
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ МОДИ І СТИЛЮ  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО ВИКОНАННЯ ТВОРЧИХ РОБІТ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

ПОЯСНЮВАЛЬНИХ ЗАПИСОК УЧНЯМИ, ЯКІ  

ЗАВЕРШУЮТЬ НАВЧАННЯ НА ТРЕТЬОМУ СТУПЕНІ  

ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Запоріжжя, 2018 



2 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ МОДИ І СТИЛЮ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та оформлення  

пояснювальних записок учнями, які завершують навчання на третьому 

ступені професійної (професійно-технічної освіти) 

 

 

 

 

 

Укладач       методист Омельяненко Г.І. 

 

 

 

  

 

 

 

Запоріжжя, 2018 

 

 



3 
 

УДК 377.352  

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та оформлення  

пояснювальних записок учнями, які завершують навчання на третьому ступені 

професійної (професійно-технічної освіти) 

 

Рекомендовано до друку науково-методичною радою  

ДНЗ «Запорізьке вище професійне  училище моди і стилю»,                                                     

Протокол № 1 від 03.09.2018  

Рецензенти:  

Короткова Ліна Ігорівна – директор ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище 

моди і стилю».  

Телюпа Сергій Олександрович – заступник директора з навчально-виробничої роботи 

ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю».  

 

 

Омельяненко Г.І.  

Омельяненко Г.І. Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та оформлення  

пояснювальних записок учнями, які завершують навчання на третьому ступені 

професійної (професійно-технічної освіти): виробничо-практичне видання/ Омельяненко Г.І. 

– Запоріжжя: ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю», 2018. – 21 с.  

  

  

В методичних рекомендаціях наведені вимоги до вибору тематики, структури та змісту 

творчих робіт учнів, які завершують навчання на третьому ступені професійної 

(професійно-технічної освіти) з професій «Кравець, закрійник», «Перукар (перукар-

модельєр)», «Візажист-стиліст», «Манікюрник», «Декоратор вітрин», «Оформлювач вітрин, 

будівель та споруд». Визначені межі відповідальності керівника творчих робіт та  майстра 

виробничого навчання у вирішенні організаційних та навчально-методичних завдань, 

пов’язаних з виконанням творчих робіт. Представлені правила оформлення 

пояснювальної записки та оцінювання її якості. В методичних рекомендаціях наведені 

фрагменти змісту пояснювальної записки (перелік тем творчих робіт, зразки титульного 

аркушу, завдання на виконання творчої роботи учнем, переліку джерел посилання, електронних 

джерел інформації, відгуку). 

Методичні рекомендації допоможуть педагогічним працівникам та учням закладів 

професійної (професійно-технічної освіти) сфери послуг правильно організувати виконання 

та оформлення творчих робіт випускників.  

 

 

 

 

УДК 377.352  

© ДНЗ «Запорізьке вище професійне  

училище моди і стилю»  

© Омельяненко Г.І., 2018  



4 
 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП             5 

РОЗДІЛ 1 ВИБІР ТЕМАТИКИ ТА ЗМІСТУ ТВОРЧИХ РОБІТ  6 

РОЗДІЛ 2 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ТВОРЧИХ РОБІТ  

ТА  МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ, ЗАКРІПЛЕНОГО 

ЗА НАВЧАЛЬНОЮ ГРУПОЮ        7 

РОЗДІЛ 3 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ 

ЗАПИСКИ             8 

РОЗДІЛ 4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ 

ЗАПИСКИ    12 

РОЗДІЛ 5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ  

ЗАПИСКИ            13 

ДОДАТКИ: 

ДОДАТОК А           17 

ДОДАТОК Б           18 

ДОДАТОК В           19 

ДОДАТОК Г           20 

ДОДАТОК Д           21 

 

 

 

 

  



5 
 

ВСТУП 

Методичні 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». 

