
1 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 

професійно-технічної освіти 
 

 

 

 

 

ДСПТО 4190.К0.74.87- 2014 
(позначення стандарту) 

 

 

 

 

 

Професія: Монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт 

  

 

 

Код:            4190 

 

 

Кваліфікація: монтажник експозиції та художньо-оформлювальних   

робіт 3, 4, 5, 6-го розрядів 

 

 

 

 
Видання офіційне 

Київ - 2014 

 



2 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 

 

 

 

 

                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО 
     Наказом Міністерства освіти і науки України 

     від “ 24 ” жовтня 2014 р. №  1222 

 

       

 

 
 

                     Державний  стандарт 

професійно-технічної освіти 
 
 

        

ДСПТО 4190.К0.74.87- 2014 
(позначення стандарту) 

 

 

 

 

 

Професія: Монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт 

  

 

 

Код:            4190 

 

 

Кваліфікація: монтажник експозиції та художньо-оформлювальних   

робіт 3, 4, 5, 6-го розрядів 

 

 

 

 
Видання офіційне 

Київ - 2014 



3 

 

Загальні положення 

 

Державний стандарт професійно-технічної освіти  для підготовки 

(підвищення кваліфікації) робітників з професії 4190 «Монтажник 

експозиції та художньо-оформлювальних робіт»  3, 4, 5, 6-го розрядів  

розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 

листопада  2011 р. № 1238 та статті 32 Закону України «Про професійно-

технічну освіту» та є обов’язковим для виконання всіма професійно-

технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та 

організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення 

кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування 

та форми власності. 

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного 

рівня тривалість професійного навчання на 3 розряд  складає 686 годин, на 

4 розряд – 565 годин, на 5 розряд –359 годин, на 6 розряд –329 годин. 

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього 

атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки 

встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що 

визначається робочим навчальним планом. 

При організації перепідготовки за робітничою професією термін 

професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених 

для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, 

при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 

50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у 

слухача документа про присвоєння робітничої професії. 

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути 

подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу 

відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, 

замовників робітничих кадрів тощо. 

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення 

предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова  

етика і культура спілкування» тощо). 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на 

основі кваліфікаційної характеристики професії «Монтажник експозиції та 

художньо-оформлювальних робіт» (Єдиний тарифно-кваліфікаційний 

довідник робіт і професій робітничих (ЕТДК 1986 р. вип.45),  досягнень 

науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, 

передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб 

роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок.  

Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до 

кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 

«Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними 

до всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних 
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характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства 

праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. № 336. 

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних 

майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та 

безпосередньо на робочих місцях підприємств. 

Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту 

професійно-технічної освіти не може перевищувати 80 % загального 

фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент - від 20 %. 

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями 

часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-

технічної освіти. 

Обліковими одиницями навчального часу є: 

академічна година тривалістю 45 хвилин; 

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 

академічних годин; 

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних 

годин; 

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних 

годин; 

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних 

тижнів. 

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження 

виробничої та передвипускної (переддипломної) практики 

встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, 

організації згідно із законодавством. 

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, 

засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний 

і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх 

кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та 

об'єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь 

та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації. 

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації 

робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється 

вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими 

центральними органами виконавчої влади. 

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти 

самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у 

відповідній галузі. 

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише 

після навчання і перевірки знань з охорони праці. 
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Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, 

відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних 

робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, 

підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог 

освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання. 

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та 

третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний 

рівень «кваліфікований робітник», видається диплом. 

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й 

успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-

кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії 

відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння 

(підвищення) робітничої кваліфікації. 

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про 

присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою 

Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про 

затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту». 

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного 

навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної 

атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається 

свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації 

державного зразка. 

 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/979-2001-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/979-2001-%D0%BF


6 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 
 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 
професійно-технічної освіти 

 

 

 

 

 

ДСПТО 4190.К0.74.87- 2014 
(позначення стандарту) 

 

 

 

 

 

Професія: Монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт 

  

 

 

Код:            4190 

 

 

Кваліфікація: монтажник експозиції та художньо-оформлювальних   

робіт 3-го розряду 

 

 

 

 
Видання офіційне 

Київ - 2014 

 



7 

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

випускника професійно-технічного навчального закладу 
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників) 

 
1. Професія: 4190  Монтажник експозиції та художньо-

оформлювальних робіт 

2. Кваліфікація: монтажник експозиції та художньо-

оформлювальних   робіт 3-го розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 

Повинен знати: види та технологічний процес монтажу нескладних 

конструкцій декоративно-художніх елементів на вертикальних та 

горизонтальних поверхнях.  

Види художньо-декоративних оформлень вітрин; матеріали та 

інструменти для закріплень вітринних конструкцій. Види стендів та їх 

оформлень; технологію монтажу стендів в інтер’єрі. Технологію 

виконання декоративно-художніх елементів,  їх різновиди, монтаж на 

різних поверхнях; технологію монтажу експонатів по шаблонах; матеріали 

та інструменти для виготовлення експонатів та кріплення їх на різних 

видах поверхонь; види кріплень елементів та експонатів.  

Технологію робіт з металевими та дерев’яними поверхнями, 

опоряджувальних робіт. 

Основи гігієни праці, виробничої санітарії.  

Повинен вміти: виконувати монтаж нескладних конструкцій: 

експонатів, вітрин, стендів, декоративних елементів на монтажних листах, 

за кресленнями та ескізами художників, з'єднання їх елементів між собою. 

 Здійснювати  підготовку засобів малої механізації, ручного, електро- 

і пневмоінструменту для монтажну декоративно-художніх елементів . 

Виконувати підготовку експонатів по готових шаблонах для 

експозицій; вирізання, вирубування простих заготовок з металу, монтаж 

експонатів. 

Здійснювати підготовку поверхні для монтажу експонатів, 

декоративно-художніх елементів. Розробляти та переносити ескізи на 

робочу поверхню. Виконувати монтаж елементів на різних поверхнях. 

Проводити опоряджувальні роботи після завершення монтажних робіт. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

а)  раціонально та ефективно організовувати працю на робочому 

місці; 

б)  додержуватись норм технологічного процесу; 

в)  не допускати браку в роботі; 

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці й 

навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 
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     ґ) використовувати в разі необхідності  засоби попередження  і 

усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, 

повені тощо); 

д) знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для 

виконання професійних обов’язків; 

е) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах 

професійної діяльності. 

 

5. Вимоги до освітнього рівня: 

 5.1. Осіб, які вступають на навчання 

Повна  або базова загальна середня освіта.  

Без вимог до стажу роботи. 

5.2. Осіб, які закінчили навчання 

 Повна або базова загальна середня освіта. 

Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо 

на виробництві. 

 Без вимог до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Монтаж експонатів та декоративно-художніх елементів у постійно 

діючих виставкових залах і на коротко строкових виставках. Рекламно-

оформлювальні та макетні роботи.  
 

7. Специфічні вимоги  

 

 7.1. Вік: прийняття на роботу після закінчення строку навчання  

здійснюється  відповідно до законодавства з урахуванням переліку важких 

робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці на яких 

забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджених наказом  

МОЗ  України №46 від 31.03.1994. 

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по 

статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із 

шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється 

використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 

29.12.1993). 

7.3. Медичні обмеження.  
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ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

                     Професія: 4190  Монтажник експозиції та художньо -

      оформлювальних робіт                                        

   Кваліфікація: 3 розряд 

   Загальний фонд навчального часу: 716 годин  

№ 

з/п 
Навчальні предмети  

Кількість годин 

Всього  

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 74 8 

1.1 Основи правових знань 17  

1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва  17 - 

1.3 Інформаційні технології 17 8 

1.4 Правила дорожнього руху 8 - 

1.5 Резерв часу 15  

2 Професійно-теоретична підготовка 405 189 

2.1 Технологія монтажу експозиції та художньо – 

оформлювальних робіт 

54 4 

2.2 Шрифти 35 20 

2.3 Кольорознавство 17 9 

2.4 Декоративні та комунікативні оформлення 27 15 

2.5 Дизайн інтер’єру  31 20 

2.6 Рисунок і живопис 50 40 

2.7 Основи композиції і моделювання 68 43 

2.8 Перспектива 34 12 

2.9 Історія мистецтва 25 - 

2.10 Матеріалознавство  25 7 

2.11 Креслення 22 17 

2.12 Електротехніка 17 2 

2.13 Охорона праці 30  

3 Професійно-практична підготовка 200 - 

3.1 Виробниче навчання  102  

3.2 Виробнича практика  98  

4 Консультації 30  

5 Державна кваліфікаційна атестація( або 

поетапна атестація при продовженні навчання 

7  

6 Загальний обсяг навчального часу( без п.4) 686 197 

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих 

робітників за професією „Монтажник експозиції та художньо – оформлювальних 

робіт” 

1. Кабінети:                                                      2. Майстерні: 

 - Спецтехнології                                      - Технології монтажу експозиції та 

 - Основ композиції                                   художньо - оформлювальних робіт. 

 - Інформаційні технології                       - Технології  художньо - оформлювальних робіт 

 - Матеріалознавства  

 - Креслення    

 - Електротехніки                                                    

 - Охорони праці                                           
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Примітка:  для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання 

кваліфікованих робітників: 

 - допускається зменшення кількості кабінетів за рахунок їх об’єднання; 

     - індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись 

при наявності обладнаного робочого місця; 

      - предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху»  вивчаються за 

згодою підприємств - замовників кадрів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи правових знань» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Право - соціальна цінність, складова 

частина загальнолюдської культури. 

Поняття та ознаки правової держави 

1  

2. Конституційні основи України 4  

3. Цивільне право і відносини, що ним 

регулюються 

1  

4. Господарство і право 1  

5. Захист господарчих прав та інтересів. 

Розгляд господарчих спорів 

2  

6. Праця, закон і ми 2  

7. Адміністративний проступок і 

адміністративна відповідальність 

2  

8. Злочин і покарання 2  

9. Правова охорона природи. Охорона 

природи - невід'ємна умова 

економічного та соціального розвитку 

України 

1  

10 Сімейне право. Подружжя, батьки, діти – 

їхні права і обов’язки 

 

1  

                                          Всього годин :                                       

Всього: 

17  

 

 Тема 1. Право – соціальна цінність, складова частина 

загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави 

Право у житті кожного з нас. Право – цінність – одна з засад 

державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні 

основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Правомірна 

поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність. 

Поняття правосвідомості як регулятора правомірної поведінки, 

чинника зміцнення правопорядку і законності. 

Загальна характеристика держави. Держава і громадянське 

суспільство. Засади правової держави. Значення правосвідомості і правової 

культури у побудові правової держави. 

 

 Тема 2. Конституційні основи України 
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Визначення державного (конституційного) права. Поняття 

Конституції як Основного Закону держави. Загальні засади Основного 

Закону України. Україна – суверенна і незалежна, демократична, 

соціальна, правова держава. Державні символи України. 

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове 

становище громадян України, їхня рівноправність.  

Основні особистості, соціально-економічні, культурні та політичні 

права і свободи громадян України. 

Особисті прав і свободи громадян. 

Соціально-економічні та культурні права і свободи громадян: 

Політичні права і свободи громадян. Єдність прав і обов’язків громадян. 

Вільність і рівність усіх людей у своїй гідності і правах. Невідчужуваність 

і невід’ємність прав і свобод людини. 

Вибори, референдум в Україні.  

Верховна рада України (парламент). Верховна Рада – 

представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, 

повноваження і порядок роботи. Народний депутат України – 

повноважний представник народу України у Верховній Раді України та 

відповідальний перед ним. 

Президент України – глава держави. Обрання Президента України та 

його повноваження. Припинення повноважень Президента України. 

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів 

виконавчої влади. Відносини між виконавчою владою – Кабінетом 

Міністрів України і Президентом та Верховною Радою України. Місцеві 

державні адміністрації – складові системи органів державної виконавчої 

влади. 

Прокуратура. 

Правосуддя. Конституційний суд України. Система судів в Україні. 

Основні засади судочинства. Статус суддів, їх незалежність та 

недоторканість. Вища рада юстиції. Конституційний Суд України – єдиний 

орган конституційної юрисдикції в Україні. Повноваження 

Конституційного Суду України. 

Територіальний устрій України.  

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в 

Україні, його система та повноваження. 

 

 Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються 

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. 

Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб’єкти цивільних 

правовідносин. Юридичні особи. Об’єкти цивільних правовідносин. 

Право власності. Захист права власності. 

Поняття, зміст і принципи приватизації. 

Цивільно-правові угоди. Поняття, види та формули угод. Договір як 

різновид угоди. Договірні зобов’язання. Окремі види зобов’язань 
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Цивільно-правова відповідальність. Поняття та мета цивільно-

правової відповідальності. Зобов’язання, що виникають у разі заподіяння 

шкоди. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх. 

Спадкове право. 

Підстави спадкоємства. Спадкоємство за законом. Спадкоємство за 

заповітом. 

 

 Тема 4. Господарство і право 

Поняття господарського права та його роль у регулюванні 

господарських відносин. Система господарського права. Господарське 

законодавство, господарські правовідносини. Суб’єкти господарського 

права. Правове становище господарських організацій. Правове становище 

підприємництв і об’єднань. 

Правові основи приватизації державних підприємств. Правове 

становище кооперативів, господарських товариств, господарських 

об’єднань. Правовий режим майна господарських організацій. 

Зобов’язання у господарському праві. Господарський договір. Основні 

типи та види господарського договору. Зміст і порядок укладання 

господарських . 

Підприємництво в Україні. Законодавство про підприємницьку 

діяльність. Поняття підприємництва. Обмеження у здійсненні 

підприємницької діяльності. Державна реєстрація підприємництва. 

Припинення підприємницької діяльності. 

Правове регулювання окремих галузей господарства.  

Правове регулювання господарських відносин у галузі культури та 

мистецтва. 

 

 Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд 

господарських спорів 

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. 

Закони, які використовуються при розв’язанні господарських спорів. 

Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Порушення справ у 

арбітражному суді. Учасники арбітражного процесу. Подання позову. 

Вирішення господарських спорів. 

 

 Тема 6. Праця, закон і ми 

Право громадян України на працю. 

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий 

договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата. 

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і 

службовців за шкоду, заподіяну підприємству, організації 

Охорона праці. Відповідальність підприємства за шкоду, заподіяну 

працівникові. 
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Розгляд трудових спорів. Особливості правового регулювання 

трудових відносин в окремих галузях господарства. 

 

 Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна 

відповідальність 

Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної 

відповідальності. 

Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна 

відповідальність за господарські правопорушення. 

 

 Тема 8. Злочин і покарання 

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального 

права. Злочин та інші правопорушення. 

Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна 

відповідальність неповнолітніх. Обставини, що виключають суспільну 

небезпеку і протиправність діяння. Необхідна оборона. Затримання 

злочинця. Крайня необхідність. 

Співучасть у злочині. Поняття кримінального покарання. 

Доцільність, справедливість покарання як один із засобів боротьби зі 

злочинністю. 

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи 

відповідно до вчинку. 

Звільнення від кримінальної відповідальності та від покарання. 

Кримінальна відповідальність за господарські злочини. 

 

 Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна 

умова економічного та соціального розвитку України 

Екологічне право та його роль у регулюванні системи “природа – 

людина – суспільство”. Основні принципи охорони навколишнього 

середовища. 

