
ПРЕДМЕТНА (ЦИКЛОВА)  КОМІСІЯ  ВИКЛАДАЧІВ  ТА  
МАЙСТРІВ  ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

ВИРОБНИЧИХ  ТЕХНОЛОГІЙ

Бути педагогом, значить бути 
справжнім

реформатором майбутнього
життя України,

бути апостолом Правди і Науки.

Софія Русова





Методична  проблема  

предметної (циклової )комісії
«Застосування  технологічної  компетентності  у  

педагогічній  діяльності  з  метою  розвитку 
конкурентоспроможної  особистості  учня  та  

студента ».



ВИКЛАДАЧІ  ТА  МАЙСТРИ В/Н  ЦИКЛОВОЇ  КОМІСІЇ:

 У нашому навчальному закладі склалась добра традиція – добирати
висококваліфіковані педагогічні кадри, які мають фахову освіту,
багатий досвід і нині творчо працюють на освітянській ниві.

 Не виключенням є наша циклова комісія. Всі члени досвідчені,
активні, повні творчого запалу викладачі, майстри серед яких троє
закінчили наш навчальний заклад. Всі викладачі та майстри в/н
беруть участь в різних заходах технікуму та заходах ВНЗ І-ІІ р.а.



ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ  ЧИТАЮТЬСЯ  
ВИКЛАДАЧАМИ  ТА МАЙСТРАМИ В/Н 

ЦИКЛОВОЇ  КОМІСІЇ:
 Технологія  та  обладнання  швейного  виробництва;
 Конструювання  та  моделювання  швейних виробів;
 Матеріалознавство  швейного  виробництва;
 Технологія приготування  їжі;
 Технологія  харчової  продукції;
 Товарознавство  продовольчих  та  непродовольчих  товарів;
 Організація  та  технологія  торгівельних  процесів;
 Реєстратори  розрахункових  операцій;
 Харчова  безпека  товарів;
 Організація  виробництва;;
 Техніко-технологічне  обладнання;
 Устаткування  підприємств  харчуванн
 Процеси  і  апарати  харчового  виробництвая;
 Технологія  борошняно-кондитерського  виробництва;
 Обслуговування  підприємств  харчування;
 Декоративно-ужиткове  мистецтво;
 Художня  обробка  матеріалів
 Виробниче  навчання  по  спеціальності  кухар-кондитер;
 Виробниче  навчання  по  спеціальності  продавець  продовольчих та  непродовольчих  

товарів. 



Список викладачів  та  майстрів в/н предметної(циклової) 
комісії  виробничих  технологій

 
№ 
з/п 

 
Прізвище, ім  я, по батькові 

 
Посада 

 
Що, коли закінчив 

 
Фах за освітою 

3 якого 
року 

працює в 
технікумі 

 
Навантаження 

 
Курсова 

перепідготовка  
рік 

 
Рік атестації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Біль  Дарія   Степанівна Викладач 

спеціальних 
дисциплін 

 

 Київський  технологічний  
інститут  легкої  

промисловості 1990р. 
Дрогобицький державний 
педагогічний університет 

1999р. 

Інженер-технолог. 
 

Вчитель трудового 
навчання, креслення, 

ОБЖ. 
 

2003р Викладач 
спеціальних 
дисциплін 

 

2004р. 
2009 р. 
2014р. 

2005р. 
2010р. 
2015р 
2020р 

2. Іваночко  Василь    
  Михайлович 

Викладач 
спеціальних 
дисциплін 

 

Київський торгівельно-
економічний   інститут 

1982р. 

товарознавець 2004р. Викладач 
спеціальних 
дисциплін 

 

2007р 
2012 р. 
2017р 

 

2008р. 
2012р. 
2017р 
2022р. 

 
 
 
 
 

3. Романюк  Марія  Йосипівна Викладач 
спеціальних 
дисциплін 

Івано-Франківський 
педагогічний інститут 

1972р. 

вчитель   математики 1997р. Викладач 
спеціальних 
дисциплін 

 

2006р. 
2011р.. 
2016р. 

2007р. 
2012р. 
2017р. 
2022р 

4. Левицька  Наталія Генадіївна Викладач  
спеціал .  

дисциплін 

Глухівський  педагогічний 
університет  2004р. 

