Наявність вакантних посад порядок і умови проведення
конкурсу на їх заміщення
№
Посада, спеціальність
Освіта, стаж
з/п
1
Майстер виробничого
Освіта за спеціальністю «Прикладна механіка»;
навчання
Освітній рівень: молодший спеціаліст, бакалавр,
магістр;
Робітнича кваліфікація: «Токар»,
«Фрезерувальник».
Стаж роботи: без вимог до стажу.
Обов’язки майстра виробничого навчання:
1. Забезпечує виконання навчального плану, програми професійнопрактичної підготовки і дотримання норм і правил безпеки праці при
виконанні робіт студентами.
2. Складає документацію з планування професійно-практичної
підготовки, підбирає види робіт відповідно до програми практики.
3. Забезпечує оснащення навчальних місць студентів з урахуванням
вимог навчальної програми, готує до занять обладнання, матеріали,
інструмент.
4. Контролює та оцінює рівень засвоєння знань, умінь, практичних
навичок та відвідування студентами занять з практичної підготовки.
5. Організовує підготовку студентів до поетапної та державної
кваліфікаційної атестації, приймає участь у проведенні атестації.
6. Постійно підвищує професійну і педагогічну кваліфікацію, вивчає
передовий досвід, досягнення науки, техніки і застосовує їх на навчальних
заняттях в закріпленій групі і працює за планом, погодженим з завідувачем
навчально-виробничою практикою.
7. Виявляє педагогічний такт у спілкуванні зі студентами, разом з тим,
майстер виробничого навчання повинен бути вимогливим, об’єктивним,
дбати про збереження контингенту.
8. Вимагає від студентів дотримання правил внутрішнього розпорядку.
9. Приймає участь в роботі педагогічної ради технікуму, засіданнях
циклових комісій, постійно удосконалює методичну роботу, виступає з
доповідями з власного досвіду роботи.
10.Займається профорієнтаційною роботою з шкільною молоддю.
11.Проводить цілеспрямовано роботу по поліпшенню матеріальнотехнічного забезпечення, комплексно-методичного забезпечення професії.

12.Здійснює методично підготовлене і безпечне проведення занять з
професійно-практичної підготовки.
13.Здійснює систематичне спостереження за станом верстатного
обладнання, риштувань, захисних пристроїв.
14.Регулярно проводить перевірку чистоти і порядку на робочих місцях, в
приміщеннях майстерні, забезпечення достатньої освітленості робочих місць.
15.Проводить навчання та інструктаж студентів з безпеки праці –
первинний, позаплановий та цільовий – з оформленням у журналах.
16.Здійснює контроль за застосуванням і правильним використанням
спецодягу, спецвзуття та індивідуальних захисних пристроїв, за
забезпеченням робочих місць попереджуючими написами і плакатами.
17.Настановленням і особистим прикладом стверджує повагу до
принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, гуманізму,
доброти, патріотизму, працелюбства.
18.Виховує у студентів повагу до педагогів, батьків, жінок, культурнонаціональних, духовних, історичних цінностей України, дбайливого
ставлення до навколишнього середовища.
19.Відвідує методичні об’єднання майстрів за фахом, приймає активну
участь у роботі методичного об’єднання.
20.Виконує накази директора технікуму та розпорядження завідувача
навчально-виробничою практикою.
21.Працює в режимі, встановленому у технікумі та режимі навчальних
занять, бере участь в обов’язкових загальних заходах закладу, самостійно
планує діяльність, яка визначена його обов’язками.
22.Заміняє тимчасово відсутніх майстрів у встановленому порядку на
умовах погодинної оплати праці згідно тарифікації.