Екологізація усього виробничо-господарського – принцип 

господарювання. Єдність основних прав і обов’язків підприємств щодо 

охорони навколишнього середовища, раціонального використання земель. 

Відповідальність за порушення законодавства про охорону 

навколишнього середовища. 

 

 10. Сімейне право. Подружжя, батьки, діти – їхні права і 

обов’язки 

Загальна характеристика сімейного права України. Поняття шлюбу і 

сім’ї. Порядок і умови укладання шлюбу. Особисті та майнові права і 

обов’язки подружжя. Припинення шлюбу. 

Особисті та майнові правовідносини між батьками і дітьми. Права і 

обов’язки батьків і дітей 
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Типова навчальна програма з предмета 

 «Основи галузевої економіки і підприємництва» 

                                                               

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Мета та завдання предмета 1  

2. 
Галузі національної економіки,  їх 

специфічні особливості 
2  

3. Основні характеристики  ринку праці 2  

4. Підприємство як суб’єкт господарювання 3  

5. Кадри підприємства 3  

6. Організація і оплата праці 3  

7. Підприємництво 2  

8. 
Державна підтримка розвитку 

підприємницької діяльності 
1  

 Всього годин: 17  

 

Тема 1. Мета та завдання предмета   

Мета та завдання курсу «Основи галузевої економіки і 

підприємництва». Необхідність вивчення курсу майбутніми 

кваліфікованими конкурентно спроможними на ринку праці робітниками. 
 

 Тема 2. Галузі національної економіки,  їх специфічні 

особливості.  

 Поняття та класифікація галузей промисловості України. Галузева 

структура, та показники що її характеризують. Основні фактори, що 

впливають на формування галузевої структури промисловості Україні. 

 

Тема 3. Основні характеристики  ринку праці 

Суб'єкти, об'єкти ринку праці; принципи його функціонування; 

конкуренція та її значення. 

 

Тема 4. Підприємство як суб’єкт господарювання 

  Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика 

підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Функції 

підприємств. Організаційно-правові форми підприємств. 

Тема 5. Кадри підприємства 

 Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу 

підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на 

зміну професійно – кваліфікаційного складу кадрів підприємства. Роль 

ДПТНЗ у підготовці робітничих кадрів. 
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Тема 6. Організація і оплата праці 

 Організації трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний 

зміст, форми і системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати 

праці, бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи), 

порядок їх присвоєння. 

 

Тема 7. Підприємництво 

Об’єктами, суб’єктами, відношення між ними. Задачі, функції 

підприємництва. Правова база підприємницької діяльності. Організаційно-

правові форми підприємства. Поняття, цілі, напрямки діяльності. Правові 

основи функціонування. Функції підприємства. Види підприємств. 

Особливості їх функціонування. 

 

Тема 8. Державна підтримка розвитку підприємницької 

діяльності 

 Національна програма сприйняття розвитку підприємства. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Інформаційні технології» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Інформація та інформаційні технології 2  

2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні 

технології 
4 2 

3. Мережні системи та сервіси 4 2 

4. 

 

 

 

 

Комп’ютерні телекомунікації та 

комп’ютерні мережі 
2 

 
2 

5. Використання програмних засобів в 

оформленні реклами та інтер’єрів 
2 2 

6. Інформаційні технології   у технологічному 

процесі монтажу експозиції та художньо-

оформлювальних робіт 

3  

                                          Всього годин :                                       

Всього: 

17 8 
 

 

Тема 1. Інформація та інформаційні технології 

Поняття про інформацію та інформаційні технології. 

 

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології 

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі 

оформлення та подання інформації.  

Розробка фірмового стилю. 

Мультимедійні технології. 

Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення 

презентацій. PowerPoint. 

Лабораторно-практичні роботи: 
1. Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь». 

2. Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія». 

 

Тема 3. Мережні системи та сервіси 

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, 

корпоративні і глобальні мережі. 

Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та 

телеконференції. 

Основні мережні сервіси. Браузери. 

Лабораторно-практичні роботи: 
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 1. Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом 

професії). 

 2. Створення публікації «Інновації в професії». 
 

Тема 4. Комп’ютерні телекомунікації та комп’ютерні мережі 

Стан сучасного розвитку комп’ютерних технологій. Мультимедіа, 

компоненти призначення та засоби мультимедіа. Локальні та глобальні 

мережі. Історія виникнення та призначення. Загальні відомості про 

Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції. 

Основні мережні сервіси. Браузери. 

Лабораторно-практичні роботи: 

 1.Використання браузерів для пошуку інформації в мережі Іntеrnеt 

(за напрямом професії). 

 

 Тема 5. Використання програмних засобів в оформленні реклами 

та інтер’єрів 

 Програми створення текстових і графічних документів. Створення 

рекламних проспектів, буклетів, листівок, об’яв, газет за допомогою 

офісної програми Publisher. Знайомство з графічними редакторами 

Photoshop, Corel. Додавання ефектів. Знайомство з різними стилями 

оформлення інтер’єрів за допомогою ПК.  

 Створення презентаційної реклами за допомогою програм 

PowerPoint, Movie Maker. Загальні відомості про засоби створення 

презентацій, види і типи презентацій. 

 Лабораторно-практичні роботи: 

 1.Створення реклами (об’яв та буклетів) в програмі Publisher. 

 

Тема 6. Інформаційні технології у технологічному процесі 

монтажу експозиції та художньо-оформлювальних робіт  

Інформаційні технології у виконанні монтажу експозиції та 

художньо-оформлювальних робіт, в оформленні  стендів, інтер’єрів 

будівель, кімнат, вітрин, реклами. Знайомство з сучасними програмами 

декору. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Правила дорожнього руху» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Закон України «Про дорожній рух». 

Загальні положення,  визначення 
1  

2 Обов’язки та права пасажирів і 

пішоходів 
1  

3 Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, 

осіб, які керують гужовим транспортом і 

погоничів тварин 

1  

4 Регулювання дорожнього руху 1  

5 Рух транспорту та безпека пішоходів і 

пасажирів 
1  

6 Особливі умови руху 1  

7 Надання першої медичної допомоги під 

час дорожньо-транспортних випадків 
1  

8 Відповідальність за порушення правил 

дорожнього руху 
1  

Всього годин: 8  

 

Тема 1. Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, 

визначення 

Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та 

визначення Закону України «Про дорожній рух». Правила дорожнього 

руху як правова основа дорожнього руху, що має створити безпечні умови 

для всіх його учасників.  

Закон України «Про дорожній рух». Порядок навчання різних груп 

населення Правилам дорожнього руху. 

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області 

та причини їх виникнення. 

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху. 

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність 

обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил 

дорожнього руху. 

Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, 

велосипед, причеп, напівпричеп, дорога, дозволена максимальна вага, 

прорізна частина, смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений 

пункт, зупинка, стоянка, обгін, поступити дорогу, переважне право. 

Визначення цих термінів. 
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Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів 

Порядок руху пішоходів у населених пунктах. 

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, 

осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують 

велосипедом, мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо 

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух 

пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. 

Груповий рух людей дорогою.  

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна 

доріжка. Організована колона. «Знак»: «Пішохідний перехід». Груповий 

рух людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії 

пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим 

проблисковим  маячком і спеціальним звуковим сигналом. 

Дії пішоходів, які  причетні до дорожньо-транспортної пригоди. 

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного  транспорту 

Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати автобус, 

тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка пасажирів під 

час  зупинки транспорту. 

 

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують 

гужовим транспортом і погоничів тварин 

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового 

транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання 

транспортних засобів. Документи водія. Обов’язки водія. 

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги. 

Правила користування  велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух  

зазначених транспортних засобів і прогін тварин  забороняється. Заборони 

водію. Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів 

тварин. Заборони водію велосипеда забороняється. Заборони водію 

гужового транспорту. Заборони погоничам тварин. 

Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими  

велосипедами, мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин. 

 

Тема 4. Регулювання дорожнього руху 

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі  організації 

дорожнього руху, їх класифікація. 

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації 

дорожнього руху, класифікація розмітки . 

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання  

дорожнього руху на небезпечних ділянках трас. 

Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух 

світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів. 

Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній 

рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед 
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грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали 

регулювальника. 

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, 

дорожніми знаками і розміткою. 

 

Тема 5.  Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів 
Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька 

рядів. 

Взаємна увага – умова безпеки руху. 

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання 

світлових сигналів або рукою. Небезпечні  наслідки порушення правил 

подавання  попереджувальних сигналів. 

Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. 

Безпека пішоходів і пасажирів. 

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину  

шляху гальмування. 

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка. 

 

Тема 6. Особливі умови руху 

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів. 

Навчальна їзда. Умови, за яких  дозволяється навчальна їзда на  

дорогах. 

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій 

зоні. 

Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки. 

Рух по автомагістралях і автобанах. 

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху 

на гірських дорогах і крутих спусках. 

Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по 

швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час 

доби. Буксирування. 

  

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-

транспортних випадків 

Визначення і термінове призначення дії фактора травмування, 

звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.  

Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання 

першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих 

при ДТП. 

 

Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху 
Соціально-економічні  і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. 

Поняття і види  адміністративних порушень. Кримінальна 
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відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природо - 

екологічної шкоди. 

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна 

відповідальність. Суспільний вплив. Громадянська відповідальність. 
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Типова навчальна програма з предмета 

 «Технологія  монтажу  експозиції та  художньо-оформлювальних  

робіт» 

 

№ 

з\п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Зміст  та завдання предмета 1  

2. Технологія  монтажу  невеликих  

експонатів  художніх  витворів  на  

вертикальних  і  горизонтальних  

площинах 

5 

2 

3. Технологічний процес монтажу 

нескладних конструкцій декоративно – 

художніх елементів на вертикальних та 

горизонтальних поверхнях 

9 

 

4. Технологія  монтажу  декоративно-

художніх  стендів 

13 
2 

5. Технологія  монтажу  вітринних  

конструкцій 

7 
 

6. Технологія  монтажу  декоративно-

художніх  елементів 

10 
 

7 Технологія  монтажу  експонатів  по  

шаблонах 

9 

 
 

 Всього годин: 54 4 
 

Тема 1. Зміст та завдання предмета 

Зміст та завдання предмета «Технологія  монтажу  експозиції та  

художньо-оформлювальних  робіт» 

Поняття  про  монтаж  експозиції  та  художньо-оформлювальних  

робіт.  Значення  художньо-оформлювальних  робіт  в  розвитку  реклами,  

народного  господарства.  Перспективи  розвитку  професії.   

 

Тема 2. Технологія  монтажу  невеликих  експонатів  художніх  

витворів  на  вертикальних  і  горизонтальних  площинах 

Кріплення  елементів  експонатів  на  вертикальній  і  горизонтальній  

площинах.  Кріплення  невеликих  експонатів  на  вертикальній  і  

горизонтальних  площинах.  Застосування  матеріалів  та  інструментів  для  

кріплення  невеликих  експонатів. Техніка безпеки при монтажу 

експонатів. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Виконання кріплення експонату на вертикальну поверхню. 
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2. Виконання кріплення експонату на горизонтальну поверхню. 

 

Тема 3. Технологічний процес монтажу нескладних конструкцій 

декоративно – художніх елементів на вертикальних та горизонтальних 

поверхнях 

Монтаж конструкцій та його значення в художньому 

оформлювальному мистецтві. Поняття конструкції. Види конструкції. 

Вибір форми при виготовлені конструкції. Технологія виконання 

конструкції. Застосування матеріалів при виготовленні конструкції. Види 

з’єднань елементів конструкцій. Підготовка поверхні для з’єднання 

елементів. Засоби з’єднань елементів конструкції. 

 

Тема 4. Технологія  монтажу  декоративно-художніх  стендів 

Стенд, його значення в оформлення мистецтві. Види  стендів. Форми 

стендів. Виконання ескізів. Застосування кольору при виконанні стендів. 

Застосування матеріалів. Специфіка  та  різновиди  декоративно-

художнього  монтажу  стендів. Етапи  виконання  монтажу  декоративно-

художніх  стендів. Послідовність  виконання  монтажу  стендів.  Види  

конструкцій  стендів.  Технологічні  відмінності  стендів. Технологічний  

процес  закріплення  стендів  в  інтер’єрі.  Розміщення  стендів  на  

площині. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Виконання ескізу форм просторового стенду. 

2. Виконання кольорового зображення просторового стенду. 

  

Тема 5. Технологія  монтажу  вітринних  конструкцій 

Види  вітринних  конструкцій.  Види  монтажу  вітринних  елементів  

та  конструкцій.  Технологія робіт з металевими поверхнями при 

виготовленні вітрини. Види з’єднань елементів вітринних конструкцій. 

Матеріали   та  інструменти  для  закріплень.  Технологія  закріплень  

елементів  вітринних  конструкцій. Застосування техніки безпеки під час 

монтажу вітринних конструкцій. 

 

Тема 6. Технологія  монтажу  декоративно-художніх  елементів 

Різновиди  декоративно-художніх  монтажних  елементів. Технологія 

монтажу декоративно художніх елементів на монтажних листах. 

Технологія монтажу декоративно – художніх елементів за кресленнями та 

ескізами художників. З’єднання елементів між собою. Матеріали  та  

інструменти  для  їх  кріплення.  Технологія  закріплення  декоративно-

художніх  монтажних  елементів.  Правила  складання  креслень  для  

закріплень  декоративно-художніх  монтажних  елементів.  Види  

закріплень  декоративно-художніх  монтажних  елементів  на  різних  

площинах.  Послідовність  технологічних  операцій  та  закріплення  

декоративно-художніх  монтажних  елементів на  підготовленій  поверхні. 
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Застосування техніки безпеки при виконанні монтажу декоративно – 

художніх елементів.  

 

Тема 7. Технологія монтажу експонатів по шаблонах 

Шаблон, як засіб монтажу. Види шаблонів. Виконання ескізів для 

виготовлення шаблонів. Вибір матеріалу для виготовлення шаблонів. 

Технологічний  процес  монтажу кріплення  експонатів  по шаблонах. 

Технологія  виготовлення  шаблонів  та  заготовок  з  металу.  Процес  

підготовки  нескладних  деталей  з  металу  за  кресленнями.  Засоби  та 

прийоми  обробки  металевих  поверхонь.  Технологія  монтажу  

експонатів  по  дерев’яних  шаблонах.  Засоби  та  прийоми  обробки  

деревини.  Технологія  розмічання  та  монтаж  готових  елементів  з  

деревини.  Засоби  виконання  отворів  в  дерев’яній  поверхні.  Способи  

обробки  отворів  в  деревині.  Закономірності  розміщення  та  монтаж  

експонатів  на  площині.   
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Типова навчальна програма  з предмета 

 «Шрифти» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З  них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Ознайомлення з предметом 1 - 

2. Чотири види письма 3 - 

3. Єгипетське письмо 2 - 

4. Грецьке письмо 2  2 

5. Латинські шрифти 2  2 

6. Унціальний шрифт 2  2 

7. Каролінський мінускул 2  2 

8. Готичні шрифти 5 4 

9. Гуманістичні шрифти 3 2 

10. Слов’янські шрифти 6 3 

11. 
Сучасні шрифти, створені на основі 

„кирилиці” 

7 3 

 Всього годин: 35 20 

 

Тема 1. Ознайомлення з предметом 

Інструменти, матеріали для рукописних шрифтів. Техніка написання 

перами. 

 

Тема 2. Чотири види письма 

Історія виникнення письма. Піктографічне письмо. Використання 

трансформованого піктографічного письма у сучасному світі. 

