатурювання стовпів, колон, пілястр 

і балок змінного перерізу, гладких і з канелюрами. Обштукатурювання стовпів, 

колон, пілястр та балок постійного перерізу декоративними розчинами. 

Розплановування та обштукатурювання багато центрових і стріль частих 

куполів, склепів та арок. Витягування складних розеток з декількох центрів. 

Обштукатурювання “сграфіто” за ескізами. Ремонт особливо складних 

штукатурок та штукатурок спеціального призначення. 

 

 

Директор ДПТНЗ «Сумське ВПУ»                                                      І.І. Іванов 

 
Кваліфікаційну характеристику взято із Стандарту професійної (професійно-

технічної) освіти (СП(ПТ)О 7133.F.43.31-2017) для підготовки робітників із професії 

«Штукатур» 2,3,4,5,6-го розрядів. 

АБО 

Кваліфікаційну характеристику взято із Довідника кваліфікаційних характеристик 

професій працівників. Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. 

Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення» розділ 

«Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Робітники». Для підготовки 

робітників за професією «Електрозварник ручного зварювання» 2,3,4,5,6-го розрядів 

(стор39-42). 
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КОМПЛЕКСНІ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ 

З ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ З ПРОФЕСІЙ 

БУДІВЕЛЬНОГО ТА ДЕРЕВООБРОБНОГО ПРОФІЛЮ 
 

Професійно-теоретична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання № 1 

із професії: 7132 «Лицювальник-плиточник» 

 

Ви працюєте лицювальником-плиточником 2 розряду. 

Вам пропонується: 

- описати технологічну послідовність та методи контролю якості робіт; 

- підібрати комплект інструментів та пристроїв, обґрунтувати їх використання; 

- виконати відповідні розрахунки витрат матеріалів; 

- указати заходи охорони праці при виконанні даних видів робіт. 

 

Варіант 
Вид поверхні, що 

опоряджується 
Розміри Вид робіт Матеріал 

І 

Дерев’яна поверхня 

стін у середині 

приміщення 

Висота 2,8м 

Ширина 2,8м 

Підготовка 

поверхні під 

облицювання 

Дерев’яні бруски, 

цвяхи, гідроізоляційний 

матеріал, дротяна сітка, 

цементно-піщаний 

розчин, спеціальні 

сполуки 

ІІ 

Залізобетонна 

поверхня стін у 

середині 

приміщення 

Висота 2,4м 

Ширина 2,5м 

Підготовка 

поверхні під 

облицювання 

Грунт, емульсія, 

дисперсія, цементний 

розчин, сталева сітка, 

дюбелі 

ІІІ 
Цегляна зовнішня 

поверхня стін 

Висота 2,4м 

Ширина 2,5м 

Підготовка 

поверхні під 

облицювання 

Цементний розчин, 

мастики, ґрунт, клеюча 

суміш 

 

Термін виконання завдання – 4 години. 

 

Професійно-практична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання № 1 

із професії: 7132 «Лицювальник-плиточник» 

 

Ви працюєте лицювальником-плиточником 2 розряду.  

Вам потрібно виконати роботу відповідно до заданого варіанту: 

Варіант 
Вид поверхні, що 

опоряджується 
Розміри Вид робіт Матеріал 

І 

Дерев’яна поверхня 

стін у середині 

приміщення 

Висота 2,8м 

Ширина 2,8м 

Підготовка 

поверхні під 

облицювання 

Дерев’яні бруски, 

цвяхи, гідроізоляційний 

матеріал, дротяна сітка, 

цементно-піщаний 

розчин, спеціальні 

сполуки 

ІІ 

Залізобетонна 

поверхня стін у 

середині 

приміщення 

Висота 2,4м 

Ширина 2,5м 

Підготовка 

поверхні під 

облицювання 

Грунт, емульсія, 

дисперсія, цементний 

розчин, сталева сітка, 

дюбелі 
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ІІІ 
Цегляна зовнішня 

поверхня стін 

Висота 2,4м 

Ширина 2,5м 

Підготовка 

поверхні під 

облицювання 

Цементний розчин, 

мастики, ґрунти, 

клеюча суміш 

 

Термін виконання – 6 годин. 

 

Професійно-теоретична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання № 1 

із професії: 7141 «Маляр» 

 

Ви працюєте малярем 3 розряду. 

Вам пропонується: 

- описати технологічну послідовність та методи контролю якості робіт; 

- підібрати комплект інструментів та пристроїв, обґрунтувати їх використання; 

- виконати відповідні розрахунки витрат матеріалів; 

- указати заходи охорони праці при виконанні даних видів робіт. 

 

Варіант Вид поверхні, що 

опоряджується 

Розміри Вид робіт Матеріал 

І Гіпсокартон 
Довжина 3,5м 

Висота 2,4м 

Шпаклювання 

поверхні стіни 

(старт і фініш) 

Шпаклювальні суміші, 

ґрунтовки  

ІІ 

Поверхня стіни 

оштукатурена 

цементно-піщаним 

розчином 

Довжина 5м 

Висота 3м 

Фарбування в 

кольорі за 

допомогою 

пнемо-

розпилювача 

Полімер мінеральні 

фарби  

ІІІ 
Стара дерев’яна 

поверхня стіни 

Довжина 2,1м 

Висота 2,1м 

Фарбування 

неводними 

складами вручну 

щіткою 

Емалеві фарби, 

розчинники  

 

Термін виконання – 4 години. 

 

Професійно-практична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання № 1 

із професії: 7141  «Маляр» 

 

Ви працюєте малярем 3 розряду.  

Вам потрібно виконати роботу відповідно до заданого варіанту: 

 

Варіант 
Вид поверхні, що 

опоряджується 
Розміри Вид робіт Матеріал 

І Гіпсокартон 
Довжина 3,5м 

Висота 2,4м 

Шпаклювання 

поверхні стіни 

(старт і фініш) 

Шпаклювальні суміші, 

ґрунтовки  

ІІ 

Поверхня стіни 

оштукатурена 

цементно-піщаним 

розчином 

Довжина 5м 

Висота 3м 

Фарбування в 

кольорі за 

допомогою 

пневмо-

розпилювача 

Полімер мінеральні 

фарби  
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ІІІ 
Стара дерев’яна 

поверхня стіни 

Довжина 2,1м 

Висота 2,1м 

Фарбування 

неводними 

складами вручну 

щіткою 

Емалеві фарби, 

розчинники 

 

Термін виконання – 6 годин.  

 

 

Професійно-теоретична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання № 1 

із професії: 7133 «Штукатур» 

 

Ви працюєте штукатуром  3 розряду. 

Вам пропонується: 

- описати технологічну послідовність та методи контролю якості робіт; 

- підібрати комплект інструментів та пристроїв, обґрунтувати їх використання; 

- виконати відповідні розрахунки витрат матеріалів; 

- указати заходи охорони праці при виконанні даних видів робіт. 

 

Варіант 
Вид поверхні, що 

опоряджується 
Розміри Вид робіт Матеріал 

І 
Цегляна стіна в 

приміщенні 

Довжина 4м 

Висота 2,7м 

Високоякісна 

штукатурка 

Вапняно-цементний 

розчин 

ІІ 
Зовнішня цегляна 

стіна 

Довжина 6м 

Висота 3м 

Теразитова 

штукатурка 
Декоративний розчин 

ІІІ 

Стіна бетонна в 

середині 

приміщення 

(підвал) 

Довжина 3м 

Висота 2,5м 

Проста 

штукатурка 
Цементний розчин 

 

Термін виконання – 4 години. 

 

Професійно-практична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання № 1 

з професії: 7133 «Штукатур» 

 

Ви працюєте штукатуром 3 розряду.  

Вам потрібно виконати роботу відповідно до заданого варіанту: 

 

Варіант 
Вид поверхні, що 

опоряджується 
Розміри Вид робіт Матеріал 

І 
Цегляна стіна в 

приміщенні 

Довжина 4м 

Висота 2,7м 

Високоякісна 

штукатурка 

Вапняно-цементний 

розчин 

ІІ 
Зовнішня цегляна 

стіна 

Довжина 6м 

Висота 3м 

Теразитова 

штукатурка 
Декоративний розчин 

ІІІ 

Стіна бетонна 

всередині 

приміщення 

(підвал) 

Довжина 3м 

Висота 2,5м 

Проста 

штукатурка 
Цементний розчин 

 

Термін виконання – 6 годин. 

 



 

 

19 

 

Професійно-теоретична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання № 1 

із професії: 7122 «Муляр» 

 

Ви працюєте муляром 4 розряду. 

