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ВСТУП 

 

Методичні рекомендації розроблені на основі Положення про організацію 

навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України (далі – МОН) від 

30.05.2006 року № 419, Постанови Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) від 

07.06.1999 року № 992 «Про порядок надання робочих місць для проходження 

учнями, слухачами ПТНЗ виробничого навчання та виробничої практики» (зі 

змінами), Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння 

кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту (наказ Мінпраці 

та соціальної політики України і МОН від 31.12.1998 року № 201/469), 

Положення про дистанційне навчання, затвердженим наказом МОН від 

25.04.2013 № 466 (зі змінами), Положення про дистанційну форму здобуття 

повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України 08.09.2020 року N 1115, Постанови КМУ від 13.10.2020 р. № 956 

«Про внесення змін до постанови КМУ 22.07.2020 р. № 641  "Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із 

значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

корона вірусом SARS-CoV-2", листів МОН: № 1/9-177 від 26.03.2020 «Щодо 

організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти на період карантину», № 1/9-200 від 08.04.2020 року «Щодо організованого 

завершення навчального року в закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти»,№1/9-445 від 17.08.2020 «Щодо організації освітнього процесу в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти у 2020-2021 навчальному році», 

Методичних рекомендацій щодо виконання творчих робіт та оформлення 

пояснювальних записок учнями,які завершують навчання на третьому ступені 

професійної (професійно-технічної) освіти, рекомендованих до друку науково-

методичною радою ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю» 

(протокол № 1 від 03.09.2018), Національних стандартів України: ДСТУ 3008-

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

https://osvita.ua/legislation/Dist_osv/2999/
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-zakladah-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-u-2020-2021-navchalnomu-roci
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-zakladah-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-u-2020-2021-navchalnomu-roci
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правила оформлення», ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». 

Методичні рекомендації мають за мету надання роз’яснень суб’єктам 

освітнього процесу щодо особливостей організації пробних кваліфікаційних 

робіт та захисту творчих робіт під час державної кваліфікаційної атестації 

випускників, які завершують навчання на третьому ступені професійної 

(професійно-технічної) освіти (далі – П(ПТ)О з професій перукарського профілю, 

в умовах офіційно визнаного карантину. 

Методичні рекомендації передбачають організацію і проведення зазначених 

форм вихідного контролю з дотриманням нормативів чисельності здобувачів 

освіти, які одночасно перебувають в одному навчальному приміщенні, та з 

урахуванням норм соціального дистанціювання. 

Методичні рекомендації регламентують терміни пробних кваліфікаційних 

робіт та захист творчих робіт, проведення яких здійснюється у формі змішаної 

навчальної роботи (очної та дистанційної). 

Зміст методичних рекомендацій розподілено на 2 розділи. У розділі 1 

описано особливості організації кваліфікаційних пробних робіт в умовах 

карантину. У розділі 2 висвітлюються особливості організації захисту творчих 

робіт в умовах карантинних обмежень. 

Методичні рекомендації рекомендуються педагогічним працівникам закладів 

П(ПТ)О, які здійснюють підготовку кваліфікованих робітників перукарського 

профілю. 
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РОЗДІЛ 1 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ  

ПРОБНИХ РОБІТ В УМОВАХ КАРАНТИНУ 

 

Кваліфікаційні пробні роботи (далі – КПР) є складовою частиною ДКА і 

виконуються випускниками училища на завершальному етапі навчально-

виробничого процесу за рахунок годин, відведених на професійно-практичну 

підготовку, протягом останніх 3-х днів передвипускної виробничої практики. 

1.1 Організація КПР у навчально-виробничих майстернях  

Зважаючи на карантинні обмеження і враховуючи наявність в училищі 

необхідної кількості навчально-виробничих майстерень перукарів, що 

відповідають вимогам стандартів П(ПТ)О, майбутні кваліфіковані робітники 

випускної навчальної групи розподіляються по 10 осіб на кожний із зазначених 3-

х днів для виконання КПР із залученням 10-ти моделей. Роль моделей виконують 

ті здобувачі освіти, які не задіяні у процесі виконання КПР конкретного дня. 

З метою чіткого контролю за процесом виконання КПР, старшим майстром 

складається, а заступником директора з навчально-виробничої роботи 

затверджується графік проведення зазначених робіт. Окрім того, майстер 

виробничого навчання на основі графіка проведення КПР здійснює закріплення 

моделей за виконавцями робіт. 

КПР виконуються здобувачами освіти самостійно на спеціально 

визначених робочих місцях в навчально-виробничих майстернях перукарів з 

дотриманням встановлених протиепідемічних норм. 

Підготовку робочих місць (з врахуванням соціальної дистанції), обладнання, 

інструментів, матеріалів, документації, забезпечення виконання норм і правил 

охорони праці здійснює майстер виробничого навчання із залученням інженера з 

охорони праці під керівництвом старшого майстра і контролем заступника 

директора з навчально-виробничої роботи. 