 

Тема 3. Єгипетське письмо 

Ієрогліфи. Розвиток письма в Древньому Світі. Історичні відомості 

про винайдення папірусу. 

 

Тема 4. Грецьке письмо 

Еволюція письма. Поява голосних знаків, зміна напрямку письма. 

Два основні види грецького письма. 

Написання шрифту плакатним пером.  

Написання елементів букв під кутом 45
0
. 

Написання цитати грецьким шрифтом. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Написання елементів букв під кутом 45˚. 

2. Написання грецького алфавіту. 
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Тема 5. Латинські шрифти 

Написання Плакатним пером шрифтів капітально – квадратного та 

капітально – рустичного. Оформлення і написання тексту одним із 

латинських шрифтів. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Написання алфавіту капітально-квадратним шрифтом. 

2. Написання алфавіту капітально-рустичним шрифтом. 

 

Тема 6. Унціальний шрифт 

Історія виникнення шрифту. Написання елементів шрифту під кутом 

0
0
. Написання алфавіту. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1.Написання елементів унціального шрифту під кутом 0˚. 

2.Написання алфавіту. 

 

Тема 7. Каролінський мінускул 

Історія виникнення шрифту. Написання шрифту під кутом 15
0.
 

Написання алфавіту в стилі каролінгського мінускула плакатними 

перами із подальшим упорядженням даного тексту.  

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Написання шрифту під кутом 15
0.
 

2. Написання алфавіту в стилі каролінського мінускулу. 

 

Тема 8. Готичні шрифти 

Історичні відомості про кожен вид готичного шрифту, їх 

особливості. 

Шрифт „Текстура. Технологія написання шрифту. Написання 

алфавіту в даному стилі.  

Шрифт „Фрактура”. Технологія написання шрифту. Написання 

алфавіту в даному стилі. 

Шрифт „Ротонда. Написання алфавіту в даному стилі. 

Створення шрифтової композиції із букв одного із готичних 

шрифтів. Оформлення титульної сторінки із використанням даного 

шрифту. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Написання алфавіту шрифтом в стилі „текстура” 

2. Написання алфавіту шрифтом в стилі  „фактура”. 

3.Написання алфавіту шрифтом в стилі  „ротонда”. 

4.Створення шрифтової композиції із букв одного із готичних 

шрифтів. 

 

Тема 9. Гуманістичні шрифти 

Історія появи цих шрифтів в епоху Відродження. Написання 

алфавіту шрифтом „гуманістичний мінускул”. 



28 

 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Написання алфавіту шрифтом в стилі „гуманістичний мінускул” 

 

Тема 10. Слов’янські шрифти  

Історичні відомості про виникнення „глаголиці”.  

Історичні відомості про виникнення „кирилиці”. Технологія 

написання „кирилиці”. Написання алфавіту в стилі „кирилиці”. 

Ознайомлення із виникненням інших видів слов’янських шрифтів: 

„в’язь”, „півустав”, „устав”, „скоропис”, „гротеск”, „антиква”. 

Лабораторно-практичні роботи: 

 1.Написання алфавіту шрифтом в стилі „кирилиця”. 

 2.Написання алфавіту шрифтом в інщому з видів слов’янських 

шрифтів. 

 

Тема 11. Сучасні шрифти, створені на основі „кирилиці” 

Український декоративний шрифт.  

Написання вітальної грамоти даним шрифтом. 

Лабораторно-практична робота: 

1. Написання вітальної грамоти українським декоративним шрифтом.  

  



29 

 

Типова навчальна програма з предмета 

«Кольорознавство»  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Всього З них- 

практичні 

роботи 

1. Зміст та завдання предмета  1  

2. Закономірності та властивості кольорів. 

Кольорові таблиці  

4 2 

3. Ахроматичні   композиції. Підбір 

співзвуччя  кольорів  та  відтінків 

4 3 

4. Принципи застосування кольорів  

хроматичної  композиції 

6 4 

5. Психологічний вплив кольору на людину 2  

Всього годин: 17 9 

 

Тема 1. Зміст та завдання предмета 

Види кольорів.  Спектр.  Кольорове  коло  та  його  особливості.  

Закон протилежних (доповнюючих) кольорів. Хроматичні, ахроматичні 

кольори. 

 

Тема 2. Закономірності та властивості кольорів. Кольорові 

таблиці  

         Закономірності   та  властивості   кольорів. Фізичні,  хімічні,  

фізіологічні,  психологічні,  естетичні  особливості  кольорів. Естетика  

кольору  в трьох напрямках: оптичне відчуття (імпресивний),  психічне 

сприйняття (експресивний),  інтелектуально-символічне осмислення 

(конструктивний). 

Розвиток хімічного виробництва кольорів. 

Застосування таблиць кольорів. Змішування та підбір кольорів за 

схемою в таблиці. Застосування кольорів з таблиці та виконання 

композиції.   

Лабораторно-практична робота: 

 1.Виконання кольорових таблиць.  

 

Тема 3. Ахроматичні  композиції. Підбір співзвуччя  кольорів  та  

відтінків  

Особливості  ахроматичних  композицій. Тональність  та  її  роль. 

Відтінки  сірого  кольору.  Принципи  побудови рапортних ахроматичних  

композицій. Контраст  та  нюанс  в  ахроматичній  композиції. Виконання 

композицій в ахроматичних кольорах. Підбір співзвуччя  ахроматичних  

кольорів  в  композиції. 
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Лабораторно-практична робота: 

1.Виконання ахроматичних композицій. 

 

Тема 4. Принципи застосування кольорів у  хроматичній  

композиції 

 Загальні  відомості  про  хроматичні  кольори.  Характерні  

особливості  кожного  хроматичного  кольору. Основні  та  похідні  

кольори. Принципи та закони  поєднання  кольорів. Контраст  та  нюанс  

хроматичних  кольорів. Контрастні кольори.  Колористична реальність та 

колористичний ефект.   

Лабораторно-практична робота: 

1. Виконання хроматичних композицій. 

 

Тема 5. Психологічний вплив кольору на людину.  

Кольорові гармонії. Зір і кольорове сприйняття. Закони застосування 

кольорів на виробництві, у відкритому середовищі, в інтер’єрі  житла та 

інших приміщеннях.  Психологічний вплив кольору на людину  та  її  

сприйняття. 
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Типова навчальна програма з предмета   

«Декоративні  та  комунікативні  оформлення» 

 

№ 

з\п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 

Види  нескладних  конструкцій  

художньо-комунікативного  

оформлення 

3  

2. 
Основи   моделювання  та  створення 

форм 
8 5 

3. 

Технологія  виготовлення  нескладних 

конструкцій  декоративно-художніх  

оформлень  

8 5 

4. Основи  декорування 8 5 

 Всього годин: 27 15 

 

Тема  1. Види  нескладних конструкцій  художньо-

комунікативного  оформлення  

Декоративні  та   комунікативні  художні  оформлення.   

Нескладні  конструкції. Їх види та використання. Особливості  

художньо-комунікативного  оформлення. 

 

Тема  2. Основи  моделювання  та  створення форм 

Матеріали  для  моделювання  та  формування  конструкцій.  Їх 

особливості  та  властивості.  Застосування  матеріалів  для  створення  

моделей.   Робота  з  матеріалами, використання  інструментів  при  

виготовленні  моделі,  елементів  форм.  Технічні  засоби  створення  форм.   

Композиційні  пошуки  та  дизайн  моделі.  Розробка  ескізів  та  

креслень   для  майбутньої  моделі.     

Лабораторно - практичні роботи: 
1. Розробка  ескізів  та  креслень. 

2. Виготовлення  елементів  форм 

 

Тема  3. Технологія виготовлення нескладних конструкцій 

декоративно-художніх  оформлень 

Види  та  форми  декоративно-художніх  конструкцій.  Підготовка 

матеріалів  для  виготовлення  нескладних  конструкцій  для  

комунікативних  оформлень. Технологія  виготовлення  нескладних 

конструкцій декоративно-художніх  оформлень.   

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Виконання  технічного  малюнка. 
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2. Виготовлення  нескладної   конструкції  для  комунікативних  

оформлень 

 

Тема  4. Основи  декорування 

 Види  декорування.  Аплікація  та  декор.  Прийоми  нанесення  

самоклеючої  плівки  для  декорування    художньо-комунікативних  

оформлень. Робота  з  трафаретами  при  декоруванні. 

Лабораторно-практичні роботи: 
1. Виконання  декору  в  техніці аплікація. 

2. Робота  з  трафаретами  при  декоруванні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Типова навчальна програма з предмета 

«Дизайн інтер’єру» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Мистецтво  дизайну 1  

2. Композиція  на  організацію  площини 6 4 

3. Методика  організації  оформлень  

інтер’єрів  
4 2 

4. Колір  та  світло  в  інтер’єрі  8 5 

5. Способи   виконання  монтажних  робіт  за  

ескізами  та  кресленнями 
5 3 

6. Технологія  застосування  матеріалів  при  

монтажних  роботах  в  інтер’єрі  
7 6 

 Всього  годин: 31 20 

 

Тема  1. Мистецтво  дизайну.  
Визначення  поняття  «дизайн».  Зміст  програми  дизайну.   

Історія  розвитку  дизайнерської  справи  оформлення  інтер’єру.   

Приклади  найкращих  дизайнерських  розробок. 

 

Тема  2. Композиція  на  організацію  площини 

Визначення  поняття  композиція.  Форма  утилітарна  та  художня.  

Засоби  гармонічної  організації  площинних  та просторових  форм.  

Основні  закономірності  організації  просторових  форм.  Пропорції.  

Масштаб.  Тектоніка  та  ритм,  визначення  понять,  застосування  та  

значення  в  створенні  виробів.  Побудова  декількох  елементів  

композиції  із  використанням  композиційних  закономірностей. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1.Виконання композиції на виразність форми. 

2.Масштаб, як засіб зображувальної форми виконання композиції на 

співвідношення  масштабу та масштабності.  

3.Виконання композиції об’єктивного співвідношення 

зображувального об’єкта з його частинами. 

4.Виконання композиції кольорового масштабу (% співвідношення 

чорного, білого та сірого в композиції). 

 

Тема  3. Методика  організації  оформлень  інтер’єрів 
Визначення  поняття  «оформлення  інтер’єру».  Засоби  монтажної  

майстерності.  Основи  монтажного  мистецтва.  Принципи  монтажності:  

доступність,  міцність.  Методи  монтажної  технологічності. 
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  Лабораторно-практичні роботи: 

1. Побудова проекту «оформлення інтер’єру» 

2. Співвідношення предметів в інтер’єрі.  

 

Тема  4. Колір  та  світло  в  інтер’єрі 

Хроматичні  та  ахроматичні  кольори  в  інтер’єрі. Підбір співзвуччя 

кольорів. Явлення  кольорового  контрасту.  Світловий  контраст.  

Хроматичний  контраст.  Види  штучного  освітлення.  Ілюмінація.  Процес  

оздоблення  інтер’єру  ілюмінацією.  

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Виконання спектрального кола.  

2. Виконання кольорової наповненості (в смугах)  

3. Виконання композиції інтер’єру в хроматичних тонах. 

4. Виконання композиції інтер’єру в ахроматичних тонах. 

5. Виконання композиції на контрастні кольори. 

 

Тема  5. Способи   виконання  монтажних  робіт  за  ескізами  та  

кресленнями 

Складові  частини  креслень.  Види  конструкторських  документів  

та  стадії  проектування.  Позначення  конструкторських  документів.  

Умовності  та  спрощення  на  кресленнях  та  ескізах.  Матеріали  та  їх  

позначення  на  кресленнях  та  ескізах. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Виконання конструкторських документів. 

2. Виконання монтажної роботи за даним ескізом. 

3. Виконання монтажної роботи та застосування матеріалів за даним 

кресленням. 

 

Тема  6. Технологія  застосування  матеріалів  при  монтажних  

роботах  в  інтер’єрі 

Види  матеріалів  для  монтажних  робіт. Прийоми виконання 

монтажних робіт в інтер’єрі. Місця  застосування  матеріалів.  Особливості  

та  якість  матеріалів. Художньо – декоративне оформлення вітрини. 

Процес виконання монтажу по шаблонах. Охорона  праці  на  виробництві. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1.Виконання монтажних робіт при закріпленні художньо – 

декоративного елементу з ліпнини. 

2.Виконання монтажних робіт при закріпленні художньо – 

декоративного елементу з деревини. 

3.Виконання монтажних робіт при закріпленні художньо – 

декоративного елементу з тканини. 

4.Виконання монтажу експонату по шаблонах. 

5.Виконання монтажу стенду в інтер’єрі. 

6.Виконання художньо – декоративного оформлення вітрини.  
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Типова навчальна програма з предмета 

«Рисунок і живопис» 

 

№ 

з\п 

Тема 

 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Рисунок – основа образотворчого 

мистецтва 
1 - 

2 Малюнок різних плоских геометричних 

фігур та  предметів комбінованої форми 
3 3 

3. Техніки виконання рисунка  3 2 

4. Перспектива інтер’єру. Замальовки 

фрагментів інтер’єру 
3 2 

5. Малювання гіпсового орнаменту та  

рельєфу 
4 3 

6. Побудова натюрморту  5 4 

7. Акварельні техніки та їх комбінування 6 5 

8. Акриловий та олійний живопис 3 2 

9. Мистецтво графіки. Монотипія 2 2 

10. Виконання ескізів шаблонів для 

оформлювальних робіт 
7 6 

11. Виконання ескізів художньо-

декоративного оформлення стендів 
6 5 

12. Виконання ескізів художньо-

декоративного оформлення вітрин 
7 6 

 Всього  годин: 50 40 

 

Тема 1. Рисунок – основа образотворчого мистецтва  

Рисунок – основа образотворчого мистецтва. 

Загальні відомості про рисунок, його мета і завдання. Ознайомлення 

з програмою “Рисунок”. 

Матеріали, необхідні для створення рисунка: вугіль, сангіна, 

графітові (прості) та кольорові олівці, крейда, пастель, фломастери, гуаш, 

папір, картон, дерев’яні дошки, полотно тощо. 

 Показ зразків робіт, виконаних різними матеріалами. Організація 

робочого місця. Обладнання та реквізит для рисунка. 

Необхідність вміти малювати, як одна з основ професії “Монтажник 

експозиції та виконавець художньо-оформлювальних робіт”. Бачення та 

сприймання предметів. Розвиток окоміру. Поняття про розміщення 

рисунка на листі, вибір розмірів зображення. Техніка малювання. Поняття 
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про лінію, штрих, тон, світлотінь. Розвиток навиків під час роботи олівцем. 

Виконання вправ. Пробний малюнок. 

Аналіз виконаних вправ. 

 

Тема 2. Малюнок різних плоских геометричних фігур та  

предметів комбінованої форми 

Тренування руки та ока, навички роботи олівцем. Малюнок ліній 

різної форми, замкнутих прямолінійних фігур, малювання кола, овалу, 

еліпса.  ділення плоских фігур, на рівні частини на око від руки, без будь-

яких допоміжних засобів. 

Побудова геометричних фігур. Ознайомлення з елементами 

перспективи, лінійна і повітряна перспективи, закономірності їх будови.  

Побудова фігур в основі яких лежить коло, в різних положеннях і 

закономірність його скорочення в просторі.  

Лабораторно-практична робота: 

1. Вправи на закріплення базових технік малювання олівцем. 

 

Тема 3.Техніки виконання рисунка  
Технологія виробництва і характерні властивості різних матеріалів 

для рисунка (вугіль, туш, сангіна, соус, пастель, свічка). Матеріали для 

підготовки основи під рисунок і його захист від зовнішнього впливу. Види 

паперу і типи олівців. Показ зразків робіт, виконаних різними матеріалами. 