Вам пропонується: 

- описати технологічну послідовність та методи контролю якості робіт; 

- підібрати комплект інструментів та пристроїв, обґрунтувати їх використання; 

- виконати відповідні розрахунки витрат матеріалів; 

- указати заходи охорони праці при виконанні даних видів робіт. 

 

Варіант Вид робіт Розмір Матеріали 

І Укладання стяжок, заливок 
S = 4 м

2 
,  

товщина стяжки – 4 см 
Цементний розчин 

ІІ 

Гідроізоляція кам’яних 

конструкцій традиційними 

матеріалами  

Довжина 2 м, висота 1 м 
Руберойд, бітумна 

мастика 

ІІІ 

Герметизація, оздоблення 

вертикальних і горизонтальних 

швів у збірних залізобетонних 

конструкціях 

2 пог.м 
Герметик  

 

 

Термін виконання – 4 години 

 
або, 

 

Варіант Мулярні роботи Розміри 
Система 

перев’язування 
Матеріал 

І Стіна – в 1 цеглину 

Довжина 3,8 м, 

Висота 2,1 м однорядна 

Силікатна цегла, 

вапняно-цементний 

розчин 

ІІ Змішане мурування 

Довжина 4,4 м, 

Висота 2,5 м 
однорядна 

Бетонний камінь, 

звичайна керамічна 

цегла, цементний 

розчин 

ІІІ 
Перегородка – 0,5 

цеглини 

Довжина 3,6 м 

Висота 2,3 м однорядна 

Звичайна керамічна 

цегла, цементний 

розчин 

 

 

Професійно-практична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання № 1 

із професії: 7122 «Муляр» 

 

Ви працюєте муляром 4 розряду.  

Вам потрібно виконати роботу відповідно до заданого варіанту: 
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Варіант Вид робіт Вид 

опорядження 

Розмір Матеріал 

І 

Мурування кутів стін 

середньої складності  за 

однорядною системою 

перев’язування швів в 

2,5 цеглини 

3 повним 

заповненням 

швів 

Довжина 1 м, 

висота 0,5 м 

Цегла традиційна із 

сучасних матеріалів, 

цементно-піщаний 

розчин 

ІІ 

Укладання сталевих 

елементів і деталей при 

муруванні 

Впустошовку 15 шт. Сталеві елементи, цегла 

керамічна 

ІІІ 

Мурування 

конструкцій із дрібних 

блоків (у 2 блоки) 

3 повним 

заповненням 

швів 

Довжина 1 м, 

висота 0,8 м 

Блоки, цементно-

піщаний розчин  

 

Термін виконання – 6 годин 

 

або, 

Варіант Мулярні роботи Розміри 
Система 

перев’язування 
Матеріал 

І Стіна – у 2 цеглини 
Довжина 3,0 м, 

ширина 0,510 м 

Влаштування 

гідроізоляції 

Толь, цементний 

розчин 

ІІ 
Стовп армований 

прямокутною сіткою 

Переріз 2х2 

цеглини, 

висота 3,0 м 

Вид армування 

поперечний 

Звичайна керамічна 

цегла, арматура           

Ø-2,5 мм, цементний 

розчин 

ІІІ 
Перегородка – 0,5 

цеглини 

Довжина 3,8 м, 

висота 2,8 м однорядна 

Звичайна керамічна 

цегла, цементний 

розчин 

 

 

Професійно-теоретична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання № 1 

із професії: 7124 «Столяр будівельний» 

 

Ви працюєте столяром будівельним 3 розряду. 

Вам пропонується: 

- описати технологічну послідовність виконання роботи та методи контролю; 

- описати інструменти, механізми для її виконання; 

- дати технічну характеристику породи деревини; 

- виконати відповідні розрахунки витрат матеріалів; 

- указати заходи охорони праці при виконанні даних робіт.  

 

Варіант Назва виду робіт 

Об'єм роботи 

(розміри 

габаритні, мм) 

Вид 

опорядження Матеріал 

І 
Виготовлення табурета 

з наступним 

опорядженням 

 

 

опорядженням 

350x350x600 Лакування Дуб, лаки олійні 

ІІ 
Виготовлення дверної 

коробки 
2000x800x160 

Без 

опорядження 
Сосна 
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ІІІ 
Виготовлення стінової 

панелі 
800x4000 Лакування Ялина, лаки олійні 

 

Термін виконання завдання – 4 години. 

 

Професійно-практична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання № 1 

із професії: 7124 «Столяр будівельний» 

 

Ви працюєте столяром будівельним 3 розряду.  

Вам потрібно виконати роботу згідно з варіантом за ескізом і кресленням, що 

додається: 

 

Варіант Вид робіт Розміри габаритні, мм Матеріал 

І Виготовлення плінтуса 

Висота заготовки – 40 мм,  

ширина – 25 мм,  

довжина – 15 м 

Сосна 

ІІ 

Монтаж глухого подвійного 

дверного блоку фільончастої 

конструкції у дерев’яному 

дверному прорізі 

Висота – 2100 мм,  

ширина – 1200 мм 
Вільха 

ІІІ 
Виготовлення журнального стола 

на точеній ніжці з круглою 

кришкою 

Висота – 600 мм,  

діаметр кришки – 600 мм,  

діаметр ніжки – 120 мм 

Вільха 

 

Термін виконання – 6 годин. 

                                                       

Професійно-теоретична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання № 1 

із  професії: 7136 «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування» 

 

Ви працюєте монтажником санітарно-технічних систем і устаткування 2 розряду.  

Вам пропонується: 

- описати технологічну послідовність виконання роботи; 

- економічно обґрунтувати необхідність використання устаткування, інструментів, 

допоміжних та комплектуючих матеріалів; 

- пояснити способи контролю якості виконання робіт, можливі недоліки та способи 

їх усунення; 

- виконати необхідні розрахунки витрат матеріалів; 

- указати заходи охорони праці при виконанні обраних видів робіт.  

 

 

Термін виконання завдання – 4 години. 

 

 

Варіант Вид робіт Схема 

І Монтаж водоводу (полімерною трубою)   Схема 1.1 

ІІ 
Монтаж стояків та відводів системи 

водовідведення (чавунна труба)         
Схема 1.2 

ІІІ Монтаж радіатора системи опалення (біметалевого) Схема 1.3 
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Професійно-практична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання № 1 

із професії: 7136 «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування» 

 

Ви працюєте монтажником санітарно-технічних систем і устаткування 2 розряду.     

 Вам потрібно виконати роботу відповідно до заданого варіанту:  

 

Варіант Назва робіт Схема 

І Монтаж водомірного вузла (крильчатий)   Схема 1.1 

ІІ Монтаж раковини Схема 3.5 

ІІІ Монтаж стояків та підводок системи опалення Схема 3.8 

 

Термін виконання завдання – 6 годин. 

 



КОМПЛЕКСНІ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ 

З ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ З ПРОФЕСІЙ  

ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТОРГІВЛІ 
 

Професійно-теоретична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання №1 

із професії:7412 «Кондитер» 

 

Ви працюєте кондитером 3-го розряду. 

Вам необхідно згідно із запропонованим варіантом описати: 

- товарознавчу характеристику сировини та технологічні вимоги до її первинної 

обробки; 

- скласти технологічну схему приготування виробу. 

- технологію приготування виробу, вимоги до його якості, правила подавання. 

- організацію робочого місця, підібрати інвентар, посуд. 

- вид технологічного обладнання, його будову, принцип дії, правила експлуатації. 

- користуючись рецептурним довідником, провести розрахунки сировини на задану 

кількість виробів. 

- указати вимоги охорони праці, виробничої санітарії та особистої гігієни. 

 

Варіант Вид робіт Кількість  

І Кошик «Любительський» 250 штук 

ІІ Булочка «Шкільна» 50  штук 

ІІІ Рулет з фруктовою начинкою 150 штук 

 

  Термін виконання – 4 години. 

 

Професійно-практична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання №1 

із професії: 7412 «Кондитер» 

 

Ви працюєте кондитером 3-го розряду. 

  Вам необхідно виконати роботи згідно із запропонованим варіантом: 

 

Варіант Вид робіт Кількість  

І 

Приготувати: 

м’ясний фарш; 

пиріжки з м’ясом; 

шоколадну крихту 

 

0,2 кг 

10 шт.  

0,3 кг 

ІІ 

Приготувати: 

помаду основну; 

приготувати крем «Новий»; 

тістечко бісквітно-кремове 

 

 1 кг 

0,5 кг 

10 шт. 