вчитель  трудового  
навчання, ОБЖ 

2001р. Викладач  
спеціальних 
дисциплін 

2012р. 
2017р 

2012р 
2017р 
2022р. 

5. Кравчук Рено Михайлівна майстер в/н Глухівський 
педагогічний 

університет 2004р. 

вчитель трудового 
навчання, креслення, 

ОБЖ. 

1993р. майстер в/н 2004р. 
2008р. 
2013р. 
2018р. 

2004р. 
2009р 
2014р 
2019р 

6. Волинська   Галина  
  Ярославівна 

майстер в/н Ялтинське ТУ 
№6,1982р. Коломийський  
ІПТ, 2006р. 

майстер  в/н кухар-
кондитер 

2003р. майстер в/н 2008р. 
2013р 
2018р. 

2009р. 
2014р 
2019р 

 



7. Олещук  Любов  Петрівна майстер в/н Коломийський технікум 
МОД. 1972 р. 

технік-технолог 2004р. майстер в/н 2009р. 
2014р 

2010р. 
2015р 
2020р. 

8. Николайчук  Марія 
Миколаївна 

майстер в/н Івано-Франківський 
технікум торгівлі 1972р. 

технік-технолог, кухар 
VI розряду 

2004р. майстер в/н 2009р. 
2014р 

2010р 
2015р. 
2020р 

 9. Яцяк Оксана  Миколаївна майстер в/н Івано-Франківський 
кооперативний 
технікум. 1989р. 

Товарознавець  прод. 
та  пром.  товарів 

2004р. майстер в/н 2008р. 
2013р. 
2018р. 

2009р. 
2014р 
2019р 

10. Мазурак  Наталія  Іванівна майстер в/н Івано-Франківський 
кооперативний технікум. 

1993р. 

товарознавець-
організатор 

2005р. майстер в/н 2008р. 
2013р 
2018р. 

2009р. 
2014р 
2019р 

 
11. Михальчук  Галина 

Михайлівна 
майстер    

в/н 
Львівська  політехніка      

2003р. 
бухгалтер – аудит 2006р. майстер  в/н 2009р. 

2014р 
2010р. 
2015р 
2020р 

 
 

 



ОРГАНІЗАЦІЯ  САМООСВІТИ  ВИКЛАДАЧІВ

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я   
по-батькові 

 
Тема, над  якою  працює  викладач 

Кінцевий  продукт  роботи 
(методична розробка, публікація) 

1. Біль Д.С. Поєднання  естетичного і  національного  виховання  в  
процесі  вивчення  дисциплін  кулінарного  профілю 

 
Методична  розробка 

2. Романюк  М.Й. Регіональні  особливості  оздоблення  сорочок  
Гуцульщини. 

Методична  розробка 

3. Іваночко В.М.  Використання   інтерактивних   методів  навчання  при   
вивченні  спец предмету  «Товорознавство» в  
Коломийському індустріально-педагогічному  технікумі. 

 
 
Доповідь. 

4. Левицька Н.Г. Використання  міжпредметних  зв’язків  при  формуванні  
знань  і  вмінь  на  уроках «Технології приготування  їжі» 

 
Доповідь  

5. Кравчук  Р.М. Педагогічна  майстерність  і  особистість  педагога. Доповідь. 
6. Волинська  Г.Я. Педагогічна  техніка  структури  педагогічної  

майстерності 
Методична  розробка 

7. Олещук  Л.П.  Використання  української  національної  кухні  при  
підготовці  кухаря  на  уроках  виробничого  навчання. 

 
Доповідь. 

8. Николайчук 
М.М. 

Органолептичне  дослідження  їжі  на  практичних  
заняттях  з  курсу  «Кулінарія». 

 
Доповідь. 

9. Яцяк  О.М. Розвиток особистісної  активності  учнів  на  уроках  
виробничого  навчання 

Доповідь  

10. Мазурак Н.І. Індивідуальна  робота  з  учнями  на  уроках  
виробничого  навчання 

Доповідь. 

11. Михальчук  Г.М. Формування  в  учнів  навиків  професійної  поведінки  
продавця  і  культури  спілкування   при  обслуговуванні  
покупців. 

 
Доповідь. 