Обладнання і реквізит для рисунку: мольберт, гіпсові моделі, предмети для 

натюрморту. Тон в рисунку, типи штрихування. Тональне виявлення 

об’єму різними видами матеріалів. 

 Кольоровий олівець як повноцінній матеріал, що широко 

застосовують у своїй творчості художники-професіонали. Будова та склад 

олівця. Техніка роботи кольоровими олівцями: особливості та властивості; 

різновидності й кольорова гама. Малюнок акварельними олівцями: 

резервування, комбінування та змішування. Ефект оптичного змішування 

кольорів в малюнку олівцями. “Сирий” та “сухий” методи в роботі 

кольоровими олівцями 

Лабораторно-практична робота: 

1. Виконання рисунка однією із технік. 

 

Тема 4. Перспектива інтер’єру. Замальовки фрагментів інтер’єру 

Малюнок інтер'єру: основні правила побудов. Значення точки 

сходження – головної точки в побудові простору інтер'єру.  

Малюнок фронтального інтер'єру. Схема перспективних побудов.  

Малюнок кутового інтер'єру, його відмінності від фронтального. 

Ракурси предметів, їх положення в просторі (перспектива) та їх 

конструкція Малювання інтер’єру в кутовому та фронтальному положенні. 

Особливості будови. Передача  простору,  форми предметів в перспективі.  

Лабораторно-практична робота: 
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 1.Виконання зображення фрагмента інтер’єру аудиторії чи холу 

навчального закладу. 

 

Тема 5. Малювання гіпсового орнаменту та  рельєфу 

Малюнок нескладного симетричного орнаменту. Будова 

симетричних форм. Послідовність виконання малюнку, передача об’єму в 

складних формах.  

Особливості будови орнаменту який має несиметричну форму.  

Будова предметів з центральною симетрією та особливості 

зображення в перспективі, вище горизонту. Світло, тіні, рефлекси. 

Малювання рельєфного зображення з виявленням складних форм 

передачею об’єму. 

Лабораторно-практичні роботи: 

  1.Виконання зображення орнаменту симетричної та несиметричної 

форми. 

  2.Практичне виконання рельєфного зображення. 

 

Тема 1. Побудова натюрморту 

Натюрморт як зображення неживих предметів в образотворчому 

мистецтві. Види побудов. Поняття геометричної побудови в рисунку. 

Композиційне рішення натюрморту. Гармонійне розміщення зображення 

на форматі паперу. Правильний вибір точки зору. Компоновка рисунка.  

Обємно-пластична і тонально-кольорова побудова постановки 

(ведеться на основі теплої гами кольорів). Передача характеру освітлення 

та насиченості предметів в теплій гамі. Увага та виявлення загальної 

кольорової цілісності натюрморту. Аналіз гармонійного поєднання 

світлових і тіньових частин натюрморту. 

Організація картинної площини. Візирна (кадрова) рамка та способи 

її виготовлення. 

Простий натюрморт (геометричні фігури або предмети побуту 

(техніка виконання гризайль) та  натюрморт середньої складності з 

гіпсовою деталлю (архітектурна деталь, маскарон, іонік) 

Лабораторно-практична робота: 

1.Виконання простих натюрмортів та натюрмортів середньої 

складності.  

 

Тема 2.Техніка акварельного живопису 

Типи акварельного живопису. Інструменти та матеріали для 

акварельного живопису. Різні техніки письма акварельними фарбами: «по 

сухому», «по мокрому», «аля-пріма».  

Види акварельних технік. Традиційна “прозора” техніка 

акварельного живопису по сухій основі, способи та особливості її 

виконання. Техніка живопису “мокрим по мокрому”, ефекти яких можна 
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досягнути в цій техніці. Техніка змивання висохлої фарби, нанесеної на 

поверхню паперу раніше: особливості виконання та застосування.  

Техніки “витягування” або “стирання”. Техніка вискоблювання. 

Техніка воскового резисту: особливості використання та виконання. 

Можливості створення фактур. Комбінування технік. 

Базова техніка роботи гуашшю або темперою. Особливості роботи 

гуашшю та темперою. Відмінності від акварелі. Прозорість і матовість 

фарби. Основа для темперного живопису. Види використання гуаші. 

Побудова живописного зображеннями за стадіями. Створення фактурних 

ефектів за допомогою гуаші.  

Лабораторно-практична робота: 

1.Виконання практичної роботи  комбінованими техніками 

акварельного живопису. 

 

Тема 6. Виконання ескізів шаблонів для оформлювальних робіт 
Виконати ескіз шаблонів для оформлювальних робіт. 

Виконати кілька варіантів в залежності від характеру 

оформлювальних робіт. 

Загальний вигляд виконати в масштабі.   

Лабораторно-практична робота: 

1. Практичне виконання ескізів. 

 

Тема 7. Виконання ескізів художньо-декоративного оформлення 

стендів 
Виконати ескізи художньо-декоративного оформлення стендів. 

Виконати кілька варіантів в залежності від характеру 

оформлювальних робіт. 

     Загальний вигляд виконати в масштабі.   

Лабораторно-практична робота: 

1. Практичне виконання ескізів. 

 

Тема 8.Виконання ескізів художньо-декоративного оформлення 

вітрин 

Виконати ескізи художньо-декоративного оформлення вітрин. 

Виконати кілька варіантів в залежності від призначення вітрин. 

      Загальний вигляд виконати в масштабі.   

Лабораторно-практична робота: 

1. Практичне виконання ескізів. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Основи композиції і моделювання» 

 

    № 

   з\п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.    1.  

1 

Роль композиції та моделювання в 

образотворчому мистецтві 

2  

2. Закони творення композиції . Основні 

категорії, правила та принципи 

композиції 

3  

3. Метричний повтор та ритм у композиції 5 3 

4. Симетрія. Асиметрія в композиції. 

Засоби вираження 

5 3 

5. Контраст. Гармонія кольорів і форм в 

композиції 

4 2 

6. Статистика та динаміка в композиції 5 3 

7. Закони перспективи у різних 

композиційних рішеннях 

4 2 

8. Принципи побудови багатокольорових 

орнаментальних композицій. 

6 4 

9. Стилізація. Поняття «стилізація». 

способи стилізації 

7 5 

10. Ескізний проект – підготовка до монтажу 

експозицій та художньо-

оформлювальних робіт 

8 5 

11 Моделювання. Макетування  3 - 

12. Моделювання. Створення ескізів та 

виконання кріплення експоната на 

вертикальну та горизонтальну поверхні 

8 8 

13. Моделювання. Створення ескізів та 

виготовлення шаблонів 

8 8 

 Всього годин: 68 43 

 

Тема 1. Роль композиції в образотворчому мистецтві 

Визначення понять “композиція”, “структура”, “конструкція”, 

“компоновка”. Зв’язок курсу композиції зі спеціальними навчальними 

дисциплінами образотворчого мистецтва. Основні етапи розвитку 

композиції в історичному аспекті. 
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Властивості та якості композиції: пропорційність, масштабність, 

композиційна рівновага, єдність форм, поєднання колориту й тональності в 

малюнку. Ритм чи метричний повтор яких-небудь елементів у композиції. 

Виникнення композиції. Засоби композиції: лінія, штрих, пляма, 

зображувальна форма, матеріал. світлотінь, колір, фактура, мазок, рама, 

ритмічність, симетричність, контрастність, нюанси, статичність, динамічність, 

пропорційність, масштабність.  

Формальні ознаки композиції: цілісність; підлеглість другорядного 

головному; врівноваженість. Типи композиції: замкнута, відкрита, 

симетрична, асиметрична, статична, динамічна. Форми композиції: 

точкова (центрична), лінійна, фронтальна, об’ємна, просторова. 

Співвідношення розмірів, рівновага мас. 

Візуальне сприйняття та його роль в композиції.  

 

Тема 2. Закони творення композиції. Основні категорії,  правила 

та принципи композиції 

Поняття про закони побудови композиції: цілісності,  контрастів і 

аналогій, симетрії, ритму, рівноваги, підкорення всіх засобів ідейному 

змісту, новизни. Психофізична дія форм, ліній, кольору. Типи композицій: 

площинна, об’ємно-площинна, просторова, комбінована.  

Загальні правила для побудови композиції: «ідея-задум-ескіз-

картон»; зведення законів композиції як окремо, так і в сукупності; 

приведення форми і змісту до гармонії зображення.    

Композиційні схеми: трикутна, діагональна, горизонтальна та інші 

композиції. Принципи композиції: принцип доцільності, єдності, 

домінанти; принцип супідрядності частин цілому, групування; принцип 

динамізму, рівноваги та гармонії; формат та обрамлення в композиції; 

закономірності зображуваної площини. Ритмічна композиція. Принцип 

“золотого перетину” та використання його на практиці.  

 

Тема 3. Метричний повтор та ритм у композиції 

Ритм як засіб композиції. Ритмічний ряд. Відмінність ритму та 

метричного повтору. Застосування метричного повтору в композиції.  

Поняття рівноваги та ритму в композиції на конкретних прикладах. 

Значення кольору в ритмічному ряді та композиції загалом. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1.Створити декоративну композицію за допомогою ритмічних рядів  

2.Придумати та намалювати метричний ряд з простих за формою 

предметів . 

 

Тема 4. Симетрія та асиметрія у композиції 

Симетрія як засіб композиції. Використання композиції на прикладах 

творів відомих митців. Поняття асиметрії, її роль у композиції. 
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Використання асиметрії у формі. Асиметрія як властивість – стан форми, що 

має принципову відмінність від симетрії.  

Поняття композиційної рівноваги. Симетрія як вираження стану 

спокою, асиметрія – руху.  

Лабораторно-практична робота: 

1.Виконання асиметричної композицію натюрморту на основі 

випадково поставлених предметів застосовуючи симетричну та 

асиметричну рівновагу в композиції  

 

Тема 5. Контраст. Гармонія кольорів і форм в композиції 

Три типи контрасту: великий, середній, малий. Властивості 

контрасту: збільшувати, зменшувати, привертати, скеровувати, створювати 

різноманітні настрої. Особливості колористичного вирішення художнього 

твору. Використання законів кольорознавства  при виконанні практичної 

роботи. 

 Лабораторно-практична робота: 

1.Виконання композиції натюрморту за контрастом форм. 

 

Тема 6. Статика та динаміка у композиції  

Поняття статики та динаміки, застосування цих понять на практиці. 

Лабораторно-практичні  роботи: 

1. Створення композицію зі стилізованих рослин за допомогою лінії 

та плями в ахроматичній гамі . 

2. Створення динамічної та статичної композицію в хроматичній гамі  

 

Тема 7.  Закони перспективи у різних композиційних рішеннях 

Фронтальна композиція . Основні закони перспективи. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Виконання ескізів різних просторових сцен в інтер’єрі, екстер’єрі 

на пленері, на основі спостережень, замальовок з натури і по пам’яті.  

2. Виконання начерків предмета інтер’єру з різних точок зору. 

 

Тема 8. Принципи побудови багатокольорових орнаментальних 

композицій 

Основні види орнаменту. Структура побудови стрічкового і 

замкнутого орнаменту. Творення орнаменту за мотивами: геометричний, 

рослинний, анімалістичний, комбінований. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Виконання орнаменту за геометричними мотивами. 

2. Виконання орнаменту за рослинними мотивами. 

3. Виконання комбінованого орнаменту. 

 

Тема  9.Стилізація. Поняття «стилізація». Способи стилізації 
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Пластичне перетворення мотивів рослинного і тваринного світу в 

декоративний образ. Спрощення зображення з урахуванням раціонального 

використання технологічних властивостей матеріалу. Тематична 

композиція. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Виконання стилізації рослинних елементів . 

2. Виконання стилізації тваринного світу. 

3. Виконання тематичної композиції із використанням стилізованого 

рослинного і тваринного світу. 

 

Тема 10. Ескізний проект – підготовка до монтажу експозицій та 

художньо-оформлювальних робіт 

Ескізний проект як остаточна творча пропозиція, яка повністю 

відображає характеристики виробу, графічна частина проекту.  Склад 

ескізного проекту:  головний планшет з темою проекту, варіантами  

планування чи форми виробу;  ортогональні вигляди виробу чи 

конструкції; номенклатурні креслення; пояснювальна  записка. 

    Лабораторно-практичні роботи: 

1. Показ можливий образ  виробу (на вибір) з докладною 

прорисовкою всіх конструктивних елементів та основних ідей проекту 

використовуючи клаузуру. 

2. Виконання серії пошукових ескізів із використанням різних видів 

проектної графіки.  

 

Тема  11. Моделювання. Макетування 
Поняття про моделювання в художньо-оформлювальних роботах. 

Види моделювання. Особливості    об’ємного проектного моделювання. 

Об’ємне   проектне моделювання  як засіб проектного  задуму.  

 

Тема  12. Моделювання. Створення ескізів та виконання 

кріплення експоната на вертикальну та горизонтальну поверхні. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Виконання проектної пропозиції. 

2. Розробка креслень, малюнків ескізного проекту.  

3. Виготовлення макетів. 

 

Тема 13. Моделювання. Створення ескізів та виготовлення 

шаблонів 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Виконання проектної пропозиції. 

2. Розробка креслень, малюнків ескізного проекту.  

3. Виготовлення макетів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Перспектива» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно - 

практичні 

роботи 

1. 
Загальні відомості про навчальний 

предмет 
1 

 

2. 

Предмет  перспективи.  Види  

перспективи.  Історичний  розвиток  

перспективи 

8 

 

3. 
Побудова  перспективи  по  прямокутним  

проекціям 
7 2 

4. Перспектива  арок 3 2 

5. Перспектива аркад 3 2 

6. Перспектива  інтер’єру 9 4 

7. Перспектива  паркету 3 2 

 Всього годин: 34 12 

 

Тема 1. Загальні відомості про навчальний предмет 

Поняття  «перспектива».  Матеріально-технічне  забезпечення.  

Вивчення  предмету  перспектива.  Короткий  зміст  програми  та  її  

завдання.  Значення  перспективи  в  монтажних  роботах. 

 

Тема 2. Види  перспективи.  Історичний  розвиток  перспективи 

Лінійна перспектива, її значення. Підвиди лінійної перспективи. 

Початок перспективи як науки. Основні етапи становлення лінійної 

перспективи. Видатні вчені які займалися проблемами перспективи. 

Панорамна перспектива її значення. Плафонна перспектива, її значення. 

Новий розділ перспективи – стерео перспектива. 

 

Тема 3. Побудова  перспективи  по  прямокутним  проекціям 

Види  проектування.  Центральне  проектування. Паралельне  

проектування. Фронтальна (фасад) проекція зображувального предмета. 

Горизонтальна (план) проекція зображувального предмета. Способи  

побудови  перспектив по  прямокутним  проекціям:  спосіб  «архітектора». 

Способи побудови перспективи по прямим проекціям. Способи побудови 

перспективи по прямокутним проекціям:  спосіб  суміщених  висот. 

Способи побудови перспективи по прямокутним проекціям: спосіб  

перспективної  сітки. 

 

Лабораторно-практичні роботи: 
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1. Побудова фронтальної проекції предмету. 

2. Побудова горизонтальної проекції предмету.  

 

Тема 4. Перспектива  арок 

Центральна  перспектива  побудови  арок. Процес виконання 

креслення центральної перспективи арок. Кутова  перспектива  арок. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Побудова центральної перспективи арки.  