ІІІ 

Приготувати: 

начинку з яблук; 

крем вершково-масляний; 

кошик з кремом і фруктами 

 

0,2 кг 

0,5 кг 

10 шт.  

 

 Термін виконання – 6 годин 
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Професійно-теоретична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання №1 

із професії 5122 «Кухар» 

 

Ви працюєте кухарем 3-го розряду. 

Вам необхідно згідно із запропонованим варіантом описати: 

- товарознавчу характеристику сировини та технологічні вимоги до її первинної 

обробки; 

- скласти технологічну схему приготування страви; 

- технологію приготування страви, вимоги до її якості, правила подавання; 

- організацію робочого місця, підібрати інвентар, посуд; 

- вид технологічного обладнання, його будову, принцип дії, правила експлуатації; 

- користуючись рецептурним довідником, провести розрахунки сировини на задану 

кількість порцій; 

- указати вимоги охорони праці, виробничої санітарії та особистої гігієни. 

 

Варіант Вид робіт Кількість  порцій 

І Каша рисова розсипчаста 150 

ІІ Юшка з макаронними виробами 350 

ІІІ Налисники з начинкою з м'яса 120 

 

      Термін виконання – 4 години. 

 

Професійно-практична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання №1 

із професії 5122 «Кухар» 

 

Ви працюєте кухарем 3-го розряду. 

Вам необхідно виконати роботи згідно із запропонованим варіантом: 

 

Варіант Вид робіт Кількість  

І 
Нарізати столовий буряк соломкою 

Приготувати суп молочний по-поліському 

Приготувати картоплю смажену у фритюрі 

                   1 кг 

5 порцій 

5 порцій 

ІІ 

Нарізати брусочками картоплю 

Приготувати юшку з макаронними виробами 

Приготувати налисники з начинкою з м'яса 

                   1 кг 

5 порцій 

                5 порцій 

ІІІ 

Нарізати шашками капустяні овочі 

Приготувати юшку з бобовими 

Приготувати вареники, запечені у сметані 

                   1 кг 

5 порцій 

5 порцій 

  

 Термін виконання – 6 годин. 
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Професійно-теоретична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання №1 

із професії: 5220 «Продавець продовольчих товарів» 

 

Ви працюєте продавцем продовольчих товарів 3-го розряду.  

Вам необхідно згідно із запропонованим варіантом описати: 

- класифікацію, асортимент, терміни зберігання, маркування, пакування 

товарів; 

- товарознавчу характеристику сировини, з якої виготовлено товар. 

-    підготовку та організацію робочого місця продавця продовольчих товарів. 

Приймання товарів. Підготовку продовольчих товарів до продажу та правила їх 

продажу; 

- обов’язки продавця продовольчих товарів; 

- правила експлуатації РРО та ваговимірювальних приладів; 

- вказати вимоги охорони праці, виробничої санітарії та особистої гігієни. 

       

Термін виконання – 4 години. 

  

Професійно-практична підготовка 
Комплексне кваліфікаційне завдання №1 

із професії: 5220 «Продавець продовольчих товарів»  

 

Ви працюєте продавцем продовольчих товарів 3-го розряду. 

Вам необхідно виконати роботи відповідно до торгово-технологічного процесу згідно 

із запропонованим варіантом: 

 

Варіант Відділ Назва товару Ціна 
Кількість Купюра для 

оплати 

І 
Безалкогольних 

напоїв 

Вода мінеральна «Бонаква»; 

Напій «Живчик»; 

Сік «Томатний»; 

Сік «Апельсиновий» 

3-20 

5-20 

5-90 

7-00 

1 шт. 

2 шт. 

3 шт. 

4 шт. 

100 грн. 

ІІ 
Молока, 

молокопродуктів 

Кефір «Добряна»; 

Сметана «Столична» 15%  

Йогурт «Абрикосовий»; 

Ряжанка «Домашня» 

3-00 

2-50 

3-70 

3-50 

3 шт. 

2 шт. 

5 шт. 
2 шт. 

200 грн. 

Варіан

т 
Назва відділу Група товарів 

Облік і звітність у 

магазині 
РРО 

І 
Бакалійних 

товарів 
Борошно 

Документація 

господарських 

операцій 

Підготовка РРО до 

роботи 

ІІ 
Хлібобулочних 

виробів 

Хліб з житнього 

борошна 

Матеріальна 

відповідальність у 

торговельних 

підприємствах 

Робота касира в 

режимі реєстрації 

ІІІ 
Кондитерських 

виробів 
Печиво 

Облік товарів 

матеріально-

відповідальними 

особами 

Заключні операції 

на РРО 
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ІІІ 
Кондитерських 

виробів 

Мармелад желейний; 

Зефір в шоколаді; 

Пастила; 

Мармелад формовий 

14-50 

12-80 

14-30 

8-90 

0,3 кг 

1,2 кг 

1 кг 

0,15 кг 

500 грн. 

 

Термін виконання – 6 годин. 

 

Професійно-практична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання №1 

із професії: 5220 «Продавець непродовольчих товарів» 

 

Ви працюєте продавцем непродовольчих товарів 3-го розряду.  

Вам необхідно виконати роботи відповідно до торгово-технологічного процесу згідно 

із запропонованим варіантом: 

 

Термін виконання – 6 годин 

 

 

Професійно-теоретична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання №1 

із професії: 5220 «Продавець непродовольчих товарів» 

 

Ви працюєте продавцем непродовольчих товарів 3-го розряду. 

Вам необхідно згідно із запропонованим варіантом описати: 

- класифікацію, асортимент, правила визначення розмірів; вимоги до якості, 

зберігання, маркування, пакування товару;  

- товарознавчу характеристику товарів; 

- підготовку та організацію робочого місця продавця непродовольчих товарів. 

Приймання товарів. Підготовку товарів до продажу та правила їх продажу; 

- обов’язки продавця непродовольчих товарів; 

- правила експлуатації РРО та ваговимірювальних приладів; 

- указати вимоги охорони праці, виробничої санітарії та особистої гігієни. 

Варіант Назва відділу Група товарів 
Облік і звітність у 

магазині 
РРО 

І Текстильних товарів 

Шовкові 

тканини 

Документація 

господарських 

операцій 

Підготовка РРО 

до роботи 

ІІ 
Електропобутових  

товарів 

Машини для 

обробки білизни 

Матеріальна 

відповідальність у 

Робота касира в 

режимі реєстрації 

Варіант Відділ Назва товару Кількість Ціна Купюра 

І 
Галантерейних 

товарів 

Сумка шкіряна жін. 

Гудзики 

 

Рукавички жіночі 

1 шт. 

5 шт. 

 

1 пара 

400-00 грн. 

     22-00 грн.  

(за десяток) 

90-00 грн. 

 

1000 

грн. 

ІІ 

Парфюмерно-

косметичних 

товарів 

Крем для обличчя 

Мило туалетне 

Зубна паста 

1 шт. 

3 шт. 

2 шт. 

35-50 грн. 

      5-50 грн. 

47-00 грн. 

 

200 

 грн. 

ІІІ 
Трикотажних 

товарів 

Панчохи жіночі 

Шкарпетки чоловічі 

Шкарпетки дитячі 

1 пара 

1 пар 

2 пари 

30-00 грн. 

12-00 грн. 

8-50 грн. 

 

500 

 грн. 
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торговельних 

підприємствах 

ІІІ Хутряних товарів 

Хутряні 

напівфабрикати 

Облік товарів 

матеріально-

відповідальними 

особами 

Заключні операції 

на РРО 

 

Термін виконання – 4 години. 

 

Професійно-теоретична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання №1 

із професії: 5123 «Офіціант» 

 

Ви працюєте офіціантом 3-го розряду. 

Вам необхідно згідно із запропонованим варіантом описати: 

- вид обслуговування, правила попереднього сервірування, згідно з меню; 

товарознавчу характеристику одного з продуктів; 

- способи складання та подачі меню, карт вин; 

-  види, призначення та вимоги до металевого посуду та приборів; 

- правила експлуатації інфрачервоної печі; 

- правила етикету під час зустрічі, розміщення та обслуговування відвідувачів за 

столом; 

- техніку, прийоми, температуру подачі страв, згідно з замовленням та техніку 

подачі напоїв; 

- техніку заповнення, подачі рахунку та розрахунку зі споживачами; 

- вказати вимоги охорони праці, виробничої санітарії та особистої гігієни. 

 

 

Термін виконання – 4 години.     

Варіант Замовлення 

Кількість 

порцій 

(шт./гр.) 

Вартість за одиницю 

( грн.) 