 



МЕТОДИЧНІ  ПОСІБНИКИ, ПУБЛІКАЦІЇ, НАВЧАЛЬНІ  ПРОГРАМИ



МЕТОДИЧНІ  ПОСІБНИКИ, ПУБЛІКАЦІЇ, НАВЧАЛЬНІ  ПРОГРАМИ, 
ДИДАКТИЧНІ  МАТЕРІАЛИ



МЕТОДИЧНІ  ПОСІБНИКИ, ПУБЛІКАЦІЇ, 
НАВЧАЛЬНІ  ПРОГРАМИ



ВИКЛАДАЧ  СПЕЦДИСЦИПЛІН, ГОЛОВА  ЦИКЛОВОЇ  КОМІСІЇ
БІЛЬ ДАРІЯ  СТЕПАНІВНА

Візитна  картка
 Освіта: Київський  технологічний  інститут  

легкої  промисловості, Дрогобицький 
державний педагогічний  університет

 Посада:викладач спеціальних дисциплін, 
голова  циклової  комісії  викладачів  та  
майстрів в/н виробничих  технологій.

 Педагогічний  стаж роботи: 28 років
 Категорія: спеціаліст  вищої  

кваліфікаційної  категорії
 Дисципліни, які  викладає: ТПЇ, КМО, 

ТШВ, матеріалознавство ШВ, ТХП
 Спеціальність по  диплому:  інженер-

технолог, вчитель трудового навчання, 
креслення, БЖД.



ВИКЛАДАЧ  СПЕЦДИСЦИПЛІН 
ІВАНОЧКО ВАСИЛЬ  МИХАЙЛОВИЧ

Візитна  картка
 Освіта: Київський  торгівельно-

економічний  інститут  
 Посада:викладач спеціальних дисциплін  
 Педагогічний  стаж роботи:

15 років
 Категорія: спеціаліст  вищої  

кваліфікаційної  категорії
 Дисципліни, які  викладає: 

Товарознавство  продовольчих  та 
непродовольчих  товарів, організація та 
технологія та торгівельних  процесів , 
харчова  безпека  товарів, процеси  і 
апарати  харчового  виробництва, 
реєстратори  розрахункових  операцій.

 Спеціальність по  диплому:  
товарознавець



ВИКЛАДАЧ СПЕЦДИСЦИПЛІН
ЛЕВИЦЬКА  НАТАЛІЯ  ГЕНАДІЇВНА

Візитна  картка
 Освіта: Глухівський   педагогічний  

університет
 Посада:викладач спеціальних дисциплін
 Педагогічний  стаж роботи: 

18 років
 Категорія: спеціаліст  вищої  

кваліфікаційної  категорії
 Дисципліни, які  викладає: ТПЇ, ТБКВ, 

обслуговування  підприємств 
харчування,устаткування  підприємств  
харчування

 Спеціальність по  диплому: вчитель 
трудового навчання, креслення, БЖД.



ВИКЛАДАЧ  СПЕЦДИСЦИПЛІН 
РОМАНЮК  МАРІЯ  ЙОСИПІВНА

Візитна  картка
Освіта: Івано-Франківський 
педагогічний  унститут
Посада:викладач спеціальних дисциплін, 
Педагогічний  стаж роботи: 50 років
Категорія: спеціаліст  вищої  
кваліфікаційної  категорії
Дисципліни, які  викладає: КМО, ТШВ, 
ДУМ, ХОМ. 
Спеціальність по  диплому:  математика.



МАЙСТЕР ВИРОБНИЧОГО  НАВЧАННЯ ЗА  СПЕЦІАЛЬНІСТЮ « КУХАР-КОНДИТЕР» 
ВОЛИНСЬКА  ГАЛИНА  ЯРОСЛАВІВНА

Візитна  картка
 Освіта: Ялтинське ТУ №6, 

Коломийський  ІПТ
 Посада: майстер виробничого  навчання 

підготовки кваліфікованих  робітників за  
професією «Кухар-кондитер».

