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ПЕРЕДМОВА 

 

Методичні рекомендації (далі – Рекомендації) розроблені на основі 

Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-

технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 30.05.2006 року № 419, Постанови Кабінету Міністрів 

України від 07.06.1999 року № 992 «Про порядок надання робочих місць для 

проходження учнями, слухачами ПТНЗ виробничого навчання та виробничої 

практики», Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння 

кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту (наказ 

Мінпраці та соціальної політики України і Міністерства освіти і науки України 

від 31.12.1998 року № 201/469), Національні стандарти України: ДСТУ 3008-

2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та 

правила оформлення», ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». 

Рекомендації мають за мету у доступній формі викласти вимоги до 

структури, змісту, обсягу, правил оформлення, критеріїв оцінювання та захисту 

письмової екзаменаційної роботи (далі – ПЕР). ПЕР є вихідною формою 

контролю знань, умінь, навичок і компетентностей учнів на завершальному 

етапі 2-го та 3-го ступенів професійної (професійно-технічної) освіти; 

значущим етапом самостійної освітньої діяльності випускників, важливою 

складовою державного кваліфікаційного іспиту, підтвердженням відповідної 

кваліфікації, яку набувають учні з професій: «Закрійник», «Перукар (перукар-

модельєр)», «Манікюрник», «Педикюрник», «Декоратор вітрин», «Оформлювач 

вітрин, будівель та споруд «Секретар керівника (підприємства, установи, 

організації)», «Адміністратор», «Касир (підприємства, установи, організації)», 

«Офісний службовець» (бухгалтерія)», «Обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних», «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-

обчислювальних машин».  

ПЕР дозволяє учням поглибити та систематизувати свої знання, розвинути 

професійні навички й компетентності та вміння орієнтуватися в різних 

виробничих ситуаціях, продемонструвати здатність до захисту самостійно 

виконаного завдання. Слід зауважити, що робота виконується і захищається 

кожним учнем окремо. 

Зміст Рекомендацій розподілено на 4 розділи. У розділі 1 наводяться мета і 

завдання ПЕР. У розділі 2 описано порядок підготовки, затвердження, 

виконання та захисту ПЕР. У розділі 3 надано вимоги до основного змісту та 

структурування матеріалів ПЕР з урахуванням особливостей вищезазначених 

професій. У розділі 4 викладено правила оформлення ПЕР. В додатках до 

Рекомендацій наводяться приклади оформлення окремих структурних 

елементів ПЕР.  

Рекомендації стануть у нагоді педагогічним працівникам, які здійснюють 

професійно-теоретичну та професійно-практичну підготовку кваліфікованих 

робітників із зазначених професій, та учням під час виконання ПЕР.  
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РОЗДІЛ 1 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПИСЬМОВОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Виконання ПЕР має за мету: 

 закріпити та поглибити теоретичні знання учнів у процесі 

виконання завдання ПЕР; 

 набути умінь застосовувати засвоєні теоретичні знання при 

вирішенні конкретних завдань; 

 розвинути в учнів навички самостійної роботи зі спеціальною 

літературою, довідниками, іншими джерелами інформації; 

 виробити вміння узагальнювати теоретичні знання, самостійно 

формулювати висновки;  

 обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору з проблем, що 

досліджуються; 

 закріпити навички самостійної роботи з комп'ютерною технікою, 

програмним забезпеченням; 

 перевірити рівень професійної підготовленості учнів до самостійної 

роботи за набутою професією і кваліфікацією. 

 

Для досягнення цієї мети учень повинен продумати та зрозуміти  завдання: 

правильно вибрати або обробити вхідні дані, визначити раціональну 

технологію виконання роботи, обґрунтувати її доцільність; уміло користуватись 

фаховою літературою, володіти професійною термінологією, правильно та 

логічно висловлювати свої думки. 

 

РОЗДІЛ 2 

 

ПОРЯДОК ВИБОРУ, ПІДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВИКОНАННЯ 

ТА ЗАХИСТУ ПИСЬМОВОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Раціональна організація процесу вибору, підготовки, затвердження, 

виконання та захисту ПЕР учнями передбачає дотримання наступної 

послідовності дій: 

1. Вибір та затвердження тем ПЕР. 

2. Надання учням тем та завдань ПЕР. 

3. Ознайомлення учнів з вимогами щодо виконання ПЕР. 

Демонстрація зразків робіт.  

4. Добір учнями загальної і спеціальної літератури відповідно до теми 

роботи (індивідуальні консультації).  

5. Опрацювання учнями літературних джерел. 

6. Оформлення результатів дослідження (таблиці, схеми тощо). 

7. Консультування учнів щодо етапів виконання ПЕР. 

8. Загальне оформлення учнями робіт. 

9.  Контроль за якістю виконаних робіт.   
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10. Перевірка чернеток, додаткові рекомендації щодо оформлення 

чистового варіанту ПЕР.  

11. Перевірка додатків до ПЕР.  

12. Подання роботи на перевірку керівнику (керівникам). 

13.  Складання відгуку на виконання ПЕР.  

14. Захист ПЕР. 

 

Вважаємо за доцільне конкретизувати деякі із наведених дій. 

Теми ПЕР повинні відповідати змісту виробничої практики учнів (за 

можливості - змісту кваліфікаційних пробних робіт), обсягу знань, вмінь, 

навичок та компетентностей, що передбачаються відповідними освітніми 

стандартами, кваліфікаційними характеристиками професій і робочими 

навчальними програмами з відповідних професій. 

Керівником ПЕР (далі – керівником) призначається один (або декілька) з 

викладачів профільних предметів заступником директора з навчально-

виробничої роботи. 

Теми ПЕР учнів випускних груп формує керівник (керівники) за 

погодженням з майстром виробничого навчання (далі – майстром) на основі 

індивідуального підходу до учнів, тобто з врахуванням рівня їх підготовки, та 

відповідно до обсягу знань, умінь, навичок, компетентностей, якими мають 

володіти випускники. Теми ПЕР можуть щорічно переглядатися і 

оновлюватися. 

Список тем ПЕР учнів оформлюється у вигляді «ПЕРЕЛІКУ ТЕМ» ПЕР 

(далі – Перелік), який розглядається й ухвалюється на засіданні методичної 

комісії відповідного навчального року, підписується керівником (керівниками) і 

майстром та затверджується заступником директора з навчально-виробничої 

роботи (ДОДАТОК А). Розподіл тем та безпосереднє надання їх учням 

відбувається не пізніше, ніж за 1 місяць до початку виробничої практики. Перед 

виходом на виробничу практику кожен з учнів отримує «ЗАВДАННЯ» до ПЕР. 

«ЗАВДАННЯ» складає керівник (керівники). Разом із «ЗАВДАННЯМ» 

учням надається опис структури та правила оформлення роботи (розділ 4 

«Правила оформлення ПЕР» даних методичних рекомендацій).  

Контроль за виконанням робіт учнями здійснює керівник (керівники), 

використовуючи попередньо заплановані і доведені до учнів консультації. Під 

час консультацій керівник (керівники) ознайомлює учнів з вимогами щодо до 

змісту, структури та оформлення робіт, термінами їх виконання.  

Індивідуальні консультації рекомендується проводити в присутності інших 

учнів. Це дає можливість керівнику (керівникам) ознайомити більшу кількість 

учнів із загальними положеннями виконання ПЕР, уникаючи повторень; 

проводити аналіз допущених помилок і попереджати аналогічні недоліки. 

Консультації з питань охорони праці учні отримують від педагогічного 

працівника, який викладає предмет «Охорона праці».  