        І 

Хліб білий 2 0,30 

Сік яблучний 1 5,00 

Жульєн з креветок і білим вином 1 15,00 

Салат фруктовий з коньяком 1 22,00 

Кава 1 8,00 

       ІІ 

Хліб чорний 3 0,20 

Мінеральна вода 1 5,00 

Салат з ковбаси, сиру, огірків 2 12,00 

Борщ 2 8,00 

Сметана 1/100 г 5,00 

Картопля з білим вином 2 11,00 

Карп по-царськи 1 50,00 

Чай 2 3,00 

Шоколадні млинці з полуницею і 

морозивом 

2 10,00 

ІІІ 

Сік томатний 3 5,00 

Салат з крабових паличок 3 7,00 

Сметана 1/100 г 5,00 

Ківі в шоколаді 3 11,00 
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Професійно-практична підготовка 
Комплексне кваліфікаційне завдання №1 

                                                із професії: 5123 «Офіціант» 

 

Ви працюєте офіціантом 3-го розряду. 

Вам необхідно виконати роботи згідно із запропонованим варіантом меню, 

враховуючи вид обслуговування: 

 

Варіант Вид обслуговування Меню 

І Сніданок 

2 персони 

Хліб пшеничний 

Масло вершкове 

Сік фруктовий 

Печінка смажена 

Салат овочевий 

Картопля фрі 

Чай з лимоном 

Морозиво фруктове 

ІІ Обід 

на 4 персони 

Суп з локшиною грибний 

Бульйон з фрикадельками 

Салат з капустою 

Салат з огірків та помідорів 

Млинці зі сметаною 

Млинці з бананами 

Вода мінеральна 

Сік фруктовий 

Горілка 

Кава натуральна 

ІІІ Вечеря 

на 2 персони 

Горбуша з маслом 

Оселедець в вині 

Горілка 

Лимон 

Салат фруктовий 

Сік ананасовий 

 

Термін виконання  - 6 годин. 

 

Професійно-теоретична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання №1 

із професії: 5123 «Бармен» 

 

Ви працюєте барменом 5-го розряду. 

Вам необхідно згідно із запропонованим варіантом описати: 

- організацію робочого місця; 

- товарознавчу характеристику сировини; 

- скласти технологічну схему приготування напою та закуски; 

- технологію приготування напою та закуски, їх оформлення та подавання;  

- асортимент скляного, порцелянового посуду, приборів та інвентарю; 

- вид технологічного обладнання, його будову, принцип дії, правила 

експлуатації; 

- указати вимоги охорони праці, виробничої санітарії та особистої гігієни. 
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Варіант Вид робіт 
Кількість, 

порції 
Вихід 1 

порції, мл 

І 

Коктейль на основі рому «Дайкірі»  

Багато порційний змішаний напій Ег-ногс «Класичний» 

Холодна закуска з м’яса «Шашлик м’ясний»  

3 

1 

3 

150 

2000 

       150 

ІІ 
Коктейль на основі рому «Банан Дайкірі»  

Багато порційний змішаний напій Ег-ногс «Дід Мороз» 

Холодна закуска з м’яса «Рулети з сиром»   

3 

1 

3 

150 

2000 

       150 

ІІІ 

Коктейль  на основі рому «Дайкірі суничний»  

Багато порційний змішаний напій Ег-ногс 

«Шоколадний» 

Холодна закуска з м’яса «Асорті м’ясне» 

3 

1 

 

3 

150 

2000 

 

150 

 

Термін виконання – 4 години. 

 

Професійно-практична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання №1 

із професії: 5123 «Бармен» 

 

Ви працюєте барменом 5-го розряду. 

Вам необхідно виконати роботи згідно із запропонованим варіантом: 

 

Варіант Вид робіт 
Кількість, 

порції 

Вихід 1 

порції, мл 

І 

Приготувати: 

коктейль на основі рому «Дайкірі»; 

багато порційний змішаний напій Ег-ногс «Класичний»; 

холодну закуску з м’яса «Шашлик м’ясний»  

 

3 

1 

3 

 

150 

2000 

150 

ІІ 

Приготувати: 

коктейль  на основі рому «Банан Дайкірі»; 

багато порційний змішаний напій Ег-ногс «Дід Мороз»; 

холодну закуску з м’яса «Рулети з сиром»   

 

3 

1 

3 

 

150 

2000 

150 

ІІІ 

Приготувати: 

коктейль  на основі рому «Дайкірі суничний»; 

багато порційний змішаний напій Ег-ногс 

«Шоколадний»; 

холодну закуску з м’яса «Асорті м’ясне» 

 

3 

1 

 

3 

 

150 

2000 

 

150 

 

Термін виконання  – 6 годин. 
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КОМПЛЕКСНІ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ 

З ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ З ПРОФЕСІЙ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРОФІЛЮ 

 

 
Професійно-теоретична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання № 1 

із професії: 8322 «Водій автотранспортних засобів категорії «С» 

 

Ви працюєте водієм вантажного автомобіля і вам пропонується: 

- описати призначення механізмів (систем, вузлів, агрегатів); 

- описати будову та принцип дії; 

- описати наладку, регулювання, технічне обслуговування; 

- розв’язати картку з ПДР. 

 

Варіант Марка автомобіля 
Механізми (системи) вузли, агрегати 

автомобіля 

№ картки з 

ПДР 

І ГАЗ-САЗ 3507 Кривошипно-шатунний механізм, 

коробка передач 
1 

ІІ ЗИЛ-130 Система охолодження, акумуляторна 

батарея 
2 

ІІІ КАМАЗ 5511 Система живлення, рідинний радіатор 3 

 

  Термін виконання – 4 години. 

 

Професійно-теоретична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання № 1 

із професії: 8322 «Водій автотранспортних засобів категорії «С» 

 

Ви працюєте водієм вантажного автомобіля і вам пропонується: 

- описати призначення механізмів (систем, вузлів, агрегатів); 

- описати будову та принцип дії; 

- описати наладку, регулювання, технічне обслуговування; 

- розв’язати картку з ПДР. 

 

Варіант Марка автомобіля 
Механізми (системи) вузли, агрегати 

автомобіля 

№ картки з 

ПДР 

І ГАЗ-САЗ 3507 Механізм газорозподілу, муфта 

зчеплення 
4 

ІІ ЗИЛ-130 Система запалювання, коробка передач 5 

ІІІ КАМАЗ 5511 Система мащення, стартер 6 

   

Термін виконання – 4 години. 
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Професійно-практична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання № 1 

із професії: 8322  «Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)» 

 

Ви працюєте водієм вантажного автомобіля. 

Вам пропонується виконати завдання відповідно до запропонованого варіанта: 

 

Варіант  
Вид технічного 

обслуговування 
Вид робіт Вправа з водіння 

І 

Провести щоденне 

технічне 

обслуговування 

Замінити фільтр тонкої 

очистки палива 

Виконати подолання косогору, 

що має ухил вліво та вправо; 

«пагорба» із зупинкою та 

рушанням з місця на підйомі та 

спуску 

ІІ 
Провести технічне 

обслуговування №1 

Перевірити та довести 

до норми рівень 

електроліту в АКБ 

Виконати проїзд регульованих 

і нерегульованих перехресть 

ІІІ 
Провести технічне 

обслуговування №2 

Перевірити щільність 

електроліту в АКБ 

Здійснити маневрування заднім 

ходом, заїзд у бокс 

 

Термін виконання – 25 хвилин. 

 

 

Професійно-теоретична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання № 1 

із професії: 7233 «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування» 

 

Ви працюєте слюсарем з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 

розряду. 

Вам пропонується описати технологію ремонту кривошипно-шатунного механізму 

(далі – КШМ), враховуючи: 

- особливості будови КШМ; 

- матеріал деталей КШМ; 

- можливі несправності і дефекти; 

- методи їх виявлення та усунення; 

-  охорону праці під час виконання ремонту. 

 

 

 

    

 

 

 Термін виконання – 4 години. 

 

Варіант Марка двигуна 

І СМД-62 

ІІ Д-65 Н 

ІІІ Д-240 



 

 

33 

 

Професійно-практична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання № 1 

із професії: 7233 «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування» 
  

Ви працюєте слюсарем з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування    2  

розряду. 