 Педагогічний  стаж роботи: 16 років
 Категорія: ІІ категорія,14 тарифний  розряд
 Дисципліни, які  викладає: 

виробниче  навчання
 Спеціальність по  диплому: 

Кухар-кондитер, майстер в/н



МАЙСТЕР ВИРОБНИЧОГО  НАВЧАННЯ ЗА  СПЕЦІАЛЬНІСТЮ « КУХАР-КОНДИТЕР» 
КРАВЧУК  РАНО  МАМУРДЖОНІВНА

Візитна  картка
Освіта: Глухівський педагогічний  
університет
Посада: майстер виробничого  навчання 
підготовки кваліфікованих  робітників за  
професією «Кухар-кондитер»..
Педагогічний  стаж роботи: 30 років
Категорія: ІІ категорія,14 тарифний  розряд
Дисципліни, які  викладає: виробниче  
навчання
Спеціальність по  диплому: вчитель 
трудового навчання, креслення, БЖД.



МАЙСТЕР ВИРОБНИЧОГО  НАВЧАННЯ ЗА  СПЕЦІАЛЬНІСТЮ « КУХАР-КОНДИТЕР» 
НИКОЛАЙЧУК МАРІЯ  МИКОЛАЇВНА

Візитна  картка
 Освіта: Івано-Франківський  технікум  

торгівлі
 Посада: майстер виробничого  навчання 

підготовки кваліфікованих  робітників за  
професією «Кухар -кондитер»..

 Педагогічний  стаж роботи: 15 років
 Категорія: 14 тарифний  розряд
 Дисципліни, які  викладає: виробниче  

навчання
 Спеціальність по  диплому:  технік -

технолог,  кухар VI розряду



МАЙСТЕР ВИРОБНИЧОГО  НАВЧАННЯ ЗА  СПЕЦІАЛЬНІСТЮ « КУХАР-КОНДИТЕР» 
ОЛЕЩУК ЛЮБОВ  ПЕТРІВНА

Візитна  картка
 Освіта: Коломийський  технікум МОД
 Посада:майстер виробничого  

навчання підготовки кваліфікованих  
робітників за  професією «Кухар-
кондитер».

 Педагогічний  стаж роботи: 
15 років

 Категорія: 14 тарифний  розряд
 Дисципліни, які  викладає: 

виробниче  навчання
 Спеціальність по  диплому: 

технік - технолог



МАЙСТЕР  ВИРОБНИЧОГО  НАВЧАННЯ ЗА  СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПРОДАВЕЦЬ  
ПРОДОВОЛЬЧИХ  ТА  НЕПРОДОВОЛЬЧИХ  ТОВАРІВ»

МАЗУРАК НАТАЛІЯ  ІВАНІВНА 

Візитна  картка
 Освіта: Івано-Франківський  кооперативний  

технікум
 Посада:майстер виробничого  навчання 

підготовки кваліфікованих  робітників за  
професією «Продавець  продовольчих  та  
непродовольчих  товарів».

 Педагогічний  стаж роботи: 14  років
 Категорія: ІІ категорія,14 тарифний  розряд
 Дисципліни, які  викладає: 

виробниче  навчання
 Спеціальність по  диплому:  товарознавець-

організатор



МАЙСТЕР  ВИРОБНИЧОГО  НАВЧАННЯ ЗА  СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПРОДАВЕЦЬ  ПРОДОВОЛЬЧИХ  ТА  
НЕПРОДОВОЛЬЧИХ  ТОВАРІВ»

МИХАЛЬЧУК ГАЛИНА  МИХАЙЛІВНА

Візитна  картка
 Освіта: Львівська  політехніка
 Посада: майстер виробничого  навчання 

підготовки кваліфікованих  робітників за  
професією «Продавець  продовольчих  та  
непродовольчих  товарів»

 Педагогічний  стаж роботи: 13 років
 Категорія: ІІ категорія,14 тарифний  розряд
 Дисципліни, які  викладає: 

виробниче  навчання
 Спеціальність по  диплому:  бухгалтер-аудит



МАЙСТЕР  ВИРОБНИЧОГО  НАВЧАННЯ ЗА  СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПРОДАВЕЦЬ  ПРОДОВОЛЬЧИХ  ТА  
НЕПРОДОВОЛЬЧИХ  ТОВАРІВ»
ЯЦЯК ОКСАНА  МИКОЛАЇВНА 

Візитна  картка
 Освіта: Івано-Франківський 

кооперативний технікум
 Посада: майстер виробничого  навчання 

підготовки кваліфікованих  робітників за  
професією «Продавець  продовольчих  та  
непродовольчих  товарів».