Керівник (керівники) має сприяти грамотному виконанню учнями 

поставлених завдань, не нав’язуючи їм готового рішення, розвивати 

самостійність майбутніх кваліфікованих робітників, заохочувати й розвивати 
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ініціативу учнів, мотивувати їх до використання значного обсягу літературних 

джерел, досвіду, отриманого під час проходження виробничої практики. 

Виконані учнями ПЕР надаються керівнику (керівникам) для перевірки та 

підготовки відгуків для того, щоб він мав змогу ознайомитися з матеріалом 

робіт й допустити їх до захисту. Відгуки на кожну виконану роботу мають бути 

готовими за 3 дні до захисту ПЕР. 

Учень, отримавши роботу після її перевірки, має виправити вказані 

недоліки й готуватися до захисту ПЕР. Готові роботи зберігаються у керівників, 

а в день захисту видаються учням. 

Захист ПЕР відбувається в присутності державної атестаційної комісії. 

Вступне слово надається учневі, який у своїй доповіді висвітлює наступні 

питання: уі завдання ПЕР; практичну цінність виконаної роботи; методи, що 

використовувались для розв'язання поставлених завдань; літературні джерела, 

що виявились найбільш змістовними та цікавими; результати проведеної 

роботи. 

Потім члени атестаційної комісії ставлять учневі питання, на які він дає 

відповіді. Наступним заслуховують керівника (керівників) ПЕР, який 

висловлює свою думку щодо якості й рівня виконання і захисту ПЕР та зачитує 

відповідний відгук. 

Атестаційна комісія за результатом захисту приймає рішення щодо 

оцінювання ПЕР на основі національної 12-ти бальної системи. Критеріями 

оцінювання роботи учня є такі: 

4 бали: робота має неестетичний вигляд, виконана із зауваженнями, які не 

були своєчасно виправлені, недотримані терміни її виконання; 

5 балів: роботу (або окремі розділи) у звязку з порушенням термінів 

представлення, перевірено несвоєчасно; зауваження до змісту ПЕР не було 

виправлено; 

6 балів: окремі розділи або робота в цілому перевірена, але з порушенням 

встановлених термінів; виявлені помилки у структурі ПЕР не виправлені; 

7 балів: окремі розділи роботи виконані не в повному обсязі, мають 

зауваження, які своєчасно не були виправлені; робота виконана із порушенням 

встановлених термінів; 

8 балів: окремі розділи роботи виконані з незначними порушеннями вимог 

та із недотриманням термінів; 

9 балів: робота має гарний естетичний вигляд, на перевірку представлена 

вчасно, але окремі розділи виконані з незначними порушеннями вимог, які 

своєчасно були виправлені; 

10 балів: всі розділи роботи виконані у повному обсязі без зауважень з 

дотриманням вимог, своєчасно або достроково перевірені керівником, окремі 

розділи мали незначні зауваження, але своєчасно були виправлені; 

11 балів: всі розділи роботи виконані у повному обсязі без зауважень, з 

дотриманням вимог, своєчасно або достроково перевірені керівником; робота 

має гарний естетичний вигляд; 

12 балів: робота в цілому висвітлена у повному обсязі з дотриманням 

вимог, з використанням додаткової літератури та без зауважень, робота має 

гарний естетичний вигляд і доповнена власними ідеями. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ 

ПИСЬМОВОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

3.1 Структура та обсяг письмової екзаменаційної роботи 

ПЕР умовно поділяють на: 

 вступну частину;  

 основну частину; 

 додатки. 

Обсяг роботи складає 15–20 сторінок (без додатків). 

 

3.2 Вимоги до структурних елементів вступної частини письмової 

екзаменаційної роботи 

 

Вступна частина роботи містить такі структурні елементи:  

а) титульний аркуш; 

б) «Завдання» на виконання ПЕР; 

в) зміст; 

г) перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за 

потреби). 

Кожен структурний елемент вступної частини починають з нової сторінки. 

ПЕР має бути прошита і може мати обкладинку, оформлену учнем на свій 

розсуд. 

Титульний аркуш є першою сторінкою ПЕР. На ньому мають бути вказані: 

- найменування спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти; 

- найменування навчального закладу (повна назва); 

- тема письмової екзаменаційної роботи; 

- прізвище, ім’я, по батькові учня та номер групи; 

- назва професії, кваліфікації; 

- оцінка, з якою допускається учень (учні) до захисту письмової 

екзаменаційної роботи; 

– прізвище, ініціали керівника (керівників); 

– назва міста і рік виконання роботи. 

Інформація, що подається на титульному аркуші, повинна відповідати 

ДОДАТКУ Б.  

«ЗАВДАННЯ» розміщується після титульного аркушу і оформляється за 

зразком, наведеним у ДОДАТКУ В. 

«ЗМІСТ» –це план ПЕР із позначенням відповідних сторінок, з яких 

починається кожний структурний елемент. «ЗМІСТ» розміщують після 

«Завдання», починаючи з нової сторінки. «ЗМІСТ» включає: перелік умовних 

позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (якщо такий є); вступ; 

послідовно перелічені найменування всіх розділів, підрозділів, а також пунктів 

і підпунктів (якщо вони мають заголовки); висновки; список використаних 
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джерел; заголовки додатків. Напроти кожного розділу, підрозділу позначаються 

номери сторінок, на яких розміщений початок певного структурного елементу. 

У «ЗМІСТІ» можуть бути перераховані номери та назви ілюстрацій і 

таблиць з позначкою сторінок, на яких вони починаються. Приклад оформлення 

«ЗМІСТУ» наведено в ДОДАТКУ Г. 

Якщо в роботі є якісь окремі позначення (символи, скорочення, терміни і 

таке інше) і вони зустрічаються менше ніж три рази, то їх до переліку умовних 

позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів не включають, але при 

першому згадуванні у тексті (в дужках) наводять їх умовне позначення. 

Приклад оформлення переліку умовних позначень, символів, одиниць, 

скорочень і термінів наведено в ДОДАТКУ Д. 

 

3.3 Вимоги до структурних елементів основної частини письмової 

екзаменаційної роботи 

 

Основна частина ПЕР складається зі вступу, основного змісту роботи, 

висновків, переліку джерел посилання, відгуку. 

«ВСТУП» починають з окремої сторінки. У ньому насамперед викладають 

оцінку сучасного стану об’єкту, зазначеному у темі роботи (проблеми, питань, 

завдань), актуальність теми, мету ПЕР, практичну цінність та галузь 

застосування результатів дослідження, структуру роботи. Приклад форми 

«ВСТУПУ» для ПЕР наведено у ДОДАТКУ Е, «ВСТУПУ» з професії «Касир 

(підприємства, установи, організації)» - у ДОДАТКУ Є. 

Основний зміст роботи – це виклад відомостей, які є необхідними і 

достатніми для розкриття теми роботи та її результатів. 

Основний зміст роботи складається з розділів, які можна поділяти на 

пункти або на підрозділи і пункти. У пунктах, якщо потрібно, виокремлюють 

підпункти. Кожен розділ починають з нової сторінки. 

Текст розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів має містити закінчену 

інформацію, бути викладений послідовно, логічно, аргументовано, з 

висвітленням існуючих проблем. Якщо з тієї чи іншої теми (проблеми, питання) 

у літературі існують різні точки зору, їх слід навести, проаналізувати, 

позначити найбільш вдалу або, може, і відмінну від інших власну позицію з 

цього приводу.  

Подаючи матеріал, необхідний і достатній для розкриття сутності теми,  

його можна ілюструвати кресленнями, графіками, схемами, діаграмами, 

скріншотами тощо, оформлювати у вигляді таблиць, підтверджувати 

прикладами з практики. Формуючи основний зміст роботи, доцільно 

використовувати засоби текстового зв’язку (ДОДАТОК Ж). 