Вам пропонується виконати завдання згідно із запропонованим варіантом: 

Варіант Вид робіт 

І 

Провести випробування та запресування поршневого пальця та втулки 

коленвала 

Провести ТО сівалки СЗТ-3,6 

Виконати демонтаж-монтаж вулканізацію заднього колеса трактора  МТЗ-80 

ІІ 

Виконати розбирання та збирання, провести заміну підшипників сошників 

зернової сівалки СЗТ-3,6 

Провести ТО системи мащення двигуна Д-240 

Виконати регулювання муфти зчеплення трактора МТЗ-80 

ІІІ 

Виконати розбір та збір  гідроциліндра заміна манжетів гідравлічних кілець 

гідроциліндра 

Виконати ТО рульового керування трактора МТЗ-80. 

Виконати розбирання муфти зчеплення, наклепування накладок видимого 

диска 

 

Термін виконання – 6 годин. 
 

Професійно-практична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання № 1 

із професії: 8331  «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» 
  

Ви працюєте трактористом-машиністом сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва категорії «А1». 

Вам пропонується виконати завдання згідно із запропонованим варіантом: 

Варіант Вид робіт 

І 

Виконати рубання зубилом листової сталі L-2мм для виготовлення «зірочки» 

для прополювача міжрядної обробки овочевих культур 

Скомплектувати машино-тракторний агрегат для культивації, МТЗ-80, КПС-4 

Виконати практичне водіння трактора на трактородромі: 

– водіння трактора при рухові заднім ходом; 

– під’їзд трактора до начіпного або причіпного знарядь 

ІІ 

Виконати паяння електропроводки електропаяльником, м'якими припоями 

освітлювальних приладів 

Розібрати пусковий двигун ПД-10, замінити підшипники 

Виконати практичне водіння трактора на трактородромі: 

– водіння трактора при рухові заднім ходом; 

– під’їзд трактора до начіпного або причіпного знарядь 

ІІІ 

Провести ЩТО трактора МТЗ-80  

Провести запуск пускового двигуна ПД-10У та основного Д-240 трактора  

МТЗ-80 

Виконати практичне водіння трактора на трактородромі: 

- водіння трактора при рухові заднім ходом; 

- під’їзд трактора до начіпного або причіпного знарядь 
    
    Термін виконання – 6 годин. 
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Професійно-теоретична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання № 1 

із професії: 8331  «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» 

 

 Ви працюєте трактористом-машиністом сільськогосподарського виробництва 

категорії «А1».  

 Вам пропонується виконати завдання згідно обраного варіанту: 

- підібрати та технологічно обґрунтувати склад машино-тракторного агрегату (МТА) 

для оранки ґрунту; 

- описати: 

- призначення, будову та принцип дії кривошипно-шатунного механізму, ТО КШМ; 

- будову та регулювання плуга ПЛН-3-35; 

- основні несправності та ремонт колінчастих валів, ТБ при ремонті; 

- розв’язати картку з ПДР. 

 

Варіант Марка трактора № картки з ПДР 

І ЮМЗ-6 АКЛ 1 

ІІ ЮМЗ-8070 2 

ІІІ МТЗ-80 3 

 

Термін виконання – 4 години. 
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КОМПЛЕКСНІ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ 

З ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ З ПРОФЕСІЇ 

 СФЕРИ ПОСЛУГ 
 

 

Професійно-практична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання № 1 

                                         із професії: 5141 «Перукар (перукар-модельєр)» 

 

Ви працюєте перукарем 1 класу. 

Вам пропонується: 

 

Термін виконання завдання – 6 годин. 

 

 

           Професійно-теоретична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання № 1 

із професії:  5141 «Перукар (перукар-модельєр)» 

 

Ви працюєте перукарем1 класу. 

Вам пропонується: 

- описати технологічну послідовність та методи контролю запропонованих видів 

робіт; 

- підібрати і обґрунтувати необхідне обладнання, інструмент, матеріали; 

- виконати відповідні розрахунки витрат матеріалів; 

- виконати відповідні розрахунки кошторису ціни; 

- указати заходи охорони праці при виконанні даних робіт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант Вид робіт 
Довжина 

волосся 

Стан і структура 

волосся 

Додаткові 

вимоги 

І 

Стрижка креативна з 

фарбуванням барвниками ІІ 

групи (повторне) 
До 15 см 

Жорстке, сиве, 

фарбоване 

барвниками ІІ 

групи 

Зачіска вечірня 

з пастижерним 

доповненням  

ІІ 

Стрижка на основі силуетної 

форми «Каре» з фарбуванням 

барвниками  І групи 

(первинне) 

До 20 см 

Темне, дуже 

брудне, 

жорстке 

Зачіска 

класична 

ІІІ Зачіска весільна До 40 см 

Меліруване, 

тонке, чисте 

Зачіска із 

застосуванням 

аксесуарів 
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Варіант Вид робіт 
Довжина 

волосся 

Стан і структура 

волосся 

Вид хімічної 

завивки/ 

фарбування 

І 

Стрижка проста коротка. 

Фарбування волосся 

барвником ІІ групи 

Оформлення волосся у 

просту зачіску 

Консультація по догляду 

за волоссям 

До 10 см 

Чисте, густе, 

пофарбоване 

барвником ІІ 

групи 
Фарбування 

коренів 2 см 

ІІ 

Стрижка «Російська» 

Хімічна завивка 

Оформлення волосся у 

просту зачіску  

Консультація по догляду 

за волоссям 

До 20 см 

Брудне, рідке, 

натуральне 

Горизонтальна 

ІІІ 

Стрижка «Російська». 

Хімічна завивка 

Оформлення волосся у 

просту зачіску 

Консультація по догляду 

за волоссям 

До 30 см 

Дуже брудне, 

рідке, 

пофарбоване 

барвником ІІ 

групи 

Прикоренева 

 

Термін виконання – 4 години. 
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КВАЛІФІКАЦІЙНІ КОМПЛЕКСНІ ЗАВДАННЯ 

З ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ З ПРОФЕСІЙ  

МЕТАЛООБРОБНОГО ПРОФІЛЮ 
 

Професійно-теоретична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання № 1 

із професії: 7212 «Електрогазозварник» 

 

Ви працюєте електрогазозварником 2 розряду. 

Вам пропонується описати виконання прямолінійного кисневого різання, а саме: 

- скласти технологічну послідовність виконання завдання; 

- вказати методи підготовки деталей до різання;  

- виконати підрахунок основних параметрів режиму різання; 

- підібрати необхідне обладнання та інструмент; 

- описати техніку виконання різання; 

- дати характеристику матеріалів; 

- указати заходи охорони праці при виконанні робіт, згідно з одним із 

запропонованих варіантів: 

 

Варіант Види робіт Розміри Матеріал 

І Прямолінійне кисневе різання 

пластин 
1000 х 8    Сталь 20 Г 

ІІ Прямолінійне кисневе різання 

пластин 
1000 х 14 Сталь БСт1кп 

ІІІ Прямолінійне кисневе різання 

пластин 
1000 х 20 Сталь Ст4Гпс 

 

   Термін виконання - 4 години 

 

Професійно-практична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання № 1 

із професії: 7212 «Електрогазозварник» 

 

Ви працюєте електрогазозварником 2 розряду. 

Вам пропонується виконати роботи згідно з обраним варіантом (згідно з кресленням): 

 

Варіант Вид робіт 
Тип 

з’єднання 

Кількість 

робіт, 

(м) 

Матеріал 
Просторове 

положення 
Розміри 

І 

Ручне дугове 

зварювання 

покритим 

електродом  

Кутове 13.1 
Сталь 

Ст1сп 
Вертикальне S=8 мм 

ІІ 

Напівавтоматичне 

зварювання у 

середовищі СО2 

Стикове 32.7 
Сталь 

Ст2кп 
Нижнє S=3 мм 

ІІІ Газове зварювання Таврове 3.75 
Сталь 

Ст3пс 
Нижнє S=2 мм 

 

Термін виконання – 6 годин. 
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Креслення до виконання завдання 

 

 

 

 

Професійно-практична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання № 1 

із професії: 7233 «Слюсар-ремонтник» 

 

Ви працюєте слюсарем-ремонтником 2 розряду. 

Вам пропонується виконати роботу згідно з обраним варіантом (згідно з кресленням): 

 

Варіант Назва роботи 
Кількість 

робіт, шт. 

Норма часу 

на 1одиницю 

виробу 

І 

Площина розмітка листового металу 

(виготовлення совка згідно з  кресленням), 

розміром: 150х100 х 2 мм 

 

12 

 

 

30 хв. 

ІІ 

Просторова розмітка призми для центрівки 

циліндричних поверхонь розміром, 

45х45х500 мм  

 

 

12 

 

 

30 хв. 

ІІІ 

Рубання листового металу зубилом 

(виготовлення совка згідно з кресленням), 

розміром 150 х175х 2,0 мм 

 

 

6 

 

 

1 год. 