 Педагогічний  стаж роботи: 15 років
 Категорія: ІІ категорія,14 тарифний  

розряд
 Дисципліни, які  викладає: виробниче  

навчання
 Спеціальність по  диплому:  

товарознавець продовольчих та  
промислових товарів



КАБІНЕТ  ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО  МИСТЕЦТВА



МАЙСТЕРНЯ  - ЛАБОРАТОРІЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ  ЗАНЯТЬ  ВИРОБНИЧОГО  
НАВЧАННЯ  ЗА  ПРОФЕСІЄЮ  «КУХАР-КОНДИТЕР»  



КАБІНЕТ  ТЕХНОЛОГІЇ  ПРИГОТУВАННЯ  ЇЖІ



МАЙСТЕРНЯ  - ЛАБОРАТОРІЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ  ВИРОБНИЧОГО  НАВЧАННЯ  ЗА  
ПРОФЕСІЄЮ  «ПРОДАВЕЦЬ  ПРОДОВОЛЬЧИХ  ТА  НЕПРОДОВОЛЬЧИХ  ТОВАРІВ» 



КАБІНЕТ  ТОВАРОЗНАВСТВА



Методичний  тиждень  
викладачів  та  майстрів в/н  

предметної (циклової)  комісії 
виробничих  технологій



ГАСЛО:   ДОНЕСТИ  ДО  КОЖНОГО  СТУДЕНТА,  УЧНЯ  ЗНАННЯ,  ДОСВІД І   
ПРАКТИЧНІ  ВМІННЯ

Відповідно до затвердженого
плану заходів в Коломийському
індустріально - педагогічному
технікумі з 03 по 07 грудня 2018
року пройшов методичний
тиждень викладачів та майстрів
в/н циклової комісії виробничих
технологій.

Одним із завдань науково-
методичної роботи - сформувати
готовність педагогів до
інноваційних пошуків,можливість
самостійно визначити стратегічні
напрямки навчально-виховного
процесу, його науково-методичне
забезпечення.



«СВІТ  МОЇХ  ЗАХОПЛЕНЬ»

Розпочався  тиждень 03.12.2018р.  
мистецькою  експозицією  
студентських       робіт «Світ моїх  
захоплень» та  майстер-класом  з  
декоративно-ужиткового  мистецтва 
на якій  були  представлені цікаві, 
творчі  роботи  з декоративно-
ужиткового мистецтва, що були 
розміщені у фоє технікуму  та 
студенти  груп  3-Т  та  4-Т провели  
навчальні  покази різних  технік 
(бісероплетіння, квілінг, набивання)  
під  керівництвом  викладача  
Романюк  М.Й.,,де   студенти та учні  
навчального  закладу змогли оцінити  
майстерність  своїх  друзів.



ТРАДИЦІЇ  ТА  ЗВИЧАЇ  УКРАЇНСЬКОГО  НАРОДУ

03.12.2018р. в рамках
виховного заходу
технікуму «Традиції та
звичаї українського
народу» учні груп РК-31
(майстери в/н –Кравчук
Р.М., Николайчук М.М.,
гр. кер.- Симчич І.П.)
відтворили давні
фрагменти проведення
«Андріївських
вечорниць»



А  учні  групи  РП-31 (Майстер 
в/н – Яцяк О.М., гр.кер. –
Соник Л.І.)  відтворили  сцени   
святкування  «В  ніч  на  Івана 
Купала»
Учні  відкрили  свої  таланти  в  
жартах  та  ліриці,  танцях  та  
співах,  зуміли  увібрати  
історію   рідного  народу, що   
допомагає  передати  нині  
сущим  поколінням  досвід  
попередніх  поколінь, 
забезпечує  продовженню у 
віках   культурно-історичних  
традиції  батьків,  творить  з  
вихованця  людину  цієї  епохи, 
вводить  його  у  сферу  
загальнолюдських   цінностей, 
розвиває  творчий  потенціал  
майбутнього  фахівця.