Основний зміст роботи формується залежно від особливостей професії і 

складається з наступних розділів: РОЗДІЛ 1 - ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА; 

РОЗДІЛ 2 - КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА (тільки для професії 

«Закрійник»), РОЗДІЛ 2 (або РОЗДІЛ 3 - для професії «Закрійник») - 

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. 
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3.3.1 Основний зміст роботи  для професії «Закрійник» 

Основний зміст роботи має бути побудований відповідно до робочої 

навчальної програми з  предметів «Основи конструювання одягу» та «Технічне 

моделювання і художнє оздоблення виробів»; виробничого навчання та 

виробничої практики.  

В структурі основного змісту роботи рекомендовано формувати Розділ 1 

«Технологічна частина» та розділ 2 «Конструкторська частина», які можуть 

містити підрозділи. 

У розділі 1 «Технологічна частина» (обсяг – не менше 4 аркушів) мають бути 

обов’язкові підрозділи наступного змісту: підрозділ 1.1 - зарисовка моделі 

одягу (ескіз); підрозділ 1.2 - опис зовнішнього вигляду моделі одягу; підрозділ 

1.3 - вимоги до матеріалів. 

У розділі 2 «Конструкторська частина» (обсяг – не менше 7 аркушів) мають 

бути обов’язкові підрозділи наступного змісту: підрозділ 2.1 – розмірні ознаки 

та характеристика фігури; підрозділ 2.2 –  вибір прибавок, їх розподіл; 

підрозділ 2.3 – побудова креслення базової конструкції виробу; підрозділ 2.4 – 

побудова модельної конструкції (технічне моделювання); підрозділ 2.5 – 

виготовлення робочих лекал; підрозділ 2.6 – нормування витрат матеріалів на 

виріб (розкладка лекал). 

Розділ 2 «Конструкторська частина» має включати виконане наступне 

графічне завдання: аркуш 1.- Ескіз моделі (виконується на фігурі в кольорі на 

форматі аркуша А4); аркуш 2. - Технічний малюнок моделі (виконується без 

фігури, некольоровий, формат аркуша А4); аркуш. - Основне креслення 

конструкції виробу (у масштабі 1:4; 1-2 листа); аркуш 4. - Моделювання 

конструкції виробу заданої моделі (у масштабі 1:4). 

Креслення виконується олівцем відповідно до вимог ЄСКД. При виконанні 

креслень лекал необхідно використовувати умовні позначення ліній.  

Основні та похідні лекала виробів слід виготовляти із щільного паперу з 

нанесенням відповідних ліній, позначок, контрольних крапок, специфікації 

деталей та лекал крою; до лекал додаються відповідні припуски на обробку. 

Якщо виріб не дає можливості нанесення специфікації на деталі крою, її 

необхідно виконати на окремому аркуші та оформити у вигляді додатку до 

ПЕР. Розкладку лекал виконують на міліметровому папері формату А4, А3, А1 

(в залежності від моделі та асортименту виробу).  

 

3.3.2 Основний зміст роботи  для професії «Секретар керівника 

(підприємства, установи, організації)» 

Основний зміст роботи формується на основі робочих навчальних програм 

предметів: «Українське ділове мовлення», «Документаційне забезпечення 

управління», «Основи редагування службових документів», «Комп’ютерні 

технології», «Організаційна техніка офісу», «Психологія ділових відносин»; 

виробничого навчання та виробничої практики.  

В структурі основного змісту роботи рекомендовано формувати наступні 

розділи і підрозділи: 

У Розділі 1 «Технологічна частина» мають бути обов’язкові 2 підрозділи. 

Підрозділ 1.1 має відображати вирішення завдання, пов’язаного з темою роботи 
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(наприклад, опис процедури оформлення та ведення трудових книжок). 

Підрозділ 1.2 повинен містити вирішення завдання за допомогою 

комп’ютерних засобів.  

В тексті підрозділу 1.1 можуть наводитись схеми, таблиці, діаграми та інші 

графічні зображення. В тексті підрозділу 1.2 слід навести скріншоти виконаних 

операцій комп’ютерним способом.  

Обсяг розділу 1 «Технологічна частина» має бути не менше 6 аркушів. 

 

3.3.3 Основний зміст роботи  для професії «Адміністратор 

(підприємства, установи, організації)» 

Основний зміст роботи формується на основі робочих навчальних програм 

предметів: «Планування, організація і технологія управління персоналом 

підприємства», «Організація обслуговування  відвідувачів», «Рекламний 

маркетинг і дизайн»; виробничого навчання та виробничої практики.  

В структурі основного змісту роботи рекомендовано формувати Розділ 1 

«Технологічна частина», який може містити підрозділи. 

У Розділі 1 «Технологічна частина» мають бути обов’язкові 2 підрозділи. 

Підрозділ 1.1 повинен відображати аналіз теоретичних аспектів за темою 

роботи (наприклад: аналіз теоретичних аспектів щодо видів, форм і способів 

комунікації); підрозділ 1.2 - практичне вирішення відповідного завдання 

(наприклад: опис та рекомендації щодо побудови ефективних комунікативних 

зв’язків адміністратора з відвідувачами).  

В тексті підрозділів можуть наводитись малюнки, схеми, таблиці, діаграми 

та інші графічні зображення.  

Обсяг розділу 1 «Технологічна частина» має бути не менше 6 аркушів. 

 

3.3.4 Основний зміст роботи  для професій «Касир (підприємства, 

установи, організації)», «Офісний службовець (бухгалтерія)», «Обліковець 

з реєстрації бухгалтерських даних» 

Основний зміст роботи для професії «Касир (підприємства, установи, 

організації)» формується на основі робочих навчальних програм предметів: 

«Технологія касових операцій», «Комп’ютеризація облікової інформації»; 

виробничого навчання та виробничої практики.  

Основний зміст роботи для професії «Офісний службовець (бухгалтерія)» 

формується на основі робочих навчальних програм предметів: «Бухгалтерський 

облік», «Основи економічного аналізу», «Економіка підприємства та основи 

підприємницької діяльності», «Діловодство та управлінська документація», 

«Комп’ютеризація облікової інформації»; виробничого навчання та виробничої 

практики.  

Основний зміст роботи для професії «Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних»)» формується на основі робочих навчальних програм 

предметів: «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», «Основи 

статистики», «Фінанси», «Інформаційні системи і технології в обліку»; 

виробничого навчання та виробничої практики.  
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В структурі основного змісту роботи за визначеними професіями 

рекомендовано формувати Розділ 1 «Технологічна частина», який може містити 

підрозділи. 

В структурі розділу 1 «Технологічна частина» мають бути обов’язкові 2 

підрозділи. Підрозділ 1.1 повинен відображати теоретичні аспекти за темою 

роботи (наприклад: аналіз теоретичних аспектів щодо видів, порядку 

проведення, оформлення і обліку результатів інвентаризації господарських 

операцій); підрозділ 1.2 - практичне вирішення завдання (наприклад: - 

розв’язання конкретного завдання, пов’язаного з інвентаризацією однієї або 

декількох господарських операцій та формулювання рекомендацій щодо їх 

ефективної організації і обліку).  

В тексті цього розділу можуть наводитись форми документів, таблиці, 

діаграми та інші графічні зображення.  

Обсяг розділу 1 «Технологічна частина» має бути не менше 4 аркушів. 