Методичні рекомендації мають за мету у доступній формі викласти 

вимоги до структури, змісту, обсягу, правил оформлення та критеріїв 

оцінювання якості пояснювальної записки до виконаної творчої роботи (далі – 

записки). В додатках до методичних рекомендацій наводяться приклади 

оформлення окремих структурних елементів записки.  

Структурно методичні рекомендації розподілено на 4 розділи. У розділі 1 

описується механізм вибору тематики та змісту творчої роботи. У розділі 2 

вказується відповідальність керівника творчої роботи та майстра виробничого 

навчання, закріпленого за випускною навчальною групою. У розділі 3 

зафіксовано вимоги до змісту та структури записки, у розділі 4- критерії 

оцінювання якості записки. У розділі 5 наводяться правила оформлення 

записки. 
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РОЗДІЛ 1 

ВИБІР ТЕМАТИКИ ТА ЗМІСТУ ТВОРЧОЇ РОБОТИ 

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

компетентностей учнів, яка є альтернативою письмовій екзаменаційній роботі 

або дипломній роботі (проекту), виконується на завершальному етапі 3-го 

ступеня професійної (професійно-технічної) освіти. Творча робота – значущий 

етап самостійної освітньої діяльності випускників, важлива складова 

державного кваліфікаційного іспиту, підтвердження відповідної кваліфікації, 

яку набувають учні з професій «Кравець, закрійник», «Перукар (перукар-

модельєр)», «Візажист-стиліст», «Манікюрник», «Декоратор вітрин», 

«Оформлювач вітрин, будівель та споруд».   

Метою виконання творчої роботи є: 

1. Засвоєння учнями методів розробки та технологічного рішення 

визначеного завдання.  

2. Закріплення навичок самостійної роботи, узагальнення досвіду, 

набутого під час виробничої практики.  

3. Перевірка рівня готовності учнів до самостійної роботи за обраною 

професією відповідно до таких критеріїв:  

- учень повинен чітко усвідомлювати поставлені перед ним завдання; - 

витримати технологічну послідовність виконання роботи;  

- визначати матеріали та інструменти, якими будуть виконуватися роботи; 

- здійснювати розрахунки; 

 - визначати матеріальні витрати; 

 - чітко дотримуватися правил з охорони праці.  

У процесі виконання та захисту творчої роботи учні повинні показати:  

- цілісні професійні знання та компетентності щодо функціонування і 

розвитку сфери (галузі) діяльності на прикладі творчої роботи;  

- сформовані навички самостійного і творчого виконання практичного 

завдання. 

Творча робота складається з двох частин: 

1. Натуральний зразок. 

2. Пояснювальна записка. 

Натуральними зразками вважаються: окремі види одягу або колекція одягу 

(професія «Кравець, закрійник); перукарські роботи (стрижки, зачіски), візажні, 

манікюрні, педикюрні роботи, що можуть поєднуватися один з одним, 

створюючи цілісний образ (професії «Перукар (перукар-модельєр)», 

«Візажист», «Візажист-стиліст», «Манікюрник», «Педикюрник»); художні та 

декоративні вироби (живописні та графічні роботи, панно, вітражі, флористичні 

композиції, розпис інтер’єра, меблів тощо (професії «Декоратор вітрин», 

«Оформлювач вітрин, будівель та споруд»). 
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Творчі роботи, залежно від їх трудоємкості, можуть виконуватися кожним 

учнем окремо або групою учнів. У випадку, коли реалізується колективна 

творча робота, пояснювальна записка до неї формується групою учнів у одному 

екземплярі. 

Керівником творчих робіт (далі – керівником) призначається один з 

викладачів профільних предметів (або декілька) заступником директора з 

навчально-виробничої роботи. 

Теми творчих робіт учнів випускних груп формує керівник 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 згідно з робочими навчальними програмами і 

кваліфікаційною характеристикою відповідної професії. Тематика творчих 

робіт може щорічно переглядатися і оновлюватися. 