04.12.2018р. викладач Левицька Н.Г.
провела з предмету «Технологія
виготовлення борошняних
кондитерських виробів»
теоретичний урок за темою:
«Технологія приготування
бездріжджового тіста та виробів
з нього» в групі Рк-31.
Викладач продемонструвала відмінну
підготовку до заняття, володіння
навчальним матеріалом, прекрасні
комунікативні здібності, урок
поєднувався з практичними
рекомендаціями, вмінням
використовувати нові навчальні
технології. Учні зацікавлено
сприймали новий матеріал,
долучалися до діалогу, висловлювали
власні думки.



05.12.2018р. майстрами
в/н Мазурак Н.І.,
Михальчук Г.М., Яцяк О.І.
разом з учнями груп
Рп-11, Рп-21, Рп-31 був
проведений майстер-
клас «Бери та роби» ,
де продемонстрували
стильне зав’язування
краваток, шарфів, хусток
та оформлення складних
побутових товарів.





07.12.2018р. майстрами в/ н
Волинською Г.Я., Олещук Л.П.
проведена відкрита виховна
година «Вишиванка – символ
Батьківщини».
Метою виховної години стало
розширення знань учнів про
українську вишиванку.
Вишиванка – національна
святиня, бо символізує і несе в
собі духовне багатство, високу
мудрість і традиційний зв'язок
багатьох поколінь, що не
переривається віками.

Під час заходу майстер з
учнями розкрили традиції
вишиванки яку передають з
роду в рід, зберігають як
реліквію. Вона символ здоров’я
й краси, щасливої долі і родинної
пам’яті, любові і вірності, адже
вишита українська сорочка – це
не просто одяг, це справжній
оберіг. Звучало багато віршів,
притч пісень та загадок про



12.12.2018р. відбувся відкритий урок з виробничого навчання в групі Рп-31 на тему: «Підготовка

парфумерно-косметичних товарів до продажу, продаж товарів» майстром в/н Яцяк О.М.

На занятті учні не тільки закріпили, а й сформували вміння та навички по визначенню асортименту, якості

парфумерно-косметичних товарів, підготовці їх до продажу. Майстер в/н в своїй роботі формує в учнів

ініціативність, мобільність, комунікабельність. З цією метою впроваджуються активні та інтерактивні методи,

новітні технології. При формуванні творчої активності майбутнього фахівця реалізується завдання – виховання

у нього високої відповідальності і творчого ставлення до праці.



13.12.2018р. відбувся відкритий урок
з виробничого навчання в групі Рп-
21 на тему: « Підготовка до
продажу м'яса та продаж м'ясних
товарів, обслуговування покупців»
майстром в/н Мазурак Н.І.

Майстер Мазурак Н.І. володіє
темою уроку та майстерно і цікаво
подає матеріал учням ,
використовуючи нові навчальні
технології.

Учні організовані і дисципліновані
на уроці. Їх увага спрямована на
майстра, сприймання та осмислення
нового матеріалу.

Рівень співпраці вчителя і учнів на
уроці високий позитивний,
довірливий. Діти активні, зацікавлені,
не бояться запитувати, а майстер в/н
спостерігає за їх діяльністю,
допомагає їм у виконанні трудових
завдань, надає консультації.

Учні якісно виконують трудові
прийоми, дотримуються правил
безпечної роботи.



19.02.2019р. Кравчук Р.М. провела

відкрите заняття з виробничого

навчання за темою «Приготування

прісного здобного тіста та

виробів з нього»

Майстер досконало володіє

програмовим матеріалом та

розвиває індивідуальні здібності

та таланти молоді, забезпечує

умови їх самореалізації як

майбутнього фахівця.



21.02.2019р. в  групі 
РК-21 майстром в/н 
Волинською Г.Я 
відбувся  в відкритий  
урок  з  виробничого  
навчання за  темою « 
Приготування  
млинцевого  тіста  та  
виробів  з  нього»



РЕЗЮМЕ

Енергійність, відповідальність, тактовність,
комунікабельність, креативність, оптимізм,
висока працездатність, пунктуальність,
уважність, здатність до самоосвіти, - це ті
якості, які характерні всім викладачам та
майстрам в/н комісії виробничих технологій.



!

Презентацію  підготувала голова  предметної 
комісії  викладачів  та  

майстрів в/н  виробничих  технологій 
Біль  Д.С.
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