 

3.3.5 Основний зміст роботи  для професій «Манікюрник», 

«Педикюрник» 

Основний зміст роботи для професій «Манікюрник», «Педикюрник» 

формується на основі робочих навчальних програм предметів: «Манікюрна 

справа», «Матеріалознавство», «Санітарія і гігієна», «Спеціальне малювання», 

«Педикюрна справа»; виробничого навчання та виробничої практики.  

В структурі основного змісту роботи рекомендовано формувати Розділ 1 

«Технологічна частина», який може містити підрозділи. 

У Розділі 1 «Технологічна частина» мають бути обов’язкові 2 підрозділи. 

Підрозділ 1.1 має містити опис та аналіз теоретичних аспектів за темою роботи 

(наприклад: призначення манікюрної послуги; обгрунтування вибору довжини 

й форми нігтів, інструментів, кольорів та відтінків лаків, гель-лаків, інших 

парфюмерно-косметичних засобів, матеріалів і прикрас; методів і прийомів 

манікюрних робіт). В тексті цього підрозділу можуть наводитись світлини, 

зарисовки, схеми, таблиці та інші графічні зображення.  

У підрозділі 1.2 слід відобразити у табличному вигляді вирішення 

завдання, пов’язаного з темою роботи (наприклад: опис переліку видів 

манікюрних робіт, що виконуються у технологічній послідовності, обраних 

інструментів, пристосувань, білизни, парфумерно-косметичних засобів, 

матеріалів і прикрас; світлини або малюнку кінцевого вигляду манікюру 

(таблиця 1.2.1). 

 

Таблиця 1.2.1 Технологічна послідовність виконання манікюру  

 

№ 

з/п 

Перелік видів манікюр-

них робіт, що викону-

ються у технологічній 

послідовності 

Інструменти, 

пристосування, 

білизна 

Парфумерно-

косметичні 

засоби, матеріали, 

прикраси 

Світлина або малюнок 

кінцевого вигляду  
манікюру 

     

 

Обсяг розділу 1 «Технологічна частина» має бути не менше 4 аркушів. 
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3.3.6 Основний зміст роботи  для професії «Перукар (перукар-

модельєр)» 

Основний зміст роботи для професії «Перукар (перукар-модельєр)» 

формується на основі робочих навчальних програм предметів: «Перукарське 

мистецтво», «Матеріалознавство», «Санітарія і гігієна», «Спеціальне 

малювання», «Основи професійної етики та культури спілкування», «Основи 

макіяжу»; виробничого навчання та виробничої практики.  

В структурі основного змісту роботи рекомендовано формувати Розділ 1 

«Технологічна частина», який може містити підрозділи. 

У Розділі 1 «Технологічна частина» мають бути 2 обов’язкові підрозділи. 

Підрозділ 1.1 має містити опис та аналіз теоретичних аспектів за темою 

роботи (наприклад: опис та аналіз перукарської послуги - її призначення, 

класифікація, обгрунтування вибору довжини, кольору й текстури волосся; 

парфюмерно-косметичних засобів і матеріалів, прикрас або постижорних 

виробів та способів їх кріплення; методів, прийомів і технік перукарських 

робіт; характеристики групи споживачів, для якої рекомендується послуга). В 

тексті цього підрозділу можуть наводитись світлини, зарисовки, схеми, 

таблиці та інші графічні зображення.  

У підрозділі 1.2 слід відобразити в табличному вигляді вирішення 

завдання, пов’язаного з темою роботи (наприклад: опис етапів робіт та 

операцій, що здійснюються у технологічній послідовності; обраних 

інструментів, пристосувань, перукарської білизни, парфумерно-косметичні 

засобів і матеріалів; схематичного зображення перукарських операцій; 

світлини або малюнку кінцевої перукарської послуги (таблиця 1.2). 

 

Таблиця 1.2 Технологічна послідовність перукарської послуги 

 

№ 

з/п 

Перелік перукарських 

операцій, що викону-

ються у технологічній 

послідовності 

Інструменти, 

пристосування, 

перукарська 

білизна 

Парфумерно-

косметичні 

засоби і 

матеріали 

Схематичне 

зображення 

перукарських 

операцій 

Світлина або 

малюнок 

кінцевої 

перукарської 

послуги 

      

 

Обсяг розділу 1 «Технологічна частина» має бути не менше 5 аркушів. 

 

3.3.7 Основний зміст роботи  для професії «Декоратор вітрин» 

Основний зміст роботи для професії «Декоратор вітрин» формується на 

основі робочих навчальних програм предметів: «Основи композиції і 

кольорознавства», «Креслення і перспектива», «Рисунок», «Живопис», 

«Матеріалознавство», «Художнє проектування та макетування», «Комп’ютерна 

графіка», «Шрифти», «Макетування та робота в матеріалі», «Технологія 

декоративно-оформлюваних робіт»; виробничого навчання та виробничої 

практики.  

В структурі основного змісту роботи для професії «Декоратор вітрин» 

рекомендовано формувати Розділ 1 «Технологічна частина» (обсяг – не менше 4 

аркушів), який може включати підрозділи. Цей розділ має містити 2 обов’язкові 
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підрозділи. Підрозділ 1 має містити опис та аналіз теоретичних аспектів за 

темою роботи (наприклад: аналіз аналогів декоративно-оформлювальних робіт, 

виконання необхідних ескізів; обгрунтування добору матеріалів, інструментів, 

притосувань, що відповідають темі роботи; опис обраних прийомів, технік і 

способів виконання робіт; обгрунтування композиційного рішення відповідно 

до характеристик творчої роботи, її форми і змісту; кольорової гамми згідно з 

естетичними і стилістичними вимогами до роботи). В тексті цього розділу 

можуть наводитись світлини, зарисовки, схеми, таблиці та інші графічні 

зображення.  

У підрозділі 1.2 слід відобразити у табличному вигляді вирішення 

завдання, пов’язаного з темою роботи (наприклад: перелік обраних прийомів, 

технік і способів виконання робіт, що здійснюються у технологічній 

послідовності; необхідні матеріали, інструменти, пристосування; світлина 

кінцевої декоративно-оформлювальної роботи (таблиця 1.2). 

 

Таблиця 1.2 Технологічна послідовність виконання декоративно-

оформлювальної роботи 

 

№ 

з/п 

Перелік прийомів, технік і 

способів виконання робіт, що 

здійснюються у технологічній 

послідовності 

Інструменти, 

пристосування  

Матеріали Світлина або малюнок 

кінцевої декоративно-

оформлювальної 

роботи 

     

 

Обсяг розділу 1 «Технологічна частина» має бути не менше 6 аркушів. 

 

3.3.8 Основний зміст роботи  для професії «Електромеханік з ремонту 

та обслуговування лічильно-обчислювальних машин» 

Основний зміст роботи для цієї професії формується на основі робочих 

навчальних програм предметів: « Спеціальна технологія ремонту», 

«Експлуатація персонального комп'ютера», «Матеріалознавство», «Основи 

роботи на ЕККА», «Основи радіоелектроніки», «Переносні комп'ютери та 

портативні пристрої», «Основи програмування», «Основи цифрової техніки». 

«Обслуговування системи безпеки»; виробничого навчання та виробничої 

практики.  

В структурі основного змісту роботи рекомендовано формувати Розділ 1 

«Технологічна частина», який може містити підрозділи. 

У Розділі 1 «Технологічна частина» мають бути обов’язкові підрозділи, а 

саме: підрозділ 1.1, в якому відображаються теоретичні аспекти за темою 

роботи (наприклад: призначення, типи, потужність, склад блоку живлення; 

особливості його підключення до материнської плати та експлуатації тощо);  та 

підрозділ 1.2, що містить опис практичного вирішення завдання (наприклад: 

методи і засоби діагностики та ремонту блоку живлення.  