2. Побудова кутової перспективи арки. 

 

Тема 5. Перспектива аркад 

Центральна перспектива побудови аркад. Процес виконання 

креслення центральної перспективи аркад. Кутова перспектива побудова 

аркад. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Побудова центральної перспективи аркади.  

2. Побудова кутової перспективи аркади. 

 

Тема 6. Перспектива  інтер’єру 

Фронтальна (розгортка стін) проекція зображувального інтер’єру. 

Значення фронтальної перспективи. Горизонтальна (розгортка стін) 

проекція зображувального інтер’єру. Значення горизонтальної 

перспективи. Центральна перспектива побудови інтер’єру. Кутова  

перспектива побудови  інтер’єру. Значення кутової перспективи. Спосіб  

суміщення  предметної  площини  з  картинною. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Побудова фронтальної проекції зображення інтер’єру. 

2. Побудова горизонтальної проекції зображення інтер’єру.  

3. Побудова центральної перспективи зображення інтер’єру.  

4. Побудова кутової перспективи зображення інтер’єру. 

 

Тема 7. Перспектива  паркету 

Загальні  положення.  Діагоналі  паркету.  Центральна  та  кутова  

перспектива  побудови  паркету. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Побудова центральної перспективи паркету. 

2. Побудова кутової перспективи паркету. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Історія мистецтва» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Мета та завдання предмета 1  

2. Мистецтво Давнього Світу та 

Стародавнього Єгипту 

1 
 

3. Мистецтво античності та Середньовіччя 3  

4. Мистецтво епохи Відродження 3  

5. Мистецтво Західної Європи в XVII- XIX 

столітті 

3 
 

6. Українське та російське мистецтво ХVII - 

ХIХ ст. , початок ХХ ст.. 

3 
 

7. Українське та російське мистецтво 

радянського періоду. 

3 
 

8. Українське мистецтво в часи Незалежності 4  

9. Головні музеї образотворчого мистецтва 

України  та за кордоном 

4 
 

 Всього годин : 25  

 

 

Тема 1. Мета та завдання предмета 

Мистецтво як вид духовної діяльності людини, закономірний 

продукт людської діяльності. 

 

Тема 2. Мистецтво Давнього Світу та Стародавнього Єгипту           
 Синкретичний характер первісного мистецтва. Наскальні малюнки, 

статуетки, візерунки на кістках тварин. Анімалістичні зображення як знак 

“оволодіння” людиною тварини: розписи печер Альтаміра, Ляско, Капова 

печера та ін. 

Основні типи архітектурних споруд доби (менгіри, дольмени, 

кромлехи) та їх відмітні риси. 

Особливості художнього мислення Стародавнього Світу. Джерела 

давнього єгипетського мистецтва. Будівництво гробниць і пірамід. 

Реформа Ехнатона. Ідеал людини. Скульптура та живопис. Будівництво 

міст, храмів і мистецтво скульптури за часів правління Рамзеса ІІ.  

Значення культури Стародавнього Єгипту для розвитку світової 

культури.  

 

Тема 3. Мистецтво античності та Середньовіччя 
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Мистецтво Стародавньої Греції. Поняття “античний світ”. 

Характерні риси давньогрецької культури. Розквіт мистецтва: архітектура і 

скульптура. Афінський Акрополь. Давньогрецький театр: Есхіл, Софокл,  

Еврипід, Аристофан.  

Мистецтво доби еллінізму і мистецтво Стародавнього Риму.   

 Романське мистецтво. Мистецтво Франції, Німеччини та Англії  з Х  

по XVI століття.  

Скульптура. Система скульптурного декору готичного храму, його 

іконографічна програма та її варіації. Риси скульптурного декору 

готичного храму, його іконографічна програма та її варіації  

Розвиток віражного мистецтва в добу готики. Кольорові 

характеристики. Вітражі Сент Шапель, соборів Шартра, Анжера, Буржа. 

Мистецтво готики в Нідерландах та Англії. Архітектура Брюгге. Капелла 

Королівського коледжу у Кембриджі. Собор у Солсбері.  

Мистецтво Візантії. Духовний зміст ранньовізантийського живопису. 

Монументальні жанри та їх характерні риси.  

 

Тема 4. Мистецтво епохи Відродження 
 Відродження в Італії. Роль образотворчого мистецтва в культурі 

Відродження. Розвиток реалістичних тенденцій. Відображення в мистецтві 

гуманістичних ідей. Раціоналізм та науковість мистецтва.  

Скульптура, живопис у другій половини XIII ст.  

Високе Відродження. Загальна характеристика Високого 

Відродження.  

 

Тема 5. Мистецтво Західної Європи в XVII- XIX столітті 

Реформа і відновлення в мистецтві бароко.  

Мистецтво класицизму, його видатні представники та напрямки. 

Класицизм та неокласицизм у мистецтві Західної Європи у ХVII - ХVIII ст. 

Бароко та рококо у мистецтві Франції.   

Доба Просвітництва у англійському та французькому мистецтві. 

Мистецтво Франції другої половини ХIХ ст.  Імпресіонізм и 

постімпресіонізм. Мистецтво кінця ХIХ ст.  

 

Тема 6. Українське та російське мистецтво ХVII - ХIХ ст. , 

початок ХХ ст.. 
Українське бароко.  Спільні та відмінні риси розвитку українського 

та російського мистецтва  у ХVI  –  ХVIII ст. Співвідношення в 

українському мистецтві стильових принципів бароко, просвітництва та 

класицизму. Російське мистецтво ХVIII ст. Українські майстри та 

відбудова імперської культури у ХVIII ст. Українське та російське 

мистецтво першої половини - ХIХ ст. Класицизм та романтизм у 

української та російської мистецтві. Мистецтво України  та Росії  другої 

половини ХIХ ст. Діяльність Товариства пересувних виставок та 



47 

 

Товариства південноросійських художників.  Українське та російське 

мистецтво на зламі століть.  Об’єднання «Мир искусства». Програма 

національного стилю у творчості братів Кричевських.  Діячі українського 

та російського авангарду 1910-х років  (футуризм,  сюрреалізм) 

 

Тема 7.  Українське та російське мистецтво радянського періоду.  
Мистецтво першої половини - ХХ ст.  Головні тенденції художнього 

розвитку  в українському та російському мистецтві 20-х-30-х рр. Стиль  

Модерн.  Модернізм. Авангардизм. Конструктивізм. Монументальна 

пропаганда. Мистецтво плакату.   Радянська  скульптура. Скульптура 

«Робітник і колгоспниця». Київ i Харків — два центри українського 

мистецтва. Діячі андеграунду.  Радянське медальєрне мистецтво. 

Мистецтво України 40-х  — середини 50-х рр. Українське мистецтво 

другої половини  ХХ ст.  Основні етапи розвитку українського мистецтва 

другої половини  ХХ ст.  

 

Тема 8. Українське мистецтво в часи Незалежності. 

Відродження ідеї української державності  в  образотворчому  

мистецтві. Роль образотворчого мистецтва в умовах національного 

відродження. Плюралізм, новаторські течії у мистецтві. Характерні риси  у 

розвитку та становленні Вітчизняного мистецтва.  Засвоєння величезної 

національно-культурної спадщини як провідна тенденція розвитку 

мистецтва. Українські  школи  образотворчого  мистецтва.  Творчі 

об’єднання  митців  за  часи  Незалежності.  Виставки.  Діячі  

образотворчого  мистецтва. 

 

Тема 9. Головні музеї образотворчого мистецтва України та  за 

кордоном. 

Музей сучасного образотворчого мистецтва України, Одеський 

музей Західного та східного мистецтва, Київський національний музей 

руського мистецтва, Дніпропетровський  Художній  музей,  музей  с. 

Петриківка.  Знайомство з історією створення, архітектурою та 

колекціями Ермітажу,  Державного Російського Музею, Третьяковської 

галереї, Державного музею образотворчого мистецтва імені О.С. Пушкіна.  

Британський музей в Лондоні, один з найбільших музеїв світу.  

Національна галерея в Лондоні, одне з найкращих у світі зібрань 

західноєвропейського живопису.  Лувр у Парижі, пам'ятник архітектури і 

один з найбільших художніх музеїв світу.  Метрополітен-музей у Нью-

Йорку, художнє зібрання, найбільше в США і одне з найбільших у світі. 

Прадо, Національний музей живопису і скульптури Прадо, в Мадриді.  

Уффіці у Флоренції, картинна галерея, одна з найбільших в Італії. 

  

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4
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Типова  навчальна  програма  з  предмета 

«Матеріалознавство»  

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.   Мета і завдання предмета 1 - 

2.  
Порошкоподібні та  пластичні  матеріали 

для  художньо-оформлювальних  робіт  
5 3 

3.  М’які матеріали 5 2 

4.  Тверді матеріали 5 - 

5.  Фарби   і   барвники 4 2 

6.  
Розчинники,  лаки  та  допоміжні  

речовини 
4 - 

7.  Новітні матеріали 1 - 

Всього годин: 25 7 

 

Тема 1. Мета і завдання предмета 

Ознайомлення зі змістом програми предмета «Матеріалознавство». 

Навчально-виховне завдання  курсу. 

Огляд матеріалів та їх характеристик в сукупному оформленні.  

Компоненти  матеріалів,  які  застосовують  при  виконанні  

опоряджувальних  робіт.   

  Властивості  матеріалів, які використовуються  для виготовлення та 

монтажу  нескладних художньо-декоративних конструкцій. 

 

    Тема 2. Порошкоподібні та  пластичні  матеріали   

Основні  поняття  про  порошкоподібні  матеріали.  Їх  класифікація:  

за  густиною  у  сухому  стані,  за  видом  в’яжучого,  за  призначенням,  за  

фізико-механічними  властивостями. 

Загальні  відомості  про  гіпс  як  мінерал.  Властивості та фізико-

технічна  характеристика  гіпсу.  Види,  склади та  приготування  розчинів. 

Уповільнювачі  тужавіння. Фактори, які  впливають  на  строки  

схоплювання  гіпсу.  Уповільнювачі  та  прискорювачі  тужавіння  гіпсу.  

Використання гіпсу  та гіпсових  форм  в  художньо-оформлювальних  

роботах.  Недоліки  матеріалу. 

Загальні  відомості  про  цемент. Властивості  та фізико-технічна  

характеристика.  Приготування  розчинів й використання в художньому 

оформленні.  Техніка  безпеки  при  використанні  цементу.  

Загальні  відомості  про  вапно. Властивості  та фізико-технічна  

характеристика.  Приготування  розчинів й використання в елементах 

художнього оформлення.  Техніка  безпеки  при  використанні  вапна. 
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Основні  поняття  про  пластичні матеріали. Їх  класифікація. 

Властивості  та фізико-технічна  характеристика. Глина. Коротка 

характеристика, пластичність глини, усадка, вогнетривкість. Пластилін. 

Коротка характеристика та використання. Пластмаси. Характеристика, 

властивості та використання. Папір  та  пап’є-маше. Коротка 

характеристика, властивості, використання. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Випробування  порошкоподібного  матеріалу  для  виконання  

рельєфної  форми. 

2. Випробування  пластичних  матеріалів. 

  

Тема  3. М’які матеріали 

Загальні  відомості  про  м’які  матеріали  для  монтажних  та  

художньо-оформлювальних  робіт, їх класифікація. Види  м’яких  

матеріалів  та  їх  призначення. Фізичні , фізико-механічні,  фізико-хімічні  

властивості та  особливості м’яких  матеріалів. Використання  й  

застосування   м’яких матеріалів (папір, картон, тканина, штучна шкіра, 

пінопласт,  деревина, самоклеючі  плівки «Оракал», ПВХ). 

Лабораторно-практична робота: 

 1.  Випробування   м’яких  матеріалів.    

 

Тема  4. Тверді матеріали 

  Загальні  відомості  про  тверді матеріали. Їх класифікація та 

використання при виконанні монтажних та художньо-оформлювальних 

робіт.  Характеристика та властивості різних видів твердих матеріалів: 

метали, камінь, скло тощо. 

Загальні  відомості  про   метали.  Їх застосування  в  монтажних  

роботах. Основні  властивості.  Корозія  металу  та  засоби  захисту  від  

неї.  Метали і сплави. Вироби з металів і сплавів. Меблева фурнітура. 

Будівельні поковки. 

Загальні  відомості  про   камінь.  Його застосування. Основні  

властивості.   

 Скло. Види і характеристики скла. Скловироби: профільне скло, 

блоки, пакети, дзеркала тощо. Використання при виконанні монтажних та 

художньо-оформлювальних робіт. 

 Будова деревини. Макро- та  мікроструктура. Механічні та 

технологічні властивості,  щільність деревини. Вплив вологи на деревину. 

Шпон, фанера, фанерні, деревостружкові, деревноволокнисті плити, тощо.  

 

 

 

Тема 5. Фарби і  барвники 

Основні  поняття  про  фарби  та  барвники.  Їх  класифікація:  за  

густиною  у  сухому  стані,  за  видом  в’яжучого,  за  призначенням,  за  
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фізико-механічними  властивостями.  Фарби  для  розпису  виробу  або  

стелі (гуаш, темпера, акрил, олійні). Коротка технологічна характеристика 

гуаші, темперних, акрилових, олійних фарб.  Фарби  і  барвники  для  

розпису  тканини. 

Лабораторно-практична робота: 

 1. Розрахунок витрат  фарби  у  виготовленні   виробу заданого 

розміру. 

 

Тема  6.  Розчинники,  лаки  та  допоміжні  речовини 

Загальні  відомості  про  розчинники,  лаки  та  допоміжні  речовини. 

Їх призначення. Властивості, використання при виконанні монтажних та 

художньо-оформлювальних робіт. Ґрунти їх склад та види: масляні, 

клейові, емульсійні, синтетичні. Матеріали для шліфування та полірування 

поверхні декоративно-художніх елементів. 

 

Тема  7.  Новітні  матеріали 

Новітні  матеріали для виконання монтажних та художньо-

оформлювальних робіт: гідроізоляційні самоклеючі мембрани, самоклеючі 

герметизуючі стрічки, високо еластична емульсія, акрилові та силіконові 

герметики, професійні монтажні піни тощо. 

Матеріали для імітаційного оздоблення: декоративний папір, 

плівкові матеріали, листові пластмаси тощо. 
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Типова навчальна програма з предмета 

     «Креслення»  

 

№ 

з\п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Мета та завдання предмета 1  

2. Креслярський  шрифт 3 2 

3. Геометричні  побудови   4 2 

4. Прямокутні  проекції 4 3 

5. Перерізи  та  розрізи 4 3 

6. Аксонометричні  зображення 4 3 

7. Графічне  оформлення  креслень 2 1 

 Всього  годин: 22 14 

 

 

Тема 1. Мета та завдання предмета  

Короткий зміст курсу та його завдання. Креслення, його роль  на 

виробництві. Значення графічної грамоти для кваліфікованого робітника. 

Інструменти і приладдя. Організація робочого місця. 

Поняття про Державні стандарти (ДЕСТ і ЄСКД) на складання і 

оформлення креслень та іншої технічної документації. Формати креслень. 

Рамка, основний напис  та  його форма, розміри і порядок виконання. 

Лінії креслення: їх назва, зображення, співвідношення товщини і 

призначення кожної системи штриховки, умовні позначення. Масштаби 

креслень, їх призначення. 

 

Тема 2. Креслярський   шрифт 

Креслярські шрифти. Типи шрифтів. Розбивка літер в блоці і рядку. 

Особливості   та  правила  виконання похилого креслярського технічного 

шрифта. 