Майстер виробничого навчання повідомляє майбутнім кваліфікованим 

робітникам з професій перукарського профілю порядок, умови і загальний графік 

виконання КПР, закріплених моделей; видає потрібну документацію, готує наряд 
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– завдання на виконання практичного завдання із зазначенням норми часу та 

кваліфікаційного рівня професії. 

Виконання КПР із залученням моделі проводиться під наглядом майстра 

виробничого навчання. Рішення про обрання форми одягу для моделі приймає 

керівник творчих робіт разом із здобувачами освіти.  

Майстер виробничого навчання організовує фотофіксацію виконаних 

перукарських робіт (до прикладу, зачісок) на кожному з 5-ти етапів технологічного 

процесу та відео зйомку кінцевого результату КПР на шостому етапі, а саме : 

 перший етап – світлина, що демонструє стан волосся моделі до початку 

роботи (акцент на довжину, колір, структуру волосся); 

 другий етап – світлина, що відображає розподілений волосяний покрив 

голови на зони; 

 третій етап – світлина, що відображає початковий етап виконання 

перукарської роботи (начесане або тупіроване волосся, зібране волосся в 

пучок, оформлений композиційний центр зачіски тощо); 

 четвертий етап – світлина, що демонструє оформлені базові елементи 

зачіски; 

 п’ятий етап – світлина, яка відображає 70% виконаної зачіски, що 

передбачає: чітко виражені форму, силует, лінії елементів зачіски; 

оформлені елементи потиличної ділянки голови; дотримані закони 

композиції; 

 шостий етап – відео, що містить кінцевий результат КПР – модель з 

виконаною зачіскою, знятою з різних ракурсів (з різних точок зору нерухомою чи 

рухомою камерою). 

Зазначені світлини з відповідними описами 5-ти етапів технологічного процесу 

виконання зачіски використовуються здобувачами освіти для формування відео 

презентації і представлення її під час захисту творчої роботи. 

Зміст етапів технологічного процесу КПР мають відповідати їх опису, 

відображеному у інструкційно-технологічній карті, яка є обов’язковою складовою 

пояснювальної записки до творчої роботи. 
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Під час визначення рівня виконання КПР враховуються: кінцевий результат її 

проведення, відповідність технічним та технологічним вимогам, якість та термін 

виконання (відповідно до встановлених норм часу), уміння та навички 

випускників училища щодо раціонального планування роботи і організації 

робочого місця, правильного використання інструментів та виконання трудових 

прийомів, ефективного застосування сучасних методів праці, дотримання правил 

охорони праці та протиепідемічних норм. 

1.2 Організація кваліфікаційних пробних робіт у віддаленому режимі  

Здобувачі освіти, які мешкають в територіально віддалених районах та 

областях і не можуть виїхати зі своїх населених пунктів у зв’язку з карантинними 

обмеженнями, а також ті особи, які знаходяться у самоізоляції (перебування особи, 

стосовно якої є обґрунтовані підстави щодо ризику інфікування або поширення 

нею інфекційної хвороби, у визначеному нею приміщенні з метою дотримання 

протиепідемічних заходів на основі зобов’язання особи) або не мають 

можливостей брати участь у очному виконанні КПР з інших об’єктивних 

причин, здійснюють практичні завдання на робочих місцях, облаштованих в 

місцях їх проживання. Модель для КПР здобувач освіти може обрати самостійно. 

Майстер виробничого навчання надає допомогу учасникам КПР щодо 

підготовки робочих місць, обладнання, інструментів, матеріалів, документації, 

забезпечення виконання норм і правил охорони праці у дистанційному режимі. 

З метою дистанційного контролю за процесом виконання КПР, майстер 

виробничого навчання відображає терміни виконання практичних завдань, 

погоджених з випускниками училища, у загальному графіку проведення КПР з 

приміткою «дистанційно». 

Майстер виробничого навчання повідомляє здобувачам освіти про порядок, 

умови і графік виконання КПР, надсилає за допомогою прийнятних для 

випускників технологій дистанційного зв’язку потрібну документацію, здійснює 

контроль початку і закінчення робіт. 

Виконання КПР та фотофіксація виконаних робіт на кожному з 5-ти етапів 

технологічного процесу і відео зйомка на шостому етапі проводяться майбутніми 

кваліфікованими робітниками самостійно (відповідно до вимог, зазначених в 
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п.1.1). Фото та відео матеріали надсилаються майстру виробничого навчання, який 

оформлює на основі отриманих даних та результатів дистанційного контролю наряд 

- завдання на виконання практичного завдання. 

Порядок підготовки презентації для захисту творчої роботи, умови 

визначення рівня виконання КПР для випускників, які їх виконують у 

віддаленому режимі, аналогічні тим, які зазначені у пункті 1.1. 