В тексті цього розділу можуть наводитись схеми, таблиці та інші графічні 

зображення.  

Обсяг розділу 1 «Технологічна частина» має бути не менше 5 аркушів. 
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Основний зміст кожної роботи має містити Розділ 2 «Охорона праці та 

безпека життєдіяльності», в якому учні повинні запропонувати заходи, які б 

виключали небезпечні ситуації на дільницях та робочих місцях. Даний розділ 

має містити теоретичні відомості з охорони праці та відображати застосування 

прийомів та засобів безпечної праці при виконанні конкретних технологічних 

операцій, які виконував учень в процесі підготовки ПЕР.  Об’єм розділу - 1 

аркуш  формату А4.  

«ВИСНОВКИ» розміщують безпосередньо після викладення основного 

змісту роботи, починаючи з нової сторінки. В цьому структурному елементі 

узагальнюють і подають найважливіші практичні результати (негативні також), 

отримані в роботі, з формулюванням розв’язаного завдання та значення його 

для  практичного використання. Об’єм цього елементу - 1 аркуш  формату А4.  

Приклад оформлення «ВИСНОВКІВ» наведено в ДОДАТКУ З. 

«ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ» – це обов’язкова складова, важливий 

елемент ПЕР, котрий містить бібліографічні описи джерел, на які є посилання в 

тексті роботи, і розміщується після «ВИСНОВКІВ», починаючи з нової 

сторінки. Джерела слід розміщувати в порядку за алфавітом, орієнтуючись на 

початкову літеру бібліографічного опису, який наводять відповідно до чинних 

стандартів з бібліотечної та видавничої справи. 

До переліку джерел посилання  має включатися не менш, ніж 5 джерел. 

Приклад оформлення ПЕРЕЛІКУ ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ  наведено в 

ДОДАТКУ И. 

 

4.5 Вимоги до оформлення переліку джерел посилання 

 

«ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ» – це обов’язкова складова, важливий 

елемент ПЕР, котрий містить бібліографічні описи джерел, на які є посилання в 

тексті роботи, і розміщується після «ВИСНОВКІВ», починаючи з нової 

сторінки. Джерела слід розміщувати в порядку за алфавітом, орієнтуючись на 

початкову літеру бібліографічного опису, який наводять відповідно до чинних 

стандартів з бібліотечної та видавничої справи. 

До переліку джерел посилання  має включатися не менш, ніж 5 джерел.  

«ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ» (1-2 сторінки) подається у такій 

послідовності:  

1. Закони України; 

2. Укази Президента України; 

3. постанови Кабінету Міністрів України; 

4. літературні джерела в абетковому порядку: підручники, посібники, 

брошури, журнальні та газетні статті. 

У кінці списку наводять іншомовні видання та електронні джерела 

інформації. Відомості про книги обов’язково містять прізвище та ініціали 

автора (авторів), заголовок, місце видання, назву видавництва, рік видання. 

Відомості про журнальні та газетні статті – прізвище, ініціали автора, 

заголовок, назву періодичного видання, серію, рік випуску, номер видання 

Назви джерел наводяться тією мовою, якою вони видані.  
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Приклад оформлення ПЕРЕЛІКУ ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ  наведено в 

ДОДАТКУ И. 

 

3.4 Вимоги до додатків 

 

Додатки розташовують після «ПЕРЕЛІКУ ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ», 

починаючи з нової сторінки. Додатки – матеріали, що доповнюють основні 

положення роботи. Кожний додаток слід починати з нової сторінки із 

зазначенням вгорі в середині сторінки слова «ДОДАТОК» і його позначенням 

великими літерами. 

У додатках вміщують матеріал, який: 

– є необхідним для повноти роботи, але включення його до основного 

змісту роботи може змінити його впорядкованість і логічність, і тим самим 

ускладнити його сприйняття; 

– не може бути послідовно розміщений в основній частині роботи через 

великий обсяг, форми або способи відтворення. 

До додатків можуть бути включені: таблиці даних, схеми, форми 

документів, копії чи формуляри-зразки документів тощо. 

 

3.5 Вимоги до відгуку 

 

«ВІДГУК»– викладений у письмовій формі документ, який містить 

критичний аналіз та оцінювання ПЕР, в якому керівник зазначає актуальність 

теми роботи, її повноту та якість (позитивні та негативні якості роботи); 

дотримання вимог щодо структури, змісту та терміну виконання ПЕР; 

володіння термінологією; висвітлення правил охорони праці; логічність, 

послідовність, аргументованість, дотримання вимог щодо мови, стилю, 

оформлення роботи; використання достатньої кількості теоретичних джерел; 

практичну цінність роботи; ступінь самостійності у виконанні роботи; уміння 

учня аналізувати отримані результати і робити відповідні висновки та 

узагальнення; рівень підготовки випускника до виконання професійних 

обов'язків; можливість присвоєння кваліфікації з конкретної професії, висновок 

про допуск до захисту ПЕР. 

Зразок можливого змісту «ВІДГУКУ» для всіх професій та 

конкретизованого змісту цього документу для професії «Закрійник» наводяться 

в ДОДАТКАХ І та Ї. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ 

ПИСЬМОВИХ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ РОБІТ  

 

4.1 Вимоги до оформлення тексту письмової екзаменаційної роботи 

 

ПЕР мають бути охайно оформлені, виконані українською мовою, 

машинним (за допомогою комп’ютерної техніки) способом; шрифт – Times 

New Roman, розмір – 14пт, міжрядковий інтервал – 1,5, на одній стороні 

стандартного білого аркушу паперу формату А4 (210х297мм).  

Текст роботи має бути стилістично правильним і по можливості стислим, 

без необгрунтованих скорочень, без копіювання текстів підручників, посібників 

та іншої літератури. Особливо слід бути уважним при використанні матеріалів 

web-ресурсів (українська мова, посилання на українське законодавство, 

грамотний переклад).  

Текст ПЕР слід друкувати, дотримуючись таких розмірів берегів: верхній і 

нижній – 20 мм, лівий – 30 мм, правий - 10 мм. 

Під час виконання роботи необхідно додержуватись рівномірної щільності, 

контрастності й чіткості зображення впродовж усього тексту.  

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти 

підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці 

або між рядками виправленого зображення машинописним способом або від 

руки. Виправлене повинно бути чорного кольору. 

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у звіті 

наводять мовою оригіналу.  

Структури елементів “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, 

СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ”, “ВСТУП”, 

“ВИСНОВКИ”, “ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ”, «ДОДАТКИ» не 

нумерують, а їх назви правлять за заголовки структурних елементів. 

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть 

мати заголовки. 

Заголовки структурних елементів і заголовки розділів слід розташовувати 

посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не 

підкреслюючи. 

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного 

відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не 

підкреслюючи, без крапки в кінці. 

Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту звіту і 

дорівнювати п’яти знакам (10 мм). 

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють 

крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. 

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не 

менше, ніж два рядки. Відстань між основами рядків заголовку, а також між 

двома заголовками приймають такою, як у тексті. 
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Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й 

підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один 

рядок тексту. 

Сторінки  слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної 

нумерації впродовж усього тексту роботи. Номер сторінки проставляють у 

правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок роботи. 

Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють. 

Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до 

загальної нумерації сторінок роботи. Розділи, підрозділи, пункти, підпункт 

роботи слід нумерувати арабськими цифрами. Розділи повинні мати порядкову 

нумерацію в межах викладення змісту ПЕР і позначатися арабськими цифрами 

без крапки, наприклад,1 ,2, 3 і т.д. 

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах  кожного розділу. 

Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера 

підрозділу, відокремлених крапкою. 

Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 і т.і. 

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або 

підрозділу. 

Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера пункту, 

або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера 

пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять, 

наприклад, 1.1, 1.2, або 1.1.1, 1.1.2 і т.і. 

Якщо текст поділяють тільки на пункти, їх слід нумерувати, за винятком 

додатків, порядковими номерами. Якщо розділ або підрозділ складається з 

одного пункту, або пункт складається з одного підпункту, його нумерують. 

 

4.2 Вимоги до оформлення ілюстрацій 

 

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід 

розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на 

наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання. 

Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, розміщені у роботі, мають 

відповідати вимогам стандартів “Единой системы конструкторской 

документации” та «Единой системы программной документации». 

Фотознімки розміром менше за формат А4 мають бути наклеєні на аркуші 

білого паперу формату А4. 

Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. 

За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані 

(підрисунковий текст). 

Ілюстрація позначається словом “Рисунок __”, яке разом з назвою 

ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, “Рисунок 3.1 – 

Схема розміщення”. 

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією 

в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. 
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Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера 

ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 – другий рисунок 

третього розділу. Якщо у звіті вміщено тільки одну ілюстрацію, її також 

нумерують. Ілюстрації, за необхідності, можуть бути перелічені в змісті з 

зазначенням їх номерів, назв і номерів сторінок, на яких вони вміщені. 

 

4.3 Вимоги до оформлення таблиць 

 

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць відповідно 

до рисунку 4.3.1. 

 

Таблиця ____ - ________________________________________________ 

             номер   назва таблиці 

 

Головка 

   
Заголовки граф 

    
Підзаголовки граф 

      Рядки 

(горизонтальні 

рядки) 
      

      

 Боковик 

((графа для заголовків рядків) 
Графи (колонки)  

 

Рисунок 4.3.1 Таблиця для оформлення цифрового матеріалу 

 

Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а 

також лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, 

якщо їх відсутність не утруднює користування таблицею. 

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона 

згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути 

посилання в тексті роботи. 

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в 

межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. 

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, 

відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого 

розділу. Якщо у роботі одна таблиця, її також нумерують. 

Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої 

великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст 

таблиці. Таблиці, за необхідності, можуть бути перелічені у змісті з 

зазначенням їх номерів, назв (якщо вони є) та номерів сторінок на яких вони 

розміщені. 
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4.4 Вимоги до оформлення формул 

 

Формули у тексті ПЕР послідовно нумеруються. Номер формули 

складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між 

якими ставлять крапку. Номер проставляється біля правого поля аркуша поряд 

з формулою. Номер формули пишеться в круглих дужках, наприклад (3.1) 

перша формула третього розділу. Пояснення значень символів, числових 

коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій 

послідовності, в якій вони дані в формулі, і кожне – з нового рядка. Перший 

рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. Рівняння і формули 

треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули 

потрібно залишати не менш, як один вільний рядок. Якщо рівняння не 

вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівняння (=) або після 

знаків плюс (+), мінус (-), множення (×) і ділення (:).  
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ДОДАТОК А 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЗАПОРІЗЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ МОДИ І СТИЛЮ» 
 

УХВАЛЕНО 

на засіданні методичної комісії викладачів та 

майстрів виробничого навчання з професій 

_____________________________________ 
(назва профілю або сфери дії професії) 

Протокол № від _____________ 

Голова методичної 

комісії ___________  ________________ 
(підпис)         (прізвище, ініціали) 

“____”__________________________2018 
(дата)            (місяць) 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник директора  

з навчально-виробничої роботи 

 

 

 
___________ _____________ 
     (підпис)            (прізвище, ініціали) 

“____”_____________2018 
(дата)            (місяць) 

 

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ ПИСЬМОВИХ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ РОБІТ 

з професії __________________________________________, 

кваліфікації ________________________________________ 
(назви  професії та кваліфікації) 

 

для учнів групи №_____ 
(номер групи) 
 

№ 

з/п 

Назва теми  

письмової екзаменаційної роботи 
Прізвище, ім'я по батькові учня Примітка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Керівник письмових екзаменаційних робіт _________  викладач ____________________ 
_________  викладач ______________________ 

________  викладач ____________________ 
(підпис)                             (прізвище, ініціали викладача 

 

Майстер виробничого навчання  __________   ___________________________ 
                (підпис)    (прізвище, ініціали майстра виробничого навчання)   
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ДОДАТОК Б 

 

(зразок  титульного аркушу пояснювальної записки) 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЗАПОРІЗЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ МОДИ І СТИЛЮ» 

  

 

 

 

ПИСЬМОВА ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА 

 

Тема письмової екзаменаційної роботи _______________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Виконав (ли) учень (учні) групи____  ______________________________ 
№ групи                  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 (прізвище, ініціали учня або учнів) 

Професія: - ________________ 
(назва професії) 

Кваліфікація: _____________________ 
(назва кваліфікації) 

Робота допущена 

до захисту з оцінкою:           ______________________________________   

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
 (прізвище, ініціали учня)     (оцінка учня) 

  

Керівник письмової  

екзаменаційної роботи:   ___________   _________________ 

___________   _________________  

(підпис керівника)                 (прізвище, ініціали керівника) 

 

Запоріжжя, 2018 
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ДОДАТОК В 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЗАПОРІЗЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ МОДИ І СТИЛЮ» 

  
 

ПОГОДЖЕНО 

Голова методичної комісії  

викладачів та майстрів виробничого 

навчання з професій сфери перукарського 

мистецтва та декоративної косметики 

_______________________ Іванюха О.О. 
(підпис)              

“____”_____________2018 
(дата)               (місяць) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник директора з 

навчально-виробничої роботи 

___________ _____________ 

(підпис)            (прізвище, ініціали) 
 

“____”_____________2018 
(дата)            (місяць) 

 

 

ЗАВДАННЯ 

на виконання письмової екзаменаційної роботи  

учня групи №_____ 
(номер групи) 

________________________________________________________________                               

(прізвище, ім'я по батькові учня) 

 

Професія: - ________________ 
(назва професії) 

Кваліфікація: _____________________ 
(назва кваліфікації) 

 

Тема письмової екзаменаційної роботи: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Графічна частина_______________________________________________________________  

 

Дата видачі завдання:               ___________ 

Термін виконання завдання:                    ___________ 
________________________________________________________________  

Керівник роботи:  ___________    викладач  __________________ 
 (підпис)                                       (прізвище, ініціали викладача) 

 

Роботу одержав: _____________  ___________________ 
(підпис учня)             (прізвище, ініціали учня) 
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ДОДАТОК Г 
 

(зразок «ЗМІСТУ» для письмової екзаменаційної  

роботи за професією «Закрійник») 
 

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ,  

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ   ………...…………………..................…..... 4 

ВСТУП   ………………………………………….……………................  5 

РОЗДІЛ 1 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА         10 

1.1 Організація робочого місця закрійника.....      10 

1.2 Вимоги до швейного обладнання, інструментів, пристроїв  14 

1.3 Вимоги до швейних матеріалів, фурнітури     16 

1.4 Зарисовка проектованої  жіночої моделі       17 

1.5 Опис проектованої  жіночої моделі       18 

РОЗДІЛ 2 КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА       20 

2.1 Розмірні ознаки та характеристика фігури.................    20 

2.2 Вибір прибавок, їх розподіл        25 

2.3 Побудова креслення базової конструкції виробу        29 

2.4 Побудова модельної конструкції       31 

2.5 Виготовлення робочих лекал        32 

2.6 Нормування витрат матеріалів на виріб      34 

РОЗДІЛ 3 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 35 

ВИСНОВКИ   ……………….………...................………………….......… 36 

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ ......……………........................  37 