Лабораторно-практична робота: 

 1.Виконання  креслярського  шрифта 

 

Тема 3. Геометричні  побудови 

Геометричні побудови на площині. Виконання спряжень 

прямокутних і кривих ліній між собою. Виконання практичних робіт з 

використанням геометричних побудов і спряжень. 

Побудова овалу і напівовалу. Побудова багато центрових завитків. 

Побудова еліпса.  

Лабораторно-практична робота: 

 1.Виконання  геометричних  побудов 
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Тема  4.  Прямокутні  проекції 

 Креслення й ескізи деталей. Креслення деталей та їх призначення. 

Поняття  про  проекції  та  їх  види. Метод  проекцій  та  проектуючи  

промені. Розташування проекцій на кресленні.  Прямокутні  проекції  

простих  геометричних  форм  на  дві,  три  площини.  Нанесення розмірів і 

граничних відхилень.  Розгляд  креслення  деталі  у  фронтальній,  

горизонтальній  та  профільній  проекції. 

Лабораторно-практична робота: 

 1.Виконання прямокутних  проекцій  простих  геометричних  форм 

 

Тема  5.  Перерізи  та  розрізи 

Визначення  перерізу.  Січна  площина. Уявлення  про  фігуру  

перерізу  та  її  розміри.  Лінія  перерізу.  Штриховка  перерізу.  Види  

перерізів. Перерізи винесені і накладені. Позначення перерізів. 

Розрізи. Класифікація розрізів: прості і складні (вертикальні, 

горизонтальні, похилі). Місцеві розрізи, їх застосування. Позначення 

розрізів. Поняття про складні розрізи, їх позначення. Штриховка  розрізів.  

Розрізи  архітектурних  споруд. 

Відмінність перерізів від розрізів.  

Види  перерізів  та  розрізів  в  технічному  кресленні  будь-яких  

форм  та  об’єктів.  

Лабораторно-практична робота: 

 1.Виконання  розрізу 

  

Тема  6.  Аксонометричні  зображення 

 Загальні  відомості  про  аксонометричні  проекції.  Види  

аксонометричних  проекцій  та  їх  призначення. Прямокутні  

аксонометричні  проекції та  особливості їх  побудови  на  кресленні. 

Використання  креслярських  інструментів  для  виконання  

аксонометричного  зображення. Косокутні  аксонометричні  проекції  та  їх  

особливості  побудови.  Особливості  та  способи побудови  

аксонометричних  зображень креслярськими  інструментами. Положення 

осей в аксонометричних проекціях і коефіцієнти скривлення по осях. 

Побудова аксонометричних проекцій нескладних деталей. Вибір 

положення деталі для найбільшого наочного зображення.Технічний малюнок. 

Порівняння проекцій деталей у прямокутній та косокутній аксо-

нометричних проекціях. 

Лабораторно-практичні роботи: 

 1. Побудувати прямокутні ізометричні та диметричні проекції: 

а) плоских фігур у горизонтальному положенні (трикутника, квадрата, 

кола) за заданими розмірами; 

б) правильної прямої шестигранної призми із стороною основи 60 

мм і висотою 100 мм; 

в) куба з колами, вписаними у видимі грані його; ребро куба 80 мм. 
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Тема  7.  Графічне  оформлення  креслень 

 Особливості  технічного  малюнка.  Основні  зображувальні  

завдання  та  прийоми  графічного  оформлення. Техніка  відмивки  та  

багатоколірного  фарбування  креслень. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Електротехніка» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  Змінний струм та кола змінного 

струму 

5 1 

2.  Електричні та радіотехнічні 

вимірювання. Електровимірювальні 

прилади 

2  

3. Трансформатори 2 1 

4. Електричні машини змінного струму 4  

5. Напівпровідникові прилади 2  

6.  Випрямлячі змінного струму 2  

Всього   годин :   17 2 

 

 Тема 1. Змінний струм та кола змінного струму 

Трифазна система струмів, її графічне зображення та векторні 

діаграми. З’єднання обмоток генератора і споживача зіркою і трикутником. 

Кількісне співвідношення між фазними і лінійним струмами й напругами 

при з’єднанні зіркою і трикутником. 

Рівномірне й нерівномірне, симетричне й несиметричне 

навантаження, роль нульового проводу. Активна, реактивна та повна 

потужність у трифазній мережі. 

 Лабораторно-практична робота: 

1.Перевірка закону Ома при послідовному з’єднанні активних і 

реактивних опорів. 

 

Тема 2. Електричні та радіотехнічні вимірювання. 

Електровимірювальні прилади 

Вимірювання потужності і електроенергії. Схеми включення 

ватметру та лічильників. Вимірювання потужності у три- і чотири 

провідній трифазній мережі змінного струму. 

 

Тема 3. Трансформатори 

Трифазні трансформатори. Групи з’єднання обмоток. Паралельна 

робота трансформаторів. Блочні трансформатори. 

Лабораторно-практична робота: 

1.Визначення коефіцієнта трансформації трансформатора. 
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Тема 4. Електричні машини змінного струму 

Використання синхронних електродвигунів для приводу насосів. 

Принцип дії та будова синхронних електричних машин змінного струму. 

Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Зовнішня і регулювальна 

характеристики. Пуск в хід, реверсування та регулювання швидкості 

обертання синхронних машин. Оберненість синхронних машин. 

Синхронні генератори. Електроінструмент. 

 

Тема 5. Напівпровідникові прилади 

Електричні властивості напівпровідників. Електронно-дірковий 

перехід. Напівпровідникові діоди, вольт-амперні характеристики в 

прямому і зворотному напрямку. 

Транзистори. Вхідні та вихідні характеристики, коефіцієнт 

підсилення. Біполярні і польові транзистори. 

Тиристори,їх різновиди, особливості, параметри. 

Маркування напівпровідникових приладів, області застосування. 

 

Тема 6. Випрямлячі змінного струму 

Призначення та принцип дії випрямляча. Типи вентилів, що 

застосовуються у випрямлячах різноманітної потужності. Функціональна 

схема випрямляча. 

Схеми випрямлення: однонапівперіодна, двонапівперіодна (з 

середньою точкою, мостова), трифазна. Графічне зображення 

випрямленого струму. Згладжувальні фільтри: їх схеми та принцип дії. 

Стабілізація напруги та струму: параметричні стабілізатори, 

компенсаційні стабілізатори. Структурні схеми компенсаційних 

стабілізаторів. Основні показники стабілізаторів. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Охорона праці» 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно - 

практичні 

роботи 

1. 
Правові та організаційні основи охорони 

праці  
4 

 

2. 

Основи безпеки праці у галузі. Загальні 

відомості про потенціал небезпеки.  

Психологія безпеки праці. Організація  

роботи з охорони праці 

4 

 

3. 

Основи пожежної безпеки. 

Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист  

5 

 

4. Основи електробезпеки  5  

5. 
Основи гігієни праці та виробничої 

санітарії. Медичні огляди  
6 

 

6. 
Надання першої допомоги потерпілим 

при нещасних випадках  
6 

 

 Всього годин: 30  

 
 Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення 

охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і 

порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при 

підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

 Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, 

Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, 

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності»,Основи законодавства України про 

охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України 

«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Закон України «Про колективні договори і угоди». 

Основні нормативно – правові акти з охорони праці. Право громадян 

на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила 

внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. 

Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на 

охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за 
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важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. 

Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, 

нормативно – правових актів з охорони праці. 

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо 

атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам 

нормативно – правових актів з охорони праці. 

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за 

охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про 

охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених 

найманими працівниками осіб з питань охорони праці. 

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок 

навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює 

порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань 

працівників і посадових осіб. 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і 

усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення 

ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення 

працівників засобами індивідуального та колективного захисту. 

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні 

випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і 

здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні 

захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і 

професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання 

травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, 

санітарно – виробничі, методико – профілактичні. Соціальне страхування 

від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична 

реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на 

виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.  

 

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про 

потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з 

охорони праці 

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною 

небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна 

перевірка знань з охорони праці. 

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під 

час проведення робіт за професією.  

Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні монтажу експозиції 

та художньо-оформлювальних робіт. Створення безпечних умов праці  

монтажника експозиції та художньо-оформлювальних робіт. Захист від дії 

хімічних чинників. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова 

сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки 

безпеки.  
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Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби 

індивідуального захисту при проведенні різних видів робіт (монтажних, 

опоряджувальних, обробці деревини, із склом). Захист від шуму, пилу, 

газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат 

виробничих приміщень. 

Прилади контролю безпечних умов праці на робочому місці 

монтажника експозиції та художньо-оформлювальних робіт, порядок їх 

використання. Правила догляду за устаткуванням й інструментами, їх 

безпечна експлуатація. 

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, 

які характерні для професії монтажника експозиції та художньо-

оформлювальних робіт: ураження електричним струмом, травматизм очей, 

опіки, ураження дихальних шляхів, механічні пошкодження, порізи. 

Вимоги безпеки у навчальних, навчально–виробничих приміщеннях 

навчальних закладів. 

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні 

та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці). 

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх 

умов в процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх 

вплив на безпеку праці. 

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп 

роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та 

їх вплив на безпеку праці. 

Вимоги нормативно – правових актів про охорону праці щодо 

безпеки виробничих процесів, обладнання будівель і споруд. 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба 

в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з 

нормами та правилами. 

Особливості безпеки праці монтажника експозиції та художньо-

оформлювальних робіт. Можливі наслідки недотримання правил безпеки 

праці при виконанні робіт. 

Приклади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова 

сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки. 

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з 

підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у професійному доборі. 

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План 

евакуації з приміщень у разі аварії. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва 

і  вибухозахист 

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил 

використання відкритого вогню і електричної енергії, використання 

непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил 
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використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, 

відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні 

властивості речовин. 

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна 

сигналізація. 

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, 

запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. 

Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. 

Поняття вогнестійкості. 

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, 

пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для 

захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки 

для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх 

призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння 

пожежі на об’єктах галузі. 

Організація пожежної охорони в галузі. 

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних 

значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та 

пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності 

масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико – 

хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що 

використовуються у технологічній системі. 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння 

та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових 

викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів. 

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку 

середовища. 

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня 

руйнування промислових аварій. 

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для 

виробництв підвищеної вибухонебезпеки. 

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та 

наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку 

життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф 

та їх наслідки. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Електрика промислова, статична і атмосферна. 

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного 

струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження 

людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість 

дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення 

потерпілого від дії електричного струму. 
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Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. 

Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична 

напруга доторкання. 

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження 

працюючих електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. 

Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. 

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

Правила роботи на електронно – обчислювальних машинах і 

персональних комп’ютерах. 

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від 

блискавки. 

Правила поведінки під час грози.  

 

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди 

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та 

санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, 

іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на 

організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, 

біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності 

людини, викликають гострі та хронічні захворювання. 

Лікувально – профілактичне харчування. 

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича 

гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей 

неповнолітніми і жінками.  

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. 

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря 

виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації 

систем опалення та вентиляції. 

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче 

та аварійне. Правила експлуатації освітлення.  

Санітарно-побутове забезпечення працівників.    

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 

21року. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. 

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, 

доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо 



61 

 

інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, 

припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, 

призначення, правила користування. 

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з 

носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. 

Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та 

штучного дихання. 

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні 

електричним струмом. 

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні 

зв'язок. 

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. 

Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи. 

Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості), 

шоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні. 

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних 

опіках, опіку очей. 

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання 

очей. 

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання 

допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до 

транспортування. Вимоги до транспортних засобів. 
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Типова навчальна програма з виробничого навчання 

 

  Професія: 4190  Монтажник експозиції та художньо - оформлювальних 

   робіт 

  Кваліфікація:  3 розряд 

  

№ 

з/п Тема 
Кількість 

годин 

І. Виробниче навчання 

1.  Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки 6 

2.  Монтаж нескладних декоративно – художніх конструкцій 18 

3.  Монтаж декоративно – художніх стендів 24 

4.  Монтаж декоративно – художніх елементів 24 

5.  Монтаж декоративно – художніх експонатів 30 

                                                                             Всього годин: 102 

ІІ.  Виробнича практика 

1.  Ознайомлення з виробництвом. Інструктаж з безпеки 

праці та пожежної безпеки на підприємстві 

7 

2.   Самостійне виконання робіт монтажника експозиції та 

художньо – оформлювальних робіт складністю 3 - го 

розряду.  

Кваліфікаційна пробна робота 

91 

                                                                             Всього годин: 98 

                                                                                               Разом: 200 

 

І. Виробниче навчання 

Тема 1. Інструктаж з питань охорони праці та пожежної безпеки  

         Вимоги безпеки праці в майстерні та на окремих робочих  місцях. 

 Роль виробничого навчання, його завдання в підготовці 

кваліфікованих робітників. Кваліфікаційна характеристика, вимоги до 

монтажника експозиції та художньо-оформлювальних робіт. Організація 

робочого місця. Трудова та технологічна дисципліна, культура 

обслуговування. Новітні виробничі технології. 

Ознайомлення з режимом роботи, формою організації праці і 

правилами внутрішнього розпорядку в навчальних майстернях. Вимоги до 

обладнання та інструментів.  

Охорона праці та пожежна безпека. Інструктаж з безпеки праці та 

пожежної безпеки в майстернях.  

 

Тема 2. Монтаж нескладних декоративно – художніх конструкцій 

Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця і вимоги до 

охорони праці. Ознайомлення матеріалами та інструментами.  
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 Вправи:  
Відпрацювання прийомів монтажу нескладних декоративно – 

художніх конструкцій. 

Відпрацювання найпростіших прийомів монтажу декоративно – 

художніх конструкцій.  

Підготовка матеріалів та інструментів до роботи.  

Закріплення і вдосконалення набутих навичок при практичному 

виконанні монтажу нескладних декоративно – художніх конструкцій.  

 

Тема 3. Монтаж декоративно – художніх стендів 

Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця і вимоги до 

охорони праці.  

Вправи: 

Розробка ескізів та вибір кольорів.  

Підготовка стендів до роботи.  

Перенесення ескізу на поверхню стендів. Виконання роботи в 

кольоровій гамі, опорядження роботи.  

Свердління отворів для монтажу стендів та їх кріплення.  

Відпрацювання навичок ріплення стендів на вертикальну площину.  

 

Тема 4. Монтаж декоративно – художніх елементів 

Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця і вимоги до 

охорони праці. Ознайомлення з матеріалами та інструментами. 

Вправи: 

Виконання ескізів олівцем та в кольорі, враховуючи матеріал для 

виконання художніх елементів.  

Підготовка поверхні для монтажу декоративно – художніх елементів, 

враховуючи засоби їх кріплення на поверхні (вертикальній та 

горизонтальній). 

 Відпрацювання прийомів оздоблення виробів декоративно – 

художніми елементами.  

Відпрацювання техніки таю виготовлення декоративно – художніх 

елементів.  

Виконання монтажу декоративно художніх елементів різними 

техніками. 

 

Тема 5. Монтаж декоративно – художніх експонатів  

Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця і вимоги до 

охорони праці. Ознайомлення з матеріалами та інструментами.  

Вправи: 

Відпрацювання прийомів  виготовлення макетів  експонатів, з різних 

матеріалів.   

Відпрацювання прийомів кріплення декоративно – художніх 

експонатів. 
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Виконання нескладних прийомів виконання форм експонатів..  

Кріплення експонатів на вертикальну та горизонтальну поверхню. 