Теми творчих робіт учнів оформлюються у вигляді Переліку тем творчих 

робіт (далі – Перелік), який розглядається та ухвалюється на засіданні 

методичної комісії відповідного навчального року, підписується керівником, 

майстром, закріпленим за навчальною групою, затверджується заступником 

директора з навчально-виробничої роботи та доводиться до учнів не пізніше, 

ніж за 1 місяць до початку виробничої практики (додаток А).  

До початку виробничої практики кожен з учнів отримує «ЗАВДАННЯ», 

яке складає керівник згідно із затвердженим Переліком, а також опис структури 

й правила оформлення роботи відповідно до розділу 5 «Правила оформлення 

пояснювальної записки» даних методичних рекомендацій. Окрім того, керівник 

готує «ВІДГУК» на кожну виконану творчу роботу (додаток Є). 

У відгуку мають бути відображені наступні аспекти: актуальність теми 

роботи та її обґрунтованість; повнота, оригінальність вирішення та естетика 

оформлення творчої роботи; якість виконаної роботи, дотримання 

технологічних вимог, правил охорони праці та терміну виконання роботи; 

ступінь володіння обладнанням, інструментами, пристроями; рівень 

самостійності при виконанні окремих операцій і видів робіт; уміння учня 

аналізувати отримані результати і робити відповідні висновки; якість 

оформлення записки; загальні висновки щодо оцінювання творчої роботи і 

можливості присвоєння кваліфікації з конкретної професії, висновок про 

допуск до захисту творчої роботи.  
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РОЗДІЛ 2 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ТВОРЧИХ РОБІТ ТА  

МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ, ЗАКРІПЛЕНОГО 

ЗА НАВЧАЛЬНОЮ ГРУПОЮ 

 

Керівник творчих робіт відповідає за наступні організаційні та 

документальні складові процесу підготовки творчих робіт: 

 обговорення ідеї й концепції творчих робіт з учнями навчальної групи 

разом з майстром виробничого навчання (на початку терміну навчання 

за професіями високих рівнів кваліфікації); 

 формування Переліку тем творчих робіт (далі – Переліку) разом з 

майстром та учнями; 

 обговорення Переліку на засіданні методичної комісії (на початку 

навчання за професіями високих рівнів кваліфікації) для подальшого 

ухвалення; 

  підпис Переліку, ухваленого головою методичної комісії, та подання 

його на затвердження заступнику директора з навчально-виробничої 

роботи; 

 підготовка та надання кожному учню «ЗАВДАННЯ» на виконання 

творчої роботи і методичних рекомендацій щодо оформлення записки; 

 складання графіку консультацій учнів, що проводяться під час 

виконання творчих робіт; облік відвідувань консультацій учнями; 

 надання рекомендацій учням щодо добору матеріалів, обладнання, 

приладів, пристроїв та та інструментів; 

 перевірку змісту та структури записок учнів (відповідно до 

встановленого графіку); 

 своєчасне (за 3 дні до захисту) надання кожному з учнів відгуку про 

результати виконання творчої роботи; 

 допущення учнів до захисту творчих робіт з відповідною оцінкою їх 

якості (внесення відповідного запису на титульному аркуші записки).  

 

Майстер виробничого навчання (далі – майстер) відповідає за наступні 

організаційні та документальні складові процесу підготовки творчої роботи: 

 обговорення ідеї й концепції творчих робіт з учнями навчальної групи та 

керівником творчих робіт (на початку терміну навчання за професіями 

високих рівнів кваліфікації); 

 участь у формуванні Переліку (разом з керівником та учнями), 

обговорення його на засіданні методичної комісії для подальшого 
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ухвалення (на початку навчання за професіями високих рівнів 

кваліфікації); 

 підпис Переліку, ухваленого головою методичної комісії, та подання 

його на затвердження заступнику директора з навчально-виробничої 

роботи; 

 своєчасне (не пізніше, ніж за місяць до початку виробничої практики) 

доведення до учнів тем творчих робіт, зазначених у відповідному 

Переліку; 

 організацію процесу виконання робіт або виготовлення виробів учнями 

відповідно до затвердженого Переліку; 

 підготовку світлин виконаних робіт або виготовлених виробів для 

включення їх до записок. 