ВІДГУК            39 

Додаток А Норми витрат матеріалів  …...........     40 
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ДОДАТОК Д 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

ВРУ     Верховна Рада України 

ГВ     господарське відання 

ГЗ     господарське законодавство 

ГКУ     Господарський кодекс України 

Закон     Закон України “Про споживчу кооперацію” 

ЗУ     закон(и) України 

КУ     Конституція України 

МКА     Міжнародний Кооперативний Альянс 

НЕП     нова економічна політика 

ОУ     оперативне управління 

РЄ     Рада Європи 

СГП     суб’єкт(и) господарського права 

СНД     Співдружність Незалежних Держав 

СРСР     Союз Радянських Соціалістичних Республік 

ФНР     Федеративна Республіка Німеччина 

ЦКУ     Цивільний кодекс України 
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ДОДАТОК Е 

 
(зразок «ВСТУПУ» для письмової екзаменаційної  

роботи за професією «Касир к») 
 

ВСТУП 

 

Актуальність. На сьогодні професія касира є актуальною і соціально 

значущою. Посада касира – одна із найпоширеніших. Вона присутня на 

більшості підприємств, організацій та установ усіх форм власності. 

Незважаючи на велику кількість терміналів та інших систем електронних 

розрахунків, більша частина процесів грошового обміну відбувається саме 

завдяки роботі касира. 

Попит на касирів на ринку праці в даний час достатньо високий. Обов'язки 

касира значні - крім обслуговування і консультування клієнтів, він повинен 

фахово працювати з касою, підтримувати порядок на робочому місці, вести 

касову документацію. Сьогодні зростає значення професії касира. Під впливом 

науково-технічного прогресу ця професія зазнала значних змін. На зміну 

рахівницям прийшли калькулятори, персональні комп’ютери, сучасні 

електронні касові апарати. Робота касира стала більш оперативною та 

інтелектуальною. Незважаючи на ці фактори, касиру все ж доводиться 

працювати з достатньою кількістю паперової документації, тому не виключені 

помилки при її заповненні, що у наступному може призвести до викривлення 

звітних даних. 

З метою попередження цих помилок доцільно глибоко вивчити та 

практично опрацювати деякі види робіт касира під час дослідження теми 

письмової екзаменаційної роботи (далі – роботи). Вибір теми роботи 

ґрунтувався на бажанні впродовж виробничої практики більш повно дослідити 

особливості документального оформлення операцій з безготівковими 

розрахунками з метою використання набутого досвіду в подальшій професійній 

діяльності, а також на усвідомленні важливості цих операцій для оптимального 

прийняття управлінських рішень. 

Обєктом роботи є операції з безготівковими розрахунками, предметом – 

особливості їх документального оформлення, базою – підприємство, в якому  

здійснювалась виробнича практика. 

Мета роботи – здійснити якісне документального оформлення операцій з 

безготівковими розрахунками.   

Практична цінність роботи полягає у можливості використання 

результатів дослідження у професійній діяльності касирів підприємств, 

організацій та установ. 
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ДОДАТОК Є 
 

(зразок «ВСТУПУ» для письмової екзаменаційної  

роботи за професією «Касир к») 
 

ВСТУП 

 

Актуальність. Економічний розвиток держави безпосередньо залежить від 

ефективності систем управління як на рівні національного господарства, так і 

на рівні окремого підприємства, організації чи установи. В цих умовах важливе 

значення відіграє достовірність інформації. Якісні характеристики інформації 

прямо або опосередковано можуть впливати на прийняття управлінських 

рішень, тому завжди актуальним залишаються питання організації 

бухгалтерського обліку з метою задоволення запитів внутрішніх та зовнішніх 

користувачів. Їх вирішення є передумовою для створення ефективної системи 

бухгалтерського обліку, покликаної забезпечувати інформаційні потреби 

власників, менеджерів підприємств, установ чи організацій.  

В бухгалтерському обліку доходи і витрати є системоутворюючими 

категоріями, дослідження яких дозволяє отримати оперативну інформацію про 

діяльність суб’єкта господарювання та його подальші перспективи розвитку. 

Для формування таких даних важливим є розуміння принципу нарахування і 

відповідності доходів та витрат у системі бухгалтерського обліку, уміння 

здійснювати якісне оформлення книги доходів і витрат. Саме ці уміння і 

навички касира забезпечать надання достовірної інформації не лише про 

теперішні видатки чи надходження підприємства, але й про майбутні грошові 

потоки, що допоможе ефективно спланувати дії управлінського персоналу.  

Отже, важливість обліку доходів і витрат в системі бухгалтерського обліку 

підприємства обумовлює актуальність обраної теми письмової екзаменаційної 

роботи (далі – роботи). 

Обєктом роботи є книга доходів і витрат, предметом – особливості її 

оформлення, базою – підприємство, в рамках якого здійснювалась виробнича 

практика. 

Мета роботи – здійснити якісне оформлення книги доходів і витрат.   

Практична цінність роботи полягає у  можливості використання 

результатів дослідження у професійній діяльності касирів підприємств, 

організацій та установ. 
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ДОДАТОК Ж 

 

ЗАСОБИ ТЕКСТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ  

Мовна функція Мовні засоби 

Послідовність викладу По-перше, по-друге, по-третє; з одного боку, з іншого 

боку; насамперед, наостанку; передусім; почнемо з того, 

що …; спочатку; також; тепер; далі; нарешті; на 

завершення; водночас після того як … 

Ступінь вірогідності 

повідомлення 

Очевидно; безумовно; без сумніву; безперечно; напевне; 

певно; певна річ; звичайно; (як) відомо; мабуть 

Послідовність у часі Спочатку, потім, тепер; насамперед; перш ніж; одночасно; 

після того як …; наприкінці 

Причина і наслідок, умова 

і наслідок 

Якщо …, то; унаслідок; оскільки; тому; (а) відтак; таким 

чином; отже; завдяки тому, що …; у зв’язку з тим, що …; 

через те, що …; з огляду на вищевикладене; зважаючи на 

те, що …; у результаті це пов’язано з …; зважаючи на 

вищевикладене; це залежить від того, що …; це 

спричинено тим, що … 

Зіставлення, 

протиставлення 

Так само, як і …; як …, так і ...; (а) проте; але; навпаки; 

водночас; однак; утім 

Доповнення, уточнення Водночас; зокрема; крім того; щоправда; наприклад; як-то; 

цебто; разом з тим; точніше; зауважмо 

Узагальнення, висновок Отже; таким чином; відтак; з розглянутого можна зробити 

такі висновки; узагальнюючи сказане; зважаючи на 

викладене вище; звідси; звідси випливає висновок; 

підсумовуючи 

Ілюстрація до сказаного Наприклад; так; проілюструємо це на …; кілька прикладів; 

опишемо кілька випадків, коли … 

Перехід до нової думки Розглянемо ...; перейдемо до …; ще одне: ... 
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ДОДАТОК З 
 

(зразок  «ВИСНОВКІВ» до письмової екзаменаційної роботи  

з професії «Касир (підприємства, установи, організації)» 

 

ВИСНОВКИ 

 

Результатом виконання письмової екзаменаційної роботи за темою 

«Порядок оформлення книги доходів і витрат на підприємстві» стало: 

досягнення поставленої мети роботи та виконання практичних завдань. 