 Опоряджувальні роботи. 

 

ІІ. Виробнича практика 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони 

праці та пожежної безпеки 

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки (проводить інженер 

з охорони праці підприємства). 

Ознайомлення з устаткуванням і технологічними процесами 

виготовлення продукції на підприємстві. Ознайомлення з організацією 

планування праці і контролю якості робіт на виробничий ділянці, на 

робочому місці. 

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт монтажника експозиції та 

художньо – оформлювальних робіт складністю 3 – го розряду 

Виконання робіт монтажника експозиції та художньо – 

оформлювальних робіт 3 – го розряду згідно вимог кваліфікаційної 

характеристики.  

За час виробничої практики учні повинні навчитися самостійно 

виконувати роботи з професії на робочих місцях підприємства, згідно 

кваліфікаційної характеристики, використовуючи передову технологію та 

наукову організацію праці.  

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

 

Приклади робіт 

 Монтаж нескладного декоративно – художнього експонату. 

 Монтаж нескладної декоративно – художньої конструкції.  

 Монтаж нескладного декоративно –художнього стенду. 

 Монтаж нескладних декоративно – художніх елементів. 

 Виконання отворів у стіні для кріплення декоративно – 

художньої конструкції. 

  Виконання отворів у стіні для кріплення декоративно – 

художнього експонату. 

 Виконання отворів у стіні для кріплення декоративно – 

художнього стенду. 

 Виконання декоративно – художніх елементів з різного 

матеріалу для монтажу художнього виробу. 
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 Виконання декору на деревині (різними засобами: 

випалювання, інкрустація)  

 Монтаж декоративно - художніх рамок.  

 Виготовлення декоративних решіток простої форми. 

 Монтаж декоративних решіток простої форми. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

     Професія: 4190  Монтажник експозиції та художньо - оформлювальних

                 робіт 

      Кваліфікація: 3 розряд 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

1. Основи гігієни праці та виробничої санітарії.  

2. Основи пожежної безпеки. 

3. Основи електробезпеки. 

4. Правила охорони праці для працівників даної професії. 

5. Історію мистецтва. 

6. Поняття  про  стилі. 

7. Види  мистецтв. 

8. Прийоми та виражальні  засоби графіки. 

9. Види, жанри живопису. 

10. Види композиції та засоби композиції. 

11. Закони  та  закономірності  й  категорії  композиції 

12.Основні засоби композиції та їх використання в практичній роботі  

13. Креслення деталей та їх призначення.  

14. Поняття  про  проекції  та  їх  види.  

15. Метод  проекцій  та  проектуючі  промені.  

16. Види  перспективи.  

17. Побудову  перспективи  по  прямокутним  проекціям. 

18. Перспективу  арок  та  аркад. 

19. Виконання  перспективи    інтер’єру  та  екстер’єру.  

20. Геометричні побудови на площині.  

21. Виконання спряжень прямокутних і кривих ліній між собою.  

22. Виконання практичних робіт з використанням геометричних 

побудов і спряжень. 

23. Креслення й ескізи деталей.  

24. Особливості  технічного  малюнка.   

25. Уявлення  про  фігуру  перерізу  та  її  розміри. 

26. Розрізи  архітектурних  споруд. 

27. Види  аксонометричних  проекцій  та  їх  призначення. 

28. Види та технологічний процес монтажу нескладних конструкцій 

декоративно-художніх елементів на вертикальних та горизонтальних 

поверхнях.  

29. Види художньо-декоративних оформлень вітрин. 

30. Основні  поняття  про  порошкоподібні  матеріали.  Їх  

класифікація. 

31. Основні  поняття  про  пластичні матеріали. Їх  класифікація.  

32. Властивості  та фізико-технічна  характеристика  матеріалів, які 

використовуються в монтажних роботах. 
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33. Загальні  відомості  про  м’які   матеріали  для  монтажних  та  

художньо-оформлювальних  робіт.  

34. Види   м’яких  матеріалів  та  їх  призначення.  

35. Використання, характеристика, властивості різних видів твердих 

матеріалів. 

36. Матеріали та інструменти для закріплень вітринних конструкцій.  

37. Основні  поняття  про  фарби  та  барвники.  Їх  класифікація. 

38. Розрахунок витрат  фарби  у  виготовленні   виробу заданого 

розміру.         

39. Властивості, використання різноманітних видів лаків, оліф, 

розчинників. Ґрунти їх склад та види .                                                                                   

40. Використання в художньо-оформлювальних роботах новітніх 

матеріалів. 

41. Види стендів та їх оформлень. 

42. Технологію монтажу стендів в інтер’єрі.  

43. Технологію виготовлення декоративно-художніх елементів,  їх 

різновиди.  

44. Монтаж на різних поверхнях. 

45. Технологію монтажу експонатів по шаблонах. 

46. Матеріали та інструменти для виготовлення експонатів та 

кріплення їх на різних видах поверхонь. 

47. Правила експлуатації електроінструментів та електрообладнання. 

48. Види кріплень елементів та експонатів.  

49. Розробку   художньо-оформлювальних  проектів,  оформлення  

приміщень. 

50. Розробку   деталей  зовнішнього  оформлення  виробів,  інтер’єру. 

51. Підбір  матеріалів  для  виготовлення оформлювальних засобів. 

52. Виготовлення  оформлювальних  засобів,  моделей. 

53.Технологію робіт з металевими та дерев’яними поверхнями   

54. Технологію опоряджувальних робіт. 

55. Основи ведення підприємницької діяльності 

 

 

ВМІЄ:  

1. Організовувати робоче місце. 

2. Виконувати  ескізи,  креслення,   технічний  малюнок  та  графічне 

оформлення. 

3. Працювати  фарбами. 

4. Розробляти   художньо-оформлювальні  проекти. 

5. Розраховувати   витрати  матеріалу. 

6. Виконувати  прямокутні  проекції. 

7. Виконувати  перспективне  зображення. 

8. Виконувати  композиції  різних  видів. 

9. Оздоблювати  вироби. 
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10. Оформляти  приміщення. 

11. Розробляти  та виготовляти деталі  зовнішнього  оформлення  

виробів  та  приміщень. 

12. Підбирати необхідні  матеріали  та інструменти для  

оформлювання  та  виготовлення експонатів. 

 13. Здійснювати  підготовку засобів малої механізації, ручного,  

електро-  і пневмоінструменту  для монтажну декоративно-художніх 

елементів. 

14. Виконувати підготовку експонатів по готовим шаблонам для 

експозицій. Виконувати   вирізання, вирубування простих заготовок з 

металу, монтаж експонатів. 

15. Здійснювати підготовку поверхні для монтажу експонатів, 

декоративно-художніх елементів. 

16. Розробляти та переносити ескізи на робочу поверхню 

 17. Виконувати монтаж нескладних конструкцій: експонатів, вітрин, 

стендів, декоративних елементів на монтажних листах, за кресленнями та 

ескізами художників, з'єднання їх елементів між собою 

 18. Виконувати монтаж елементів на різних поверхнях з 

дотриманням усіх норм та вимог.  

19. Виконувати монтаж нескладного декоративно – художнього 

експонату. 

20. Виконувати монтаж нескладної декоративно – художньої. 

конструкції.  

21. Виконувати монтаж нескладного декоративно –художнього 

стенду. 

22. Виконувати монтаж нескладних декоративно – художніх 

елементів. 

23. Підготовлювати  отвори у стіні для кріплення декоративно – 

художньої конструкції. 

 24. Підготовлювати отвори у стіні для кріплення декоративно – 

художнього експонату. 

25. Підготовлювати отвори у стіні для кріплення декоративно – 

художнього стенду. 

26. Виготовляти декоративно – художні елементи з різного матеріалу 

для монтажу художнього виробу. 

27. Виконувати декору на деревині (різними засобами: випалювання, 

інкрустація)  

28. Виконувати монтаж декоративно - художніх рамок.  

29. Виготовляти декоративні решітки простої форми. 

30. Виконувати монтаж декоративних решіток простої форми 

32. Використовувати  сучасні оздоблювалювальні  матеріали . 

33. Виконувати  опоряджувальні роботи. 
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ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

випускника професійно-технічного навчального закладу 
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія: 4190 Монтажник експозиції та художньо-

оформлювальних   робіт 

          2. Кваліфікація: монтажник експозиції та художньо-

оформлювальних   робіт 4-го розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 

Повинен знати: види та технологічний процес монтажу конструкцій 

декоративно-художніх  елементів середньої складності на вертикальних та 

горизонтальних поверхнях.  

 Види художньо-декоративних оформлень вітрин; матеріали та 

інструменти для закріплень вітринних конструкцій. Види стендів та їх 

оформлень; технологію монтажу стендів в інтер’єрі та їх компоновку на 

площині. Технологію виконання декоративно-художніх елементів, їх 

різновиди, монтаж на різних поверхнях; технологію монтажу експонатів по 

шаблонах. Матеріали та інструменти для виготовлення експонатів та 

кріплення їх на різних видах поверхонь; види кріплень елементів та 

експонатів. 

 Основні технологічні операції обробки та оздоблення металу і  

деревини, роботи зі склом: прийоми виготовлення деталей з металу й скла 

за шаблонами, кресленнями, ескізами й технічними рисунками 

художників; правила виконання пайки. 

Основи гігієни праці, виробничої санітарії.  

Повинен вміти: виконувати монтаж конструкцій декоративно-

художніх елементів середньої складності: експонатів, вітрин, стендів, 

декоративних елементів на монтажними листами, за кресленнями та 

ескізами художників, з'єднання їх елементів між собою. 

 Здійснювати  підготовку засобів малої механізації, ручного, електро- 

і пневмоінструменту для монтажних декоративно-художніх робіт.  

Виконувати підготовку експонатів за готовими шаблонами для 

експозицій, монтаж експонатів по шаблонах.  

Здійснювати підготовку поверхні для монтажу експонатів, 

декоративно-художніх елементів. Розробляти та переносити ескізи на 

робочу поверхню. Виконати монтаж, збирання вузлів, деталей, виробів і 

пристосувань.  

Виготовляти прості пристосування для розміщення експонатів з 

металу й скла, здійснювати підгонку деталей в місцях з’єднань, різання 

скла з підгонкою на місці. 

Проводити опоряджувальні роботи після завершення монтажних 

робіт. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 
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Повинен:  

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому 

місці; 

б) додержуватись норм технологічного процесу; 

в) не допускати браку в роботі; 

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й 

навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

ґ) використовувати в разі необхідності  засоби попередження  і 

усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, 

повені тощо); 

д) знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для 

виконання професійних обов’язків; 

 е) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах 

професійної діяльності. 

5. Вимоги до освітнього рівня:  
5.1. Осіб, які продовжують професійну підготовку в професійно-

технічних навчальних закладах  II-III атестаційних рівнів 

Попередня кваліфікація «Монтажник експозиції та художньо-

оформлювальних робіт» 3-го розряду за умови продовження первинної                                                                                                

професійної підготовки, без вимог до стажу роботи.  

5.2. Осіб, які підвищують кваліфікацію в професійно-технічних 

навчальних закладах  І-III атестаційних рівнів 

Повна або базова загальна середня освіта. 

Попередня кваліфікація  «Монтажник експозиції та художньо 

оформлювальних робіт» 3-го розряду. 

Стаж роботи за професією не менше 1 року. 

5.3. Осіб, які закінчили навчання.. 

Кваліфікація «Монтажник експозиції та художньо оформлювальних 

робіт» 4-го розряду». 

Повна або базова загальна середня освіта. 

Професійно-технічна освіта. 

Підвищення кваліфікації. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Монтаж конструкцій декоративно-художніх елементів у постійно 

діючих виставкових залах і на короткострокових виставках. Рекламно-

оформлювальні та макетні роботи. 

 7. Специфічні вимоги 

  7.1. Вік:  прийняття на роботу після закінчення строку навчання  

здійснюється  відповідно до законодавства з урахуванням переліку важких 

робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці на яких 
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забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджених наказом  

МОЗ  України №46 від 31.03.1994..  

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по 

статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із 

шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється 

використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 

29.12.1993).  

 7.3. Медичні обмеження.  
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ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

                     Професія: 4190  «Монтажник експозиції та художньо -

       оформлювальних робіт»                                         

    Кваліфікація: 4 розряд 

             Загальний фонд навчального часу: 595 годин 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети  

Кількість годин 

Всього  

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 39 4 

1.1 Основи трудового права 8 - 

1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 8 - 

1.3 Інформаційні технології  8 4 

1.4 Резерв часу 15 - 

2 Професійно-теоретична підготовка 330 125 

2.1 Технологія монтажу експозиції та художньо – 

оформлювальних робіт 

52 7 

2.2 Шрифти 28 20 

2.3 Кольорознавство 10  

2.4 Декоративні та комунікативні оформлення 22  

2.5 Дизайн інтер’єру  28  

2.6 Рисунок і живопис 44 40 

2.7 Основи композиції і моделювання 50 37 

2.8 Перспектива 30 9 

2.9 Матеріалознавство  17  

2.10 Креслення 17 9 

2.11 Електротехніка 17  

2.12 Охорона праці 15  

3 Професійно-практична підготовка 189 - 

3.1 Виробниче навчання  84  

3.2 Виробнича практика  105  

4 Консультації 30  

5 Державна кваліфікаційна атестація( або 

поетапна атестація при продовженні навчання 

7  

6 Загальний обсяг навчального часу( без п.4) 565 129 

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих 

робітників за професією „Монтажник експозиції та художньо – оформлювальних 

робіт” 

1. Кабінети:                                                      2. Майстерні: 

 - Спецтехнології                                      - Технології монтажу експозиції та 

 - Основ композиції                                   художньо - оформлювальних робіт. 

 - Інформаційні технології                       - Технології  художньо - оформлювальних робіт 

 - Матеріалознавства  

 - Креслення    

 - Електротехніки                                                    

 - Охорони праці                                           
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 Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання 

кваліфікованих робітників: 

  - допускається зменшення кількості кабінетів за рахунок їх об’єднання; 

  - індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись 

при наявності обладнаного робочого місця; 

     -  предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху»  вивчаються за 

згодою підприємств - замовників кадрів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи трудового права» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно - 

практичні 

роботи 

1. Основні принципи трудового права 2  

2. Суб’єкти трудового права 2  

3. Колективні договори і угоди 2  

4. Основи правового регулювання 

зайнятості населення 

2  

 Всього годин: 8  

 

Тема 1. Основні принципи трудового права 

Поняття і значення основних принципів трудового права. 

Принципи, що виражають політику в галузі правового регулювання 

ринку праці і ефективної зайнятості. Принципи, що визначають 

встановлення умов праці. Принципи, що визначають застосування умов 

праці працівників. Принципи, що визначають охорону трудових прав 

працівників. 

Тема 2. Суб’єкти трудового права 

Поняття і класифікація суб’єктів трудового права. Правовий статус 

суб’єкта  трудового права, його види і зміст. Підприємства, установи, 

організації, фізичні об’єкти як суб’єкти трудового права. Трудовий 

колектив як суб’єкт трудового права. Профспілкові органи та інші 

уповноважені на представництво трудовим колективом органи як суб’єкти 

трудового права. 

Тема 3. Колективні договори і угоди 

Загальна характеристика законодавства про колективні договори і 

угоди, поняття колективного договору, сторони колективного договору і 

порядок його укладання. Зміст і структура колективного договору. 

Реалізація колективного договору і контроль за його дією. 

Відповідальність за порушення колективного договору. Поняття угоди. 