 

РОЗДІЛ 3 

 

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ, ОБСЯГУ ТА СТРУКТУРИ 

ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ   

 

3.1 Структура та обсяг пояснювальної записки   

Записка умовно поділяється на: 

 вступну частину;  

 основна частина; 

 додатки. 

Обсяг роботи складає до 20 сторінок (без додатків). 

 

3.2 Вимоги до структурних елементів вступної частини пояснювальної 

записки   

Вступна частина роботи містить такі структурні елементи:  

а) титульний аркуш; 

б) «ЗАВДАННЯ» на виконання творчої роботи; 

в) «ЗМІСТ». 

Кожен структурний елемент вступної частини починають з нової сторінки. 

Пояснювальна записка має бути прошита і може мати обкладинку, оформлену 

учнем на свій розсуд. 

Титульний аркуш є першою сторінкою записки (обсяг - 1 аркуш). На 

ньому мають бути вказані: назва навчального закладу, тема творчої роботи, 

професія і кваліфікація, прізвище учня (учнів), номер групи, прізвище 

керівника (керівників) творчої роботи, назва міста розташування навчального 

закладу, 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. 
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«ЗМІСТ» (обсяг - 1 аркуш) – це план творчої роботи учня із позначенням 

відповідних сторінок, з яких починається кожний структурний елемент. «Зміст» 

розміщують після «Завдання», починаючи з нової сторінки. «Зміст» включає: 

вступ; послідовно перелічені найменування всіх розділів, підрозділів, а також 

пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки); перелік джерел посилання; 

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. 

Основна частина записки складається зі вступу, основного змісту творчої 

роботи, переліку джерел посилання, відгуку.  

У «ВСТУПІ» (обсяг - 1 аркуш) обгрунтовується актуальність та практична 

цінність виготовленого зразка або виконаної роботи. 

Основний зміст творчої роботи – це виклад відомостей, які є 

необхідними і достатніми для розкриття теми роботи та її результатів. 

Основний зміст творчої роботи 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. 

Основний зміст творчої роботи  для професії «Кравець, закрійник». У 

розділі 1 «Технологічна частина» (обсяг – не менше 4 аркушів) наводяться 

наступні складові: ескіз та опис зовнішнього вигляду швейного виробу; перелік 

основних видів робіт з обробки виробу, розміщених у технологічній 

послідовності (таблиця 1.1); світлина готового виробу. 

Таблиця 1.1 Перелік основних видів робіт з обробки 

______________________ , розміщених  у технологічній послідовності   
(назва виробу) 

 

№ з/п Назви основних видів робіт з обробки виробу 

  

 

У розділі 2 «Конструкторська частина» (обсяг – не менше 4 аркушів) 

наводяться наступні складові: розрахунок та опис базової конструкції  

швейного виробу; побудова модельної конструкції виробу у відповідності до 

ескізу та базової конструкції.  

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

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

наступні складові: опис та аналіз перукарської послуги (її призначення, 

класифікація, обгрунтування вибору довжини, кольору й текстури волосся; 

парфюмерно-косметичних засобів і матеріалів, прикрас або постижорних 
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виробів та способів їх кріплення; методів, прийомів та технік перукарських 

робіт; характеристика групи споживачів, для якої рекомендується послуга). 

Етапи робіт та операцій, що здійснюються у технологічній послідовності, 

обрані інструменти, пристосування, перукарська білизна, парфумерно-

косметичні засоби і матеріали, схематичне зображення перукарської операції, 

світлина або малюнок виконаної творчої роботи наводяться у табличному 

вигляді (таблиця 1.2). 