 

Термін виконання – 6 годин. 
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Професійно-теоретична підготовка 

Комплексно кваліфікаційне завдання №1 

із професії: 7233 «Слюсар-ремонтник» 

 

Ви працюєте слюсарем ремонтником II розряду. 

Вам пропонується описати згідно з запропонованим варіантом: 

    – технологічний процес виконання робіт та методи контролю якості;  

   – організацію робочого місця; 

    – підібрати необхідне обладнання, пристрої та інструменти; 

    – указати заходи охорони праці при виконанні робіт 

 

Варіант Назва робіт Примітка 

І Нарізання різьби на болтах М 10 

ІІ Нарізання різьби на гайках М 10 

ІІІ Нарізання різьби на шпильках М 10 

 

 Термін виконання - 6 годин 

 

 

Професійно-практична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання № 1 

із професії:  8211  «Токар» 

Ви працюєте токарем 3 розряду. 

Вам пропонується виконати завдання згідно з обраним   варіантом (згідно з кресленням): 

 

Варіант  Назва робіт Кількість, шт. 

І Виготовити гайку М18х1,5 10 

ІІ Виготовити фланець 5 

ІІІ Виготовити фасонну ручку маховика 2 

 

Термін виконання завдання – 6 годин. 

 

 

Професійно-теоретична підготовка 

Комплексне кваліфікаційне завдання № 1 

із професії:  8211  «Токар» 

 

Ви працюєте токарем 3 розряду. 

Вам пропонується описати згідно з обраним варіантом (згідно з  кресленням): 

1. Організацію робочого місця. 

2. Правила охорони праці, пожежної безпеки, та виробничої санітарії. 

3. Підібрати обладнання, різальні і вимірювальні інструменти. 

4. Підібрати режими різання до даної роботи. 

6. Матеріали та їх властивості. 

 

Варіант  Назва роботи Кількість, шт. 

І Виготовити гайку М18х1,5 10 

ІІ Виготовити фланець 5 

ІІІ Виготовити  фасонну ручку маховика 2 

 

  Термін виконання завдання – 4 години. 
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ПЕРЕЛІК УСТАТКУВАННЯ, ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, 

ПРИЛАДІВ, ІНСТРУМЕНТІВ, МАТЕРІАЛІВ ТА ДОВІДКОВОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ 

КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ 

 

Професія:      Бармен  

Код:        5123  

Кваліфікація:      4 розряд 

 

№ 

з/п 

Найменування Кількість на групу з 

15 осіб 

 

1 2 3 

 ОБЛАДНАННЯ  

1. Машина для нарізки гастрономічних 

продуктів 

1 

2. 
Ваги електронні 

1 

 ІНСТРУМЕНТ  

1. Штопор універсальний 1 

2. Відкривачка для пляшок 1 

3.  Відкривачка для консервів 1 

 ПОСУД ТА БІЛИЗНА  

1. Мірний посуд В асортименті 

2. Порцеляновий посуд В асортименті 
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ТИПОВІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

УЧНІВ 

 

 Професійно-теоретична підготовка 

 

                                                      І  рівень  початковий    

     Характеристика рівня: учень (слухач) з допомогою викладача відтворює на 

рівні розпізнання окремі елементи (фрагменти) навчального матеріалу та 

неусвідомлено виконує окремі частини (елементи, фрагменти) практичних 

завдань (лабораторні, лабораторно-практичні, контрольні, підсумкові роботи 

тощо). При відповіді і виконанні практичних завдань припускається суттєвих 

помилок. 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

1 

Учень (слухач) з допомогою викладача відтворює на рівні 

розпізнання окремі елементи навчального матеріалу та виконує зі 

значними труднощами окремі елементи практичних завдань. Під 

час відповіді і при виконанні практичних завдань припускається 

суттєвих помилок. 

2 

Учень (слухач) з допомогою викладача відтворює на рівні 

розпізнання окремі фрагменти навчального матеріалу та 

неусвідомлено виконує окремі фрагменти практичних завдань. При 

відповіді і виконанні практичних завдань припускається суттєвих 

помилок. 

3 

Учень (слухач) з допомогою викладача відтворює фрагменти 

навчального матеріалу та неусвідомлено виконує частину 

практичних завдань. При відповіді і виконанні практичних завдань 

припускається суттєвих помилок. 

II рівень - середній 

       Характеристика рівня: учень (слухач) на рівні запам'ятовування без 

достатнього розуміння відтворює навчальний матеріал та виконує практичні 

завдання в неповному обсязі з частковою допомогою викладача. Недостатньо 

обґрунтовано аналізує і порівнює інформацію. Неусвідомлено користується 

технічною та конструкторсько-технологічною документацією. При відповіді і 

виконанні практичних завдань припускається помилок, які самостійно 

виправити не може. 

4 

Учень (слухач) на рівні запам'ятовування без розуміння відтворює 

навчальний матеріал та виконує практичні завдання з допомогою 

викладача. Має значні труднощі при аналізі та порівнянні. 

Недостатньо усвідомлено користується технічною та 

конструкторсько-технологічною документацією. При відповіді та 

виконанні практичних завдань припускається значної кількості 

помилок, які самостійно виправити не може. 

5 

Учень (слухач) на рівні запам'ятовування без достатнього 

розуміння відтворює основи положення навчального матеріалу та 

виконує практичні завдання з частковою допомогою викладача. З 
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помилками дає визначення основних понять. Може частково 

обґрунтувати і проаналізувати свою відповідь. Недостатньо 

усвідомлено користується технічною і конструкторсько-

технологічною документацією. При відповіді та виконанні 

практичних завдань припускається помилок, які самостійно 

виправити не може. 

6 

Учень (слухач) без достатнього розуміння відтворює основний 

навчальний матеріал та виконує практичні завдання з епізодичною 

допомогою викладача. З окремими помилками дає визначення 

основних понять. Може частково аналізувати навчальний матеріал, 

порівнювати і робити висновки. Користується окремими видами 

технічної і конструкторсько-технологічної документації. При 

відповіді та виконанні практичних завдань припускається помилок, 

які може частково виправити. 

III рівень - достатній 

       Характеристика рівня: учень (слухач) самостійно з розумінням відтворює 

основний навчальний матеріал та застосовує його при виконанні практичних 

завдань в типових умовах (стандартних ситуаціях). Дає визначення основних 

понять, аналізує, порівнює інформацію і робить висновки. Відповідь учня 

(слухача) в цілому правильна, логічна та достатньо обґрунтована. Виконує 

практичні завдання за типовим алгоритмом (послідовність дій). Можлива 

консультативна допомога викладача. Достатньо усвідомлено користується 

довідковою інформацією, технічною і конструкторсько-технологічною 

документацією. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається 

несуттєвих помилок, які може виправити. 

7 

Характеристика рівня: учень (слухач) самостійно з розумінням 

відтворює основний навчальний матеріал та застосовує його при 

виконанні практичних завдань в типових умовах (стандартних 

ситуаціях). Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює 

інформацію і робить висновки. Відповідь учня (слухача) в цілому 

правильна, логічна та достатньо обґрунтована. Виконує практичні 

завдання за типовим алгоритмом (послідовність дій). Можлива 

консультативна допомога викладача. Достатньо усвідомлено 

користується довідковою інформацією, технічною і 

конструкторсько-технологічною документацією. При відповіді та 

виконанні практичних завдань припускається несуттєвих помилок, 

які може виправити. 

8 

Учень (слухач) самостійно з розумінням відтворює основний 

навчальний матеріал та застосовує його при виконанні практичних 

завдань в типових умовах (стандартних ситуаціях). Дає визначення 

основних понять, аналізує, порівнює інформацію, встановлює її 

зв'язок з обраною професією та робить висновки. Відповідь у 

цілому правильна, логічна та достатньо обґрунтована. Виконує 

практичні завдання за типовим алгоритмом з консультативною 

допомогою викладача. Усвідомлено користується довідковою 
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інформацією, технічною та конструкторсько-технологічною 

документацією. При відповіді та виконанні практичних завдань 

припускається несуттєвих помилок, які частково виправляє. 

9 

Учень (слухач) володіє основним навчальним матеріалом в усній, 

письмовій і графічній формах та застосовує його при виконанні 

практичних завдань як у типових, так і в дещо ускладнених умовах. 

Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює і систематизує 

інформацію, встановлює зв'язок з обраною професією та робить 

висновки. Його відповідь в цілому правильна, логічна і достатньо 

обґрунтована. Виконує практичні завдання за типовим алгоритмом 

з консультацією викладача. Усвідомлено користується додатковою 

інформацією, технічною та конструкторсько-технологічною 

документацією. При відповіді та виконанні практичних завдань 

припускається несуттєвих помилок, які може виправити. 