 

РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ТВОРЧИХ 

РОБІТ ВИПУСКНИКІВ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ 

 

Творча робота - одна з вихідних форм контролю знань, умінь і 

компетентностей здобувачів освіти, яка є альтернативою письмовій 

екзаменаційній роботі або дипломній роботі (проекту), виконується на 

завершальному етапі 3-го ступеня П(ПТ)О. Творча робота – важлива складова 

державного кваліфікаційного іспиту, підтвердження відповідної кваліфікації, яку 

набувають майбутні кваліфіковані робітники перукарського профілю. 

Метою виконання творчої роботи є: 

1. Засвоєння здобувачами освіти методів розроблення та технологічного 

рішення визначеного практичного завдання.  

2. Закріплення навичок самостійної роботи, узагальнення досвіду, набутого 

під час виробничої практики.  

3. Перевірка рівня готовності учнів до самостійної роботи за обраною 

професією. 

У процесі виконання та захисту творчої роботи учні демонструють:  

- цілісні професійні знання, уміння, навички та компетентності щодо 

професії перукарського профілю на прикладі творчої роботи;  

- сформовані навички самостійного і творчого виконання практичного 

завдання. 
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Творча робота складається з трьох частин: 

1. Презентація, що містить світлини 5-ти етапів КПР. 

2. Відео кінцевого вигляду КПР, знятого у різних ракурсах. 

3. Пояснювальна записка до творчої роботи. 

В презентації має бути дотримана послідовність світлин згідно з етапами 

технологічного процесу КПР, що відображені в інструкційно-технологічній карті, 

представленій у пояснювальній записці до творчої роботи. 

З метою упорядкування перебігу захисту творчих робіт, керівником 

зазначених робіт складається відповідний Порядок, з яким заздалегідь 

ознайомлюються здобувачі освіти. 

Захист творчих робіт приймає Державна кваліфікаційна комісія (далі – ДКК), 

яка проводить засідання в терміни, визначені відповідним робочим навчальним 

планом та розкладом проведення ДКА, у очній або дистанційній формі (в 

залежності від офіційно засвідчених карантинних обмежень).  

У випадку наявних можливостей організації засідання ДКК за очною 

формою, це зібрання проводиться у спеціально підготовлених приміщеннях, 

оснащених наочними посібниками, відповідним технологічним обладнанням, 

комп’ютерною технікою, підключеною до мережі Інтернет, тощо. При відсутності 

можливостей для очного проведення захисту творчих робіт, члени ДКК та 

здобувачі освіти спілкуються за допомогою технологій дистанційного зв’язку. 

Відкриття засідання ДКК і оголошення порядку захисту здійснює її голова . 

У випадку очного проведення захисту творчих робіт їх показ кожним 

здобувачем освіти здійснюється шляхом почергового представлення презентації і 

відео матеріалу за допомогою мультимедійного обладнання відповідно до 

розробленого Порядку. Показ супроводжується доповіддю випускника (до 5 

хвилин), в якій стисло, чітко і аргументовано формулюються актуальність теми і 

мета роботи, основний її зміст, креативність та особливості практичного втілення. 

Після заслуханої промови члени ДКК ставлять доповідачу питання (за потребою), 

впродовж 5-10 хвилині вислуховують відповіді. Керівник творчих робіт оголошує 

відгук щодо якості творчих робіт, дотримання встановлених термінів їх виконання. 

Майстер виробничого навчання зачитує виробничі характеристики майбутніх 
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кваліфікованих робітників сфери послуг, отримані під час проходження 

передвипускної виробничої практики; вказує на перспективи працевлаштування 

випускників. 

Члени ДКК після завершення процедури захисту творчих робіт усіма 

здобувачами освіти проводять підсумкове засідання (в присутності керівника 

творчих робіт і майстра виробничого навчання), в процесі якого здійснюється: 

 розгляд підсумкових оцінок успішності, результатів виконання КПР, 

виробничої характеристики, щоденників обліку виконання навчально-

виробничих робіт, результатів проміжних кваліфікаційних атестацій та 

інших матеріалів, що характеризують рівень підготовки кожного 

випускника; обговорення представлених творчих робіт, їх оцінювання за 

12-бальною шкалою відповідно до діючих критеріїв оцінювання;  

 оголошення результатів оцінювання творчих робіт та присвоєної 

кваліфікації з набутої професії; 

 оформлення протоколу ДКА встановленого зразка та внесення оцінок за 

виконання творчих робіт до зведеної відомості. 

Представлена ДКК творча робота вважається незахищеною, якщо за її 

результатами виставлена оцінка нижче 3 (трьох) балів. В цьому випадку здобувач 

освіти відраховується із закладу П(ПТ)О в установленому порядку. 

У випадку об’єктивних підстав для проведення захисту творчих робіт у 

віддаленому форматі (з використанням технологій дистанційного навчання), 

зазначена процедура захисту здійснюється аналогічно вищенаведеній за 

виключенням підсумкового засідання ДКК, яке здійснюється після відключення 

випускників від дистанційного зв’язку. У цьому разі результати оцінювання 

творчих робіт та присвоєної кваліфікації з набутої професії повідомляються 

випускникам за допомогою попередньо узгоджених інтернет сервісів та інших 

засобів обміну інформацією. 

 