 

Таблиця 1.2 Технологічна послідовність виконання творчої роботи 

 

№ 

з/п 

Перелік перукарських 

операцій, що викону-

ються у технологічній 

послідовності 

Інструменти, 

пристосування, 

перукарська 

білизна 

Парфумерно-

косметичні 

засоби і 

матеріали 

Схематичне 

зображення 

перукарської 

операції 

Світлина або 

малюнок 

виконаної 

творчої роботи 

      

 

Основний зміст роботи  для професії «Візажист-стиліст. У розділі 1 

«Технологічна частина» (обсяг – не менше 4 аркушів) наводяться наступні 

складові: опис та аналіз створення образу, що включає візаж, зачіску, вбрання 

та аксесуари (призначення, класифікація, характеристика моделі - 

обгрунтування вибору довжини, кольору й текстури волосся; вікові особливості 

моделі, типу фігури, кольоротипу зовнішності), парфюмерно-косметичних 

засобів і матеріалів, прикрас, доповнень або постижорних виробів та способів 

їх кріплення; методів, прийомів і технік перукарських та візажних робіт). 

Етапи робіт та операцій, що здійснюються у технологічній послідовності, 

обрані інструменти, пристосування, білизна, парфумерно-косметичні засоби і 

матеріали, схематичне зображення перукарських операцій та прийомів з візажу, 

світлина або малюнок виконаної творчої роботи наводяться у табличному 

вигляді (таблиця 1.2). 



 

Таблиця 1.2 Технологічна послідовність виконання частини творчої роботи, що 

пов’язана з виконанням перукарських операцій  

 

№ 

з/п 

Перелік перукарських 

операцій, що викону-

ються у технологічній 

послідовності 

Інструменти, 

пристосування, 

перукарська 

білизна 

Парфумерно-

косметичні 

засоби і 

матеріали 

Схематичне 

зображення 

перукарської 

операції 

Світлина або 

малюнок вико-

наної перукар-

ської роботи 
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Таблиця 1.3 Технологічна послідовність виконання частини творчої роботи, що 

пов’язана з виконанням візажу  

 

№ 

з/п 

Перелік візажних при-

йомів, що виконуються у 

технологічній 

послідовності 

Інструменти, 

пристосування, 

білизна 

Парфумерно

-косметичні 

засоби і 

матеріали 

Світлина або 

малюнок 

виконаного 

візажу 

Світлина або 

малюнок вико-

наної творчої 

роботи 

      

 

Основний зміст роботи  для професії «Декоратор вітрин» та 

«Оформлювач вітрин, будівель та споруд». У розділі 1 «Технологічна 

частина» (обсяг – не менше 4 аркушів) відображаються наступні складові: 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 творчої роботи. 

Перелік обраних прийомів, технік і способів виконання робіт, що 

здійснюються у технологічній послідовності, необхідні матеріали, інструменти, 

пристосування, світлина виконаної творчої роботи наводяться у відповідній 

таблиці (таблиця 1.2). 

 

Таблиця 1.2 Технологічна послідовність виконання творчої роботи 

 

№ 

з/п 

Перелік прийомів, технік і 

способів виконання робіт, що 

здійснюються у технологічній 

послідовності 

Інструменти, 

пристосування  

Матеріали Світлина або малюнок 

виконаної творчої 

роботи 

     

 

У Розділі 2 «Охорона праці та безпека життєдіяльності» (для всіх 

зазначених професій) учні відображають правила застосування прийомів та 

засобів безпечної праці на визначених робочих місцях, зокрема при виконанні 

технологічних операцій, які вони виконували в процесі творчої роботи, а також 

наводять теоретичні відомості щодо безпеки життєдіяльності. Мінімальний 

об’єм розділу - 1 аркуш.  

 

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ. До цього переліку слід включати не 

лише друковані роботи, а й електронні  джерела (додаток Д). 