ІV рівень - високий 

        Характеристика рівня: учень (слухач) володіє глибокими, міцними, 

узагальненими, системними знаннями навчального матеріалу в повному обсязі 

та здатний їх ефективно використовувати для виконання всіх передбачених 

навчальною програмою практичних завдань. Відповідь учня (слухача) повна, 

правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення. Вміє 

самостійно знаходити і користуватися джерелами інформації, оцінювати 

отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні 

зв'язки, робить аргументовані висновки. Учень (слухач) правильно й 

усвідомлено застосовує всі види технічної та конструкторсько-технологічної 

документації в межах навчальної програми. Може самостійно розробляти 

окремі її види. Самостійно, правильно, в повному обсязі виконує практичні 

завдання як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно 

складеним планом. При відповіді та виконанні практичних завдань 

припускається неточностей, які самостійно виявляє та виправляє. Виявляє 

пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології.  

10 

Учень (слухач) уміє усвідомлено засвоювати нову інформацію в 

обсязі, що передбачений програмою. Володіє глибокими, міцними 

знаннями навчального матеріалу та здатний їх правильно 

використовувати для виконання практичних завдань. Відповідь 

учня (слухача) повна, правильна, логічна, містить аналіз і 

систематизацію. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні 

зв'язки, робить аргументовані висновки з незначною консультацією 

викладача. Вміє самостійно користуватися джерелами інформації. 

Учень (слухач) самостійно й правильно застосовує довідкову 

інформацію, технічну та конструкторсько-технологічну 

документацію. Практичні завдання виконує в цілому правильно в 

повному обсязі як з використанням типового алгоритму, так і в 

дещо змінених умовах. При відповіді та виконанні практичних 

завдань припускається окремих неточностей, які може виправити 

самостійно. Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної 
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професії, нової техніки і технології. 

11 

Учень (слухач) володіє узагальненими знаннями навчального 

матеріалу в повному обсязі та здатний їх ефективно 

використовувати для виконання всіх передбачених навчальною 

програмою практичних завдань. Відповідь учня (слухача) повна, 

правильна, логічна і містить аналіз, систематизацію, узагальнення 

навчального матеріалу. Вміє самостійно знаходити й користуватися 

джерелами інформації, оцінювати отриману інформацію. 

Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв'язки. Робить 

аргументовані висновки. Правильно й усвідомлено застосовує всі 

види довідкової інформації, технічної та конструкторсько-

технологічної документації в межах навчальної програми. Може 

самостійно складати окремі її види. Практичні завдання виконує 

правильно, у повному обсязі як з використанням типового 

алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом. При 

відповіді та виконанні практичних завдань припускається 

незначних неточностей, які самостійно виявляє та виправляє. 

Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової 

техніки і технології. 

12 

Учень (слухач) володіє системними знаннями навчального 

матеріалу та ефективно їх застосовує для виконання практичних 

завдань, що передбачені навчальною програмою. Відповідь учня 

(слухача) повна, правильна, логічна, містить аналіз, 

систематизацію, узагальнення. Вміє самостійно знаходити і 

користуватися джерелами інформації, оцінювати отриману 

інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні 

зв'язки. Робить аргументовані висновки. Правильно й усвідомлено 

використовує всі види довідкової, технічної та конструкторсько- 

технологічної документації в межах навчальної програми. 

Бездоганно виконує практичні завдання як з використанням 

типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом. 

Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової 

техніки і технології. 

 

 Професійно-практична підготовка 

 

І рівень початковий 

       Характеристика рівня: учень (слухач) з допомогою майстра виробничого 

навчання (наставника виробничої практики, інструктора) відтворює на рівні 

розпізнання окремі компоненти професійних знань та виконує окремі елементи 

(фрагменти) навчально-виробничого або контрольного завдання. При виконанні 

роботи припускається суттєвих помилок в організації робочого місця, 

плануванні виробничих дій, в прийомах праці та технологічних операціях. 

Результат виконаної роботи не відповідає вимогам кваліфікаційної 

характеристики з відповідної професії певного ступеня професійно-технічної 
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освіти та діючим якісним і кількісним (норми виробітку, часу, витрат 

матеріалів тощо) показникам на даний період навчання. 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

1 

Учень (слухач) з допомогою майстра виробничого навчання 

відтворює на рівні розпізнання окремі елементи професійних знань, 

необхідних для виконання даної роботи. З постійною допомогою 

майстра виробничого навчання виконує лише елементи навчально-

виробничого або контрольного завдання. При виконанні роботи 

припускається суттєвих помилок в організації робочого місця, 

плануванні виробничих дій, в прийомах праці та технологічних 

операціях. Результат виконаної роботи повністю не відповідає 

діючим якісним і кількісним показникам. Потребує постійної 

допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці. 

2 

Учень (слухач) з допомогою майстра виробничого навчання 

відтворює на рівні розпізнання окремі фрагменти професійних 

знань, необхідних для виконання даної роботи. З постійною 

допомогою майстра виробничого навчання виконує фрагменти 

навчально виробничого або контрольного завдання. При виконанні 

роботи припускається суттєвих помилок в організації робочого 

місця, плануванні виробничих дій, в прийомах праці та 

технологічних операціях. Результат роботи істотно не відповідає 

діючим якісним і кількісним показникам. Потребує допомоги і 

контролю в дотриманні правил безпеки праці. 

3 

Учень (слухач) безсистемно на рівні розпізнання відтворює окремі 

компоненти професійних знань, необхідних для виконання даної 

роботи. З допомогою майстра виробничого навчання планує 

виробничі дії та виконує частину навчально-виробничого або 

контрольного завдання. При виконанні роботи припускається 

значної кількості помилок в організації робочого місця, в прийомах 

праці та технологічних операціях, які самостійно виправити не 

може. Результат роботи не відповідає діючим якісним і кількісним 

показникам нижчого кваліфікаційного рівня. Потребує допомоги і 

контролю в дотриманні правил безпеки праці. 

ІІ рівень середній 

       Учень (слухач) безсистемно на рівні розпізнання відтворює окремі 

компоненти професійних знань, необхідних для виконання даної роботи. З 

допомогою майстра виробничого навчання планує виробничі дії та виконує 

частину навчально-виробничого або контрольного завдання. При виконанні 

роботи припускається значної кількості помилок в організації робочого місця, в 

прийомах праці та технологічних операціях, які самостійно виправити не може. 

Результат роботи не відповідає діючим якісним і кількісним показникам 

нижчого кваліфікаційного рівня. Потребує допомоги і контролю в дотриманні 

правил безпеки праці. 

4 
Учень (слухач) без достатнього розуміння відтворює окремі 

компоненти професійних знань та недостатньо усвідомлено 
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виконує основні прийоми і технологічні операції, необхідні для 

виконання даної роботи. Не може пояснити зміст технологічного 

процесу та прийомів самоконтролю і методів контролю за якістю. З 

частковою допомогою майстра виробничого навчання організовує 

робоче місце, планує виробничі дії та виконує навчально-

виробниче або контрольне завдання з використанням технічної та 

конструкторсько-технологічної документації. При виконанні 

роботи припускається значної кількості помилок, які самостійно 

виправити не може. Результат роботи відповідає мінімальним 

діючим якісним і кількісним показникам. В окремих випадках 

потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці. 

5 

Учень (слухач) з допомогою майстра виробничого навчання 

відтворює на рівні розпізнання окремі знання та недостатньо 

усвідомлено виконує основні прийоми і технологічні операції, 

необхідні для даної робити. З частковою допомогою майстра 

виробничого навчання організовує робоче місце, планує виробничі 

дії та виконує навчально-виробниче або контрольне завдання з 

використанням технічної конструкторсько-технологічної 

документації. Неусвідомлено застосовує прийоми контролю за 

якістю та самоконтролю за виконанням технологічного процесу. 

При виконанні роботи припускається помилок, які самостійно 

виправити не може. Результат роботи відповідає низькому рівню 

діючих якісних та кількісних показників. В окремих випадках 

потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці. 

В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні 

правил безпеки праці. 

6 

Учень (слухач) без достатнього розуміння відтворює значну 

кількість компонентів професійних знань, необхідних для 

виконання даної роботи. З консультативною допомогою майстра 

виробничого навчання організовує робоче місце, планує виробничі 

дії та виконує навчально-виробниче або контрольне завдання з 

застосуванням технічної та конструкторсько-технологічної 

документації. Неусвідомлено застосовує прийоми контролю за 

якістю та самоконтролю за виконанням технологічного процесу. 