У розділі 1 «Технологічна частина» письмової екзаменаційної роботи на 

підставі аналізу теоретичних джерел за темою дослідження розкриті основні 

положення щодо доходів і витрат юридичних осіб; на основі звітної 

документації підприємства, де проходила виробнича практика, проаналізовано 

структуру доходів і витрат, їх динаміку за період з__ по _____________, 

недоліки у оформленні відповідних бухгалтерських даних.  

У розділі 2 «Охорона праці та безпека життєдіяльності» було висвітлено 

умови, які забезпечують безпеку трудової діяльності касира (підприємства, 

установи, організації) на робочому місці.   

Проведене дослідження дозволило розробити практичні рекомендації 

щодо дотримання принципу послідовності при оформленні доходів і витрат у 

відповідній книзі, які можуть бути використані у реальних умовах трудової 

діяльності касира на підприємстві. Правильність та послідовність виконання 

зазначених операцій є особливо важливими в контексті забезпечення і 

реалізації відносин власності, захисту корпоративних інтересів, оптимізації 

податків; створення надійної інформаційної основи для вирішення 

керівництвом підприємства завдань планування, прогнозування, бюджетування, 

інвестування.  
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ДОДАТОК И 
 

(зразки «ПЕРЕЛІКУ ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ»  

та «ЕЛЕКТРОННИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ») 

 

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ 

 

1. Бралатан В.П., Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г. Професійна етика. 

Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2011. 

2. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В. Євдокимов В.В.,  Легенчук С.Ф. 

Інформаційні системи і технології в обліку. Підручник. - Житомир: Рута, 2007. 

3. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. - 

Дніпропетровськ: КНЕУ, 2000. 

4. Радкевич В.О. Моделювання одягу : підручник для учнів ПТНЗ / 

В.О.Радкевич. – К. : Вища шк., 2000. 

 

 

 

ЕЛЕКТРОННІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

1. Борытко Н. М. Профессионально-педагогическая компетентность 

педагога [електронний ресурс]. – Режим доступу : 

<http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-10.htm >. Загол. з екрану. – Мова рос. 

2. Деист Ф., Винтертон Д. Что такое компетенции? [електронний ресурс]. 

– Режим доступу : <http://wiki.hr-portal.rn /Slovar%27Kompetencij 

j/ChtoTakoeKompetencii> . Загол. з екрану. – Мова рос. 

3. Закон України « Про охорону праці» [електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2694-12 >. Загол.з 

екрану. – Мова укр. 
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ДОДАТОК І 
(зразок оформлення «ВІДГУКУ») 

 

ВІДГУК  

керівника (керівників) письмової екзаменаційної роботи про результати її 

виконання ученицею Державного навчального закладу «Запорізьке вище 

професійне училище моди і стилю», групи № ________   
________________________________________________________________________________(прізвище, ім’я, по 

батькові учениці у орудному відмінку) 

за професією _______________________, кваліфікацією __________________ 
              (назва професії)              (назва кваліфікації) 

Тема письмової екзаменаційної роботи: _________________________________ 

 

Мета роботи сформульована чітко, коректно; зміст відповідає назві обраної 

теми. Робота виконана у відповідності до термінів, вказаних у завданні.  

При виконанні письмової екзаменаційної роботи учениця 

продемонструвала на достатньому рівні набуті знання, вміння, й навички 

(професійні і ключові компетентності) з предметів професійно-теоретичної 

підготовки 

(_______________________________________________________________________), 
(назва предметів) 

виробничого навчання та виробничої практики.  

Позитивні якості письмової екзаменаційної роботи: структура роботи 

логічно побудована і оформлена відповідно до встановлених вимог; належно 

висвітлено зміст технологічного розділу, правильно описано питання щодо 

охорони праці і безпеки життєдіяльності.  

Негативні якості письмової екзаменаційної роботи: допущені неточності у 

визначенні термінів, незначні граматичні помилки. Виявлені недоробки не мали 

системного характеру і не вплинули на загальну оцінку  роботи. 

Загальний висновок: мета письмової екзаменаційної роботи в цілому 

досягнута; набуті знання, вміння, й навички (професійні і ключові 

компетентності) учениці_________________________ відповідають вимогам  
(прізвище та ініціали учениці)  

освітньо- кваліфікаційної характеристики зазначеної професії; робота виконана 

на достатньому рівні.  

Під час виконання письмової екзаменаційної роботи учениця проявила 

високу працездатність, самостійність, відповідальність, прагнення до 

підвищення професійного рівня, комунікативні навички; регулярно відвідувала 

консультації.  

Учениця ________________________ може претендувати на присвоєння  
(прізвище та ініціали учениці)  

кваліфікації __________________________ . Письмова екзаменаційна робота 

допущена до захисту з оцінкою  9 ( дев’ять ). 

 

 

Керівник творчої роботи _________     ____________________ 
(підпис)                                   (прізвище, ініціали керівника 
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ДОДАТОК Ї 
 

(зразок оформлення «ВІДГУКУ» на письмову екзаменаційну  

роботу за професією «Закрійник» 4-го розряду ) 

 

ВІДГУК  

керівника письмової екзаменаційної роботи про результати її виконання 

ученицею Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійне 

училище моди і стилю», групи № 7-7А   

Денисенко Ольги Іванівни 

за професією «Закрійник», кваліфікацією – 4-го розряду 
 

Тема письмової екзаменаційної роботи     -    «Розроблення модельної конструкції 

та технічної документації для виготовлення жіночої піжами» 

 

Тема роботи є актуальною в галузі сучасного швейного виробництва.  

Мета роботи сформульована чітко, коректно; зміст відповідає назві обраної 

теми. Робота виконана у відповідності до термінів, вказаних у «ЗАВДАННІ».  

Під час виконання роботи учениця продемонструвала володіння навчальним 

матеріалом з предметів: «Основи конструювання одягу», «Матеріалознавство», 

«Обладнання швейного виробництва», «Моделювання і художнє оформлення одягу», 

«Технологія розкрою», «Охорона праці».  

Позитивні якості письмової екзаменаційної роботи: структура роботи логічно 

побудована і оформлена відповідно до встановлених вимог; технологічна та 

конструкторська частини роботи виконані у відповідності з чинними вимогами, а 

саме: правильно описано організацію робочого місця закрійника, підібрано 

обладнання, інструменти та матеріали, технічно грамотно виконано розрахунки 

витрат матеріалів на виріб, вірно обрано прибавки та здійснено їх розподіл, якісно 

побудовано креслення базової та модельної конструкцій виробу, фахово виготовлено 

робочі лекала; вірно описано питання щодо охорони праці та безпеки 

життєдіяльності; текст роботи оформлено згідно з чинними правилами. 

Негативні якості письмової екзаменаційної роботи: допущено нечіткі лінії у 

зарисовці проектованої жіночої моделі. Виявлені недоліки є незначними і не 

вплинули на загальну оцінку роботи. 

Загальний висновок: мета письмової екзаменаційної роботи в цілому досягнута; 

набуті знання, вміння, й навички (професійні і ключові компетентності) учениці 

Денисенко О.І. відповідають вимогам освітньо- кваліфікаційної характеристики 

зазначеної професії; робота виконана на високому рівні. Під час виконання 

поставлених завдань учениця проявила високу працездатність, самостійність, 

відповідальність, прагнення до підвищення професійного рівня, комунікативні 

навички; регулярно відвідувала консультації.  

Учениця Денисенко О.І. заслуговує на присвоєння кваліфікації закрійника 4 

розряду. Письмова екзаменаційна робота допущена до захисту з оцінкою 10 (десять). 

 

 

 

Керівник письмової екзаменаційної роботи _________   ____________________ 
(підпис)             (прізвище, ініціали керівника 

 

 «_____» _____________ 20 __  р.   