 

ДОДАТКИ. У якості додатків до записки можуть бути графічні роботи, 

малюнки, світлини формату А4 тощо. 
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РОЗДІЛ 4 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

 

Оцінювання якості записки здійснюється за наступними критеріями: 

 

Рівні Оцінки Критерії 

Високий 12,11,10 1. Всебічне та творче розкриття теми на підставі 

використання широкого кола джерел інформації. 

2. Самостійність мислення та практичного 

виконання . 

3. Вірні розрахунки, графічні зображення та 

висновки. 

4. Відсутність недоліків у логіці та стилі викладення 

й оформлення матеріалу 

Достатній 9,8,7 За умов порушення хоча б однієї з вищезазначених  

4-х вимог 

Середній 6,5,4 1. Правильне в основному розкриття змісту теми, що 

грунтується на основних джерелах інформації.  

2. Неповне відображення вузькопрофесійних знань.  

Початковий   Учень, який під час захисту творчої роботи не зумів 

розкрити тему і отримав одну з оцінок початкового 

рівня (3,2,1) 
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РОЗДІЛ 5 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

 

Оформлення записки має здійснюватися згідно з державним стандартом 

України ДСТУ 3008-2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і 

техніки. Структура та правила оформлювання», а саме. 

 

5.1 Вимоги до оформлення тексту пояснювальної записки  
 

Текст записки має бути охайно оформленим, виконаним 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 записки 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 записки 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.  

Структурні елементи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, «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.  
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Відстань між основами рядків заголовку, а також між двома заголовками 

приймають такою, як у тексті. 

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. 

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти роботи слід нумерувати арабськими 

цифрами.  

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення змісту 

записки і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1 ,2, 3 тощо. 

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. 

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. 

 

5.2 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. 

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. 

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. 
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5.3 Вимоги до оформлення таблиць 
 

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць відповідно 

до рисунку 5.3.1 

Таблиця ____ - ________________________________________________ 
             номер   назва таблиці 

 

Головка 

   
Заголовки граф 

    
Підзаголовки граф 

      Рядки 

(горизонтальні 

рядки) 
      

      

 Боковик 
(графа для заголовків рядків) 

Графи (колонки)  

 

Рисунок 5.3.1 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. 

 

5.4 Вимоги до оформлення формул 

 

Формули у тексті записки 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 
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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 (:).  

 

5.5 Вимоги до оформлення «ПЕРЕЛІКУ ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ» 

 

«ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ» (1 аркуш) 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 переліку наводять іншомовні видання та електронні джерела 

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

автора (авторів), заголовок, місце видання, видавництво, 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.  

Приклад ПЕРЕЛІКУ ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ наводиться у «ДОДАТКУ 

Д». Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням вгорі в 

середині сторінки слова «ДОДАТОК» і його позначенням великою літерою.  
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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 ТВОРЧИХ РОБІТ 

з професії __________________________________________, 

кваліфікації ________________________________________ 
(назви  професії та кваліфікації) 

 

для учнів групи №_____ 
(номер групи) 
 

№ 

з/п 

Назва теми творчої роботи Прізвище, ім'я по батькові учня Примітка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Керівник творчих 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) 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЗАПОРІЗЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ МОДИ І СТИЛЮ» 

  

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ТВОРЧОЇ РОБОТИ 

 

Тема творчої 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 творчої роботи:   ___________   _________________ 

___________   _________________  

(підпис керівника)                 (прізвище, ініціали керівника) 

 

Запоріжжя, 2018  
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ДОДАТОК В 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЗАПОРІЗЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ МОДИ І СТИЛЮ» 
 

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова методичної комісії викладачів та 

майстрів виробничого навчання з професій 
_____________________________________ 

(назва профілю або сфери дії професії) 

Протокол № від _____________ 

 

___________ ________________________ 
(підпис)                          (прізвище, ініціали) 

“____”_________________________2018 
   (дата)               (місяць) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник директора з 

навчально-виробничої роботи 

 

 

 

_______________________ 

(підпис)          (прізвище, ініціали) 