При виконанні роботи припускається помилок, які частково може 

виправити з допомогою майстра виробничого навчання. Результат 

виконаної роботи відповідає низькому рівню діючих якісних та 

кількісних показників. В окремих випадках потребує 

консультативної допомоги в організації робочого місця та 

дотриманні правил безпеки праці. 

ІІІ рівень достатній 

       Характеристика рівня: учень (слухач) з розумінням відтворює основні 

професійні знання та правильно виконує основні прийоми і технологічні 

операції, необхідні для даної роботи. Самостійно організовує робоче місце, 

планує виробничі дії та в цілому правильно виконує навчально-виробниче або 
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контрольне завдання за типовим алгоритмом в межах встановлених норм часу. 

Достатньо усвідомлено користується технічною та конструкторсько-

технологічною документацією. Може розробляти окремі її види з 

консультацією майстра виробничого навчання (наставника виробничої 

практики, інструктора). Застосовує основні прийоми самоконтролю виробничих 

дій та методи контролю за якістю. При виконанні роботи припускається 

несуттєвих помилок, які може виправити. Результат виконаної роботи 

відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики відповідної професії 

певного ступеня професійно-технічної освіти або діючим якісним і кількісним 

показникам (норми виробітку, часу, витрат матеріалів тощо) на даний період 

навчання. Дотримується правил безпеки праці. 

7 

Характеристика рівня: учень (слухач) з розумінням відтворює 

основні професійні знання та правильно виконує основні прийоми і 

технологічні операції, необхідні для даної роботи. Самостійно 

організовує робоче місце, планує виробничі дії та в цілому 

правильно виконує навчально-виробниче або контрольне завдання 

за типовим алгоритмом в межах встановлених норм часу. 

Достатньо усвідомлено користується технічною та 

конструкторсько-технологічною документацією. Може розробляти 

окремі її види з консультацією майстра виробничого навчання 

(наставника виробничої практики, інструктора). Застосовує основні 

прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за 

якістю. При виконанні роботи припускається несуттєвих помилок, 

які може виправити. Результат виконаної роботи відповідає 

вимогам кваліфікаційної характеристики відповідної професії 

певного ступеня професійно-технічної освіти або діючим якісним і 

кількісним показникам (норми виробітку, часу, витрат матеріалів 

тощо) на даний період навчання. Дотримується правил безпеки 

праці. 

8 

Учень (слухач) з розумінням відтворює основні професійні знання 

та правильно виконує основні прийоми і технологічні операції, 

необхідні для даної роботи. Самостійно організовує робоче місце, 

планує та виконує навчально-виробниче або контрольне завдання 

за типовим алгоритмом (послідовність дій) в межах встановлених 

норм часу. Достатньо усвідомлено користується технічною та 

конструкторсько-технологічною документацією, що надається. 

Застосовує основні прийоми самоконтролю виробничих дій та 

методи контролю за якістю роботи. При виконанні роботи 

припускається несуттєвих помилок, які може виправити. Результат 

роботи відповідає якісним і кількісним показникам, що передбачені 

запланованим рівнем кваліфікації. Дотримується норм витрат 

матеріалів (ресурсів) та правил безпеки праці. 

9 

Учень (слухач) володіє основними професійними знаннями та 

правильно виконує переважну більшість прийомів і технологічних 

операцій, необхідних для даної роботи. Самостійно, в цілому 

правильно організовує робоче місце, планує та виконує навчально-
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виробниче або контрольне завдання за типовим алгоритмом 

(послідовність дій) у межах встановлених норм часу. Усвідомлено 

користується технічною та конструкторсько-технологічною 

документацією. Може розробляти окремі її види. Правильно 

застосовує основні прийоми самоконтролю виробничих дій та 

методи контролю за якістю роботи. При виконанні роботи 

припускається несуттєвих помилок, які виправляє. Результат 

роботи відповідає якісним і кількісним показникам, що передбачені 

запланованим кваліфікаційним рівнем. Дотримується норм витрат 

матеріалів енергоресурсів та безпеки праці. 

ІV рівень високий 

        Характеристика рівня: учень (слухач) володіє професійними знаннями в 

повному обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми і 

технологічні операції, необхідні для виконання даної роботи в межах 

навчальної програми та встановлених норм часу. Самостійно, в повному обсязі 

виконує навчально-виробниче або контрольне завдання відповідно до вимог 

технічної та конструкторсько-технологічної документації, яка передбачена 

навчальною програмою. Вміє самостійно розробляти окремі її види та обирати 

оптимальний варіант виконання навчально-виробничого (контрольного) 

завдання. Зразково дотримується нормативів витрат матеріалів та інших 

ресурсів. Правильно і усвідомлено застосовує всі прийоми самоконтролю 

виробничих дій та методи контролю за якістю роботи, опанував основи 

професійної культури та виявляє прагнення і здатність до продуктивної і 

творчої співпраці в колективі. У процесі роботи може припускатися 

неточностей, які самостійно виявляє та виправляє. Результат виконаної роботи 

повністю відповідає рівню кваліфікації, який обумовлений кваліфікаційною 

характеристикою з відповідної професії певного ступеня професійно-технічної 

освіти та діючими якісними і кількісними показниками (норми виробітку, часу, 

витрат матеріалів тощо) або може відповідати вищому кваліфікаційному рівню, 

ніж запланований. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання 

правил безпеки праці. 

10 

Учень (слухач) володіє професійними знаннями в обсязі, що 

передбачений навчальною програмою, та самостійно, правильно, 

впевнено виконує прийоми і технологічні операції, необхідні для 

виконання даної роботи в межах навчальної програми та 

встановлених норм часу. Самостійно в повному обсязі виконує 

навчально-виробниче або контрольне завдання відповідно до вимог 

технічної та конструкторсько-технологічної документації, яка 

передбачена навчальною програмою. Вміє розробляти окремі її 

види. Дотримується нормативів витрат матеріалів і інших ресурсів. 

Виявляє елементи професійної культури та прагнення і здатність до 

продуктивної творчої співпраці в колективі. В процесі роботи може 

припускатись окремих неточностей, які самостійно виправляє. 

Результат виконаної роботи в цілому відповідає діючим заданим 

якісним і кількісним показникам. Раціонально організовує робоче 

місце та дотримується правил безпеки праці. 
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11 

Учень (слухач) володіє професійними знаннями в повному обсязі та 

самостійно, правильно, впевнено виконує всі прийоми, 

технологічні операції, необхідні для виконання даної роботи в 

межах навчальної програми та встановлених норм часу. 

Самостійно, в повному обсязі виконує навчально-виробниче або 

контрольне завдання відповідно до вимог технічної та 

конструкторсько-технологічної документації, що передбачена 

навчальною програмою. Вміє самостійно розробляти окремі її види 

та обирати оптимальний варіант виконання навчально-виробничого 

або контрольного завдання. Зразково дотримується нормативів 

витрат матеріалу та інших ресурсів. Правильно й усвідомлено 

застосовує всі прийоми самоконтролю виробничих дій та методи 

контролю за якістю роботи, опанував основи професійної культури 

та виявляє прагнення і здатність до продуктивної і творчої 

співпраці в колективі. В процесі роботи припускається незначних 

неточностей, які самостійно виявляє і виправляє. Результат 

виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним і кількісним 

показникам. Забезпечує високий рівень організації праці та 

дотримання правил безпеки праці. 

12 

Учень (слухач) володіє системними професійними знаннями в 

повному обсязі та бездоганно виконує всі прийоми і технологічні 

операції, необхідні для виконання конкретної роботи в межах 

навчальної програми. Повністю виконує або перевиконує норми 

часу. Самостійно, в повному обсязі виконує навчально-виробниче 

або контрольне завдання у повній відповідності до вимог технічної 

та конструкторсько-технологічної документації. Вміє самостійно 

розробляти її види та обирати оптимальний варіант виконання 

навчально-виробничого (контрольного) завдання. Знаходить шляхи 

зменшення витрат матеріалів та інших ресурсів, що не впливають 

на якість. Впевнено й усвідомлено застосовує всі прийоми 

самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю 

роботи. Володіє основами професійної культури та виявляє 

прагнення і здатність до продуктивної творчої співпраці в 

колективі. Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим 

якісним і кількісним показникам або може бути ще кращим. 

Забезпечує високий рівень організації праці і робочого місця, 

зразкового дотримання правил безпеки праці. 
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