“____”_____________2018 
     (дата)            (місяць) 

 

 

ЗАВДАННЯ 

на виконання творчої роботи  

учнем групи №_____ 
(номер групи) 

________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я по батькові учня) 

 

 

 

Професія: - ________________ 
(назва професії) 

 

Кваліфікація: _____________________ 
(назва кваліфікації) 
 

Тема творчої роботи: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Дата видачі завдання:             ___________ 

 

Термін виконання творчої роботи:                    ___________ 
________________________________________________________________  

 

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

 

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

(зразок «ЗМІСТУ» для творчої роботи за професією «Закрійник») 
 

 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП   ………………………………………….……………................  4 

РОЗДІЛ 1 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА         5 

1.1 Організація робочого місця закрійника.....      5 

1.2 Вимоги до швейного обладнання, інструментів, пристроїв  7 

1.3 Вимоги до швейних матеріалів, фурнітури     8 

1.4 Зарисовка проектованої  жіночої моделі       9 

1.5 Опис проектованої  жіночої моделі       10 

РОЗДІЛ 2 КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА       11 

2.1 Розмірні ознаки та характеристика фігури.................    11 

2.2 Вибір прибавок, їх розподіл        12 

2.3 Побудова креслення базової конструкції виробу        14 

2.4 Побудова модельної конструкції       16 

2.5 Виготовлення робочих лекал        17 

2.6 Нормування витрат матеріалів на виріб      18 

РОЗДІЛ 3 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 19 

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ ......……………........................  21 

ВІДГУК            22 

ДОДАТОК А Норми витрат матеріалів  …...........     23 
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ДОДАТОК Д 
 

(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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-10.htm
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2694-12
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ДОДАТОК Є 
(зразок оформлення «ВІДГУКУ») 

ВІДГУК  

керівника творчої 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 __________________ 

 

Тема творчої роботи: ___________________________________________ 

 

Тема творчої роботи є актуальною для сучасної сфери перукарського мистецтва 

(візажного, нігтьового сервісу; декорування та оформлення вітрин, приміщень та 

будевель). Зміст роботи відповідає назві обраної теми. Робота виконана у 

відповідності до термінів, вказаних у «ЗАВДАННІ».  

При виконанні творчої роботи учениця продемонструвала знання, вміння, й 

навички (професійні і ключові компетентності), набуті під час професійно-теоретичної 

підготовки (з предметів  

_____________________________________________________________________), 
(назва предметів) 

виробничого навчання та проходження виробничої практики на достатньому рівні.  

Позитивні якості творчої роботи: відповідність технологічним вимогам; 

правильність добору методів і прийомів виконання трудових операцій, матеріалів, 

інструменту, приладів і пристроїв; дотримання правил охорони праці, санітарії і 

гігієни. 

Негативні якості творчої роботи: допущено обмежений вибір матеріалів та  деякі 

неузгодженості з типом обличчя (загальним образом; інтер’єром тощо). 

Пояснювальна записка до творчої роботи оформлена відповідно до встановлених 

вимог. Разом з тим були допущені неточності у визначенні термінів, незначні 

граматичні помилки. Виявлені недоробки не мали системного характеру і не 

вплинули на загальну оцінку  роботи. 

Загальний висновок: мета творчої роботи в цілому досягнута; рівень виконаної 

творчої роботи засвідчив, що набуті знання, вміння, й навички (професійні і ключові 

компетентності) учениці_________________________ відповідають вимогам освітньо-  
(прізвище та ініціали учениці)  

кваліфікаційної характеристики зазначеної професії.  

Під час виконання творчої роботи учениця проявила високу працездатність, 

самостійність, відповідальність, прагнення до підвищення професійного рівня, 

комунікативні навички; регулярно відвідувала консультації.  

Учениця _______________________________ заслуговує на присвоєння  
(прізвище та ініціали учениці)  

кваліфікації _______________________  

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

 

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

 

«_____» _____________ 20 __  р.   
 