Порядок укладання, контроль за їхнім виконанням. 

Тема 4. Основи правового регулювання зайнятості населення 

Законодавство про зайнятість населення. Право громадян на 

працевлаштування. Поняття, форми і організація працевлаштування. 

Поняття підходящої роботи. Особливості працевлаштування окремих 
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категорій громадян (молоді, інвалідів, осіб, які звільнені з лав Збройних 

Сил або альтернативної (невійськової) служби, вивільнених працівників та 

інших). Права громадян, які зареєстровані в службі зайнятості на 

профпідготовку і перекваліфікацію. Загальні компенсації при втраті 

роботи. Загальні умови виплати допомоги в разі безробіття. Особливі 

гарантії працівникам, які втратили роботу у зв’язку з змінами в організації 

виробництва. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 

№ 

з/п Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Підприємство як форма діяльності в 

умовах ринкової економіки. 

Підприємництво і ринок 

2 - 

2. Менеджмент у підприємницькій діяльності 2 - 

3. Маркетинг у підприємницькій діяльності 1 - 

4. Макроекономіка. Відтворення суспільного 

продукту 

2 - 

5. Податкова система та податкова політика 

держави 

1 - 

Всього годин:  8 - 

 

Тема 1. Підприємство, як форма діяльності в умовах ринкової 

економіки. Підприємництво і ринок 

Сутність підприємництва, умови існування. Види, підприємницької 

діяльності. Державне підприємство. Організаційно-правові форми 

підприємництва в Україні. Підприємницький дохід. Структура виробничих 

витрат.  

Підприємство в системі ринкових відносин. Підприємництво і 

власність. 

Види підприємств. Малі підприємства: сутність, організація 

функціонування. Акціонерні підприємства. Державні та кооперативні 

підприємства. 

Фонди підприємств та їх обіг. Економічні елементи процесу 

виробництва. Основні та оборотні фонди. Амортизація. Фондовіддача та 

фондомісткість. Собівартість та ціноутворення. 

Витрати виробництва і витрати підприємства. Собівартість 

продукції, її структура. Система ціноутворення. Ціна. Комерційний 

розрахунок. Прибуток та його економічна природа. Норма і маса прибутку. 

Рентабельність підприємств. 

Заробітна плата, її форми і системи. Заробітна плата в умовах ринку. 

Реальна зарплата та захист від інфляції. 

Соціальний захист та соціальна інфраструктура в економічно 

розвинутих країнах. Вдосконалення оплати праці та соціального захисту в 

Україні. 
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Тема 2. Менеджмент у підприємницькій діяльності  

Основи менеджменту. Зміст управлінської діяльності. Функції 

управління. 

Формування організаційної структури підприємства. 

Бізнес план та основні вимоги до його складання. 

Культура управління та підготовка менеджерів. Психологічні 

характеристики менеджера. Міжнародний менеджмент. 

 

Тема 3. Маркетинг у підприємницькій діяльності 

Сутність, принципи та функції маркетингу, його види. Міжнародний 

маркетинг. Принципи маркетингу та менеджменту, механізми соціального 

регулювання ринкової економіки. 

Реклама та її роль в умовах ринкової економіки. Види, мова та стиль 

реклами. Реклама і збут товару. 

 

Тема 4. Макроекономіка. Відтворення суспільного продукту 

Відтворення суспільного продукту. Суть і види відтворення ВНП та 

його структура. Фактори зростання ВНП. 

Національний дохід та його розподіл, перерозподіл, обмін та 

споживання. 

Відтворення робочої сили. Трудові ресурси. Безробіття. Трудові 

ресурси та становлення ринку праці. Зайнятість, новий підхід і форми 

регулювання. 

Ефективна зайнятість населення в умовах ринку. Безробіття та його 

економічні і соціальні наслідки. Допомога під час безробіття. 

 

Тема 5. Податкова система та податкова політика держави 

Податкова система та податкова політика держави. Податкова 

система її регулюючі функції. Класифікація податків. Механізм 

оподаткування. Прямі і непрямі податки у системі державного 

регулювання. Закон України  «Про оподаткування прибутків підприємств і 

організацій». 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Інформаційні технології» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 

Інформаційні технології у технологічному процесі 

монтажу експозиції та художньо-

оформлювальних робіт 

1 

 

 

2. Використання програмних засобів в оформленні 

реклами та інтер’єрів 
4 3 

3. Комп’ютерні телекомунікації та комп’ютерні 

мережі 
3 1 

                                          Всього годин :                                       

Всього: 

8 4 

 

Тема 1. Інформаційні технології у технологічному процесі 

монтажу експозиції та художньо-оформлювальних робіт  

Інформаційні технології у виконанні монтажу експозиції та 

художньо-оформлювальних робіт, в оформленні  стендів, інтер’єрів 

будівель, кімнат, вітрин, реклами. Знайомство з сучасними програмами 

декору. 

 

Тема 2. Використання програмних засобів в оформленні реклами 

та інтер’єрів 

Програми створення текстових і графічних документів. Створення 

рекламних проспектів, буклетів, листівок, об’яв, газет за допомогою 

офісної програми Publisher. Знайомство з графічними редакторами 

Photoshop, Corel. Додавання ефектів. Знайомство з різними стилями 

форматування графічних об’єктів за допомогою програм Photoshop, Corel.  

Програми виконання пофарбування поверхонь та внутрішніх 

об’єктів будинків, декорування поверхонь та створення декорацій. 

Додавання ефектів. Знайомство з різними стилями оформлення інтер’єрів 

за допомогою ПК.  

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Створення листівок в програмі Corel. 

2. Форматування фото за допомогою програми Photoshop. 

3. Додавання ефектів надписів в програмі Photoshop. 

 

Тема 3. Комп’ютерні телекомунікації та комп’ютерні мережі 

Стан сучасного розвитку комп’ютерних технологій. Мультимедіа, 

компоненти призначення та засоби мультимедіа. Локальні та глобальні 
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мережі. Історія виникнення та призначення. Загальні відомості про Іntеrnеt, 

електронну пошту та телеконференції. 

Основні мережні сервіси. Браузери. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1.Налаштування інтерфейсу браузера. Створення домашньої 

сторінки 
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Типова навчальна програма з предмета 

     «Технологія  монтажу  експозиції та  художньо-оформлювальних  

робіт»  
 

№ 

з\п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Технологія  монтажу експонатів середньої 

складності (стендів, вітрин, експонатів  по  

дерев’яних  шаблонах , шаблонах з 

металу) на  вертикальних  і  

горизонтальних  поверхнях 

6 

 

2. Технологічний процес монтажу  

конструкцій декоративно – художніх 

елементів (ліпнина, різьблення, 

паперопластика)  середньої складності на 

вертикальних та горизонтальних 

поверхнях 

6 

 

3. Технологія  монтажу  декоративно-

художніх  стендів. 

14 
7 

4. Технологія  монтажу  вітринних  

конструкцій 

9 
 

5. Технологія  монтажу  декоративно-

художніх  елементів 

9 
 

6. Технологія  монтажу  експонатів  по  

шаблонах 

8 

 2 

 Всього годин:  52 9 

 

Тема 1. Технологія  монтажу експонатів середньої складності 

(стендів, вітрин, експонатів  по  дерев’яних  шаблонах, шаблонах з 

металу) на  вертикальних  і  горизонтальних  поверхнях 

Види поверхонь для монтажу експонатів. Кріплення експонатів  

середньої складності на  вертикальній поверхні. Кріплення експонатів  

середньої складності на горизонтальних  поверхні.  З’єднання   елементів  

експонатів  між собою.  Застосування  матеріалів  та  інструментів  для  

кріплення  експонатів середньої складності. Техніка безпеки при монтажі 

експонатів. 

Тема 2. Технологічний процес монтажу  конструкцій 

декоративно – художніх елементів середньої складності (ліпнина, 

різьблення, паперопластика) на вертикальних та горизонтальних 

поверхнях 
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Монтаж конструкцій та його значення в художньому 

оформлювальному мистецтві. Поняття конструкції. Види конструкції. 

Вибір форми при виготовлені конструкції. Технологія виконання 

конструкції. Застосування матеріалів при виготовленні конструкції. Види 

з’єднань елементів конструкцій. Підготовка поверхні для з’єднання 

елементів. Засоби з’єднань елементів конструкції. 

Тема 3. Технологія  монтажу  декоративно-художніх стендів 

Стенд, його значення в оформлення мистецтві. Види  стендів. Форми 

стендів. Виконання ескізів. Застосування кольору при виконанні стендів. 

Застосування матеріалів. Специфіка  та  різновиди  декоративно-

художнього  монтажу  стендів. Етапи  виконання  монтажу  декоративно-

художніх  стендів. Послідовність  виконання  монтажу  стендів.  Види  

конструкцій  стендів.  Технологічні  відмінності  стендів. Правила 

компоновки стендів на площині. Технологічний  процес  закріплення  

стендів  в  інтер’єрі.  Розміщення  стендів  на  площині.  

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Виконання напівоб’ємного стенду (2 години). 

2. Виконання об’ємного стенду (2 години). 

3. Виконання просторового стенду (2 години). 

4. Виконання компоновки стендів на площині. 

   

Тема 4. Технологія  монтажу  вітринних  конструкцій 

Види  вітринних  конструкцій.  Види  монтажу  вітринних  елементів  

та  конструкцій. Прийоми виготовлення елементів вітринних конструкцій 

зі скла та їх кріплення за шаблонами, кресленнями та ескізами. 

Застосування пайки. Технологія роботи з металевими поверхнями при 

виготовленні вітрини. Види з’єднань елементів вітринних конструкцій. 

Матеріали   та  інструменти  для  закріплень.  Технологія  закріплень  

елементів  вітринних  конструкцій. Застосування техніки безпеки під час 

монтажу вітринних конструкцій. 

 

Тема 5. Технологія  монтажу  декоративно-художніх  елементів 

Різновиди  декоративно-художніх  монтажних  елементів. Технологія 

монтажу декоративно художніх елементів на монтажних листах. 

Технологія монтажу декоративно – художніх елементів за кресленнями та 

ескізами художників. З’єднання елементів між собою. Матеріали  та  

інструменти  для  їх  кріплення.  Технологія  закріплення  декоративно-

художніх  монтажних  елементів.  Правила  складання  креслень  для  

закріплень  декоративно-художніх  монтажних  елементів.  Види  

закріплень  декоративно-художніх  монтажних  елементів  на  різних  

площинах.  Послідовність  технологічних  операцій  та  закріплення  

декоративно-художніх  монтажних  елементів на  підготовленій  поверхні. 

Застосування техніки безпеки при виконанні монтажу декоративно – 

художніх елементів.  
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Тема 6. Технологія  монтажу  експонатів  по  шаблонах 

Технологія  виготовлення  шаблонів  та  заготовок  з  металу.  Процес  

підготовки  нескладних  деталей  з  металу  за  кресленнями.  Засоби  та 

прийоми  обробки  металевих  поверхонь.  Технологія  монтажу  

експонатів  по  дерев’яних  шаблонах.  Засоби  та  прийоми  обробки  

деревини.  Технологія  розмічування  та  монтаж  готових  елементів  з  

деревини.  Засоби  виконання  отворів  в  дерев’яній  поверхні.  Способи  

обробки  отворів  в  деревині.  Закономірності  розміщення  та  монтаж  

експонатів  на  площині.   

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Виконання шаблону з м’якого металу. 

2. Монтаж експонату по шаблону. 
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Типова навчальна програма  з предмета 

«Шрифти» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього  

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Шрифт „антиква” 3 2 

2. Шрифт „гротеск” 3 2 

3. Напис і його композиція 2 2 

4. Інтерпретація „Слово – образ” 3 2 

5. Мальовані шрифти 3 2 

6. Шрифтовий плакат 3 2 

7. Шрифт у рекламі 4 2 

8. Оформлення виставок 7 6 

 Всього годин: 28 20 

 

Тема 1. Шрифт „антиква” 

Принципи побудови, малювання і конструювання шрифту „антиква”. 

Інструменти і матеріали. Написання алфавіту даним шрифтом. 

Лабораторно-практична робота: 

 1.Написання алфавіту шрифтом „антиква”. 

 

Тема 2. Шрифт „гротеск” 

Принципи побудови, малювання і конструювання шрифту „гротеск”. 

Інструменти і матеріали. Технологія написання алфавіту даним шрифтом.  

Лабораторно-практична робота: 

1.  Написання алфавіту шрифтом” гротеск”. 

 

Тема 3. Напис і його композиція 

Вправи на розвиток уяви та творчого підходу до шрифтів. 

Лабораторно-практична робота: 

 1 Підбір шрифтів для оформлення вітальних листівок.  

 

Тема 4. Інтерпретація „Слово – образ” 

Вправи на розвиток уяви та творчого підходу до шрифтів. 

Лабораторно-практична робота: 

 1.Виконання вправ на розвиток уяви та творчого підходу до 

шрифтів.  

 

Тема 5. Мальовані шрифти 

Матеріали та інструменти для написання шрифтів. Виконання 

вітальної листівки із використанням мальованих шрифтів.  
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Лабораторно-практична робота: 

 1.Виконання вітальної листівки із використанням мальованих 

шрифтів. 

 

Тема 6. Шрифтовий плакат 

Технологія виконання плакату, лозунгу, шрифтового панно. 

Матеріали і інструменти. 

Лабораторно-практична робота: 

1.Підбір шрифтів для оформлення плакатів, лозунгів..  

 

Тема 7. Шрифт у рекламі  

Клеєні шрифти із універсальної плівки. Технологія виготовлення 

вирізних, рельєфних і об’ємних літер. 

Лабораторно-практична робота: 

1.  Виготовлення вирізних, рельєфних і об’ємних літер.  

 

Тема 8. Оформлення виставок 

Використання шрифту різних типів і фігурацій для оформлення 

виставочних залів. 

Композиційне вирішення. 

Лабораторно-практичні роботи: 

 1. Підбір шрифтів  різних видів та конфігурацій для оформлення 

виставок 

2. Підбір шрифтів для різних композицій у виставкових залах.  
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Типова навчальна програма з предмета 

«Кольорознавство»  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Кольорове  коло  та  його  особливості 1  

2. Основні характеристики кольору 2  

3. Кольорова гама 3  

4. Кольоровий контраст 4  

 Всього  годин: 10  

 

Тема 1. Кольорове  коло  та  його  особливості  

 Вплив  кольору  на  людське сприйняття. Види кольорів.  Спектр.  

 

Тема 2. Основні характеристики кольору 
Основні групи кольорів: хроматичні і ахроматичні. Теплі і холодні 

кольори сонячного спектру. Основні і додаткові (похідні) кольори. Основні 

характеристики кольору (кольоровий відтінок, насиченість, світло). 

 

Тема 3. Кольорова гама 

Кольорова гама  на  прикладах  кольорових  поєднань  при  створенні  

композиції. Колорит. Кольорові асоціації. 

 

Тема 4.  Кольоровий  контраст 

Кольоровий контраст (протилежні кольори).  Основні прийоми та 

засоби творення кольорового  контрасту  фронтальної композиції. 

Композиційний центр  фронтальної  та  об’ємної  композиції. 
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Типова навчальна програма з предмета   

«Декоративні  та  комунікативні  оформлення» 

 

№ 

з\п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 

Види  конструкцій середньої  

складності художньо-комунікативного  

оформлення 

3  

2. 
Моделювання   конструкцій  середньої  

складності 
7  

3. 
Технологія виготовлення логотипів та  

піктограм  
7  

4. 
 Декорування  комунікативних   

оформлень  
5  

 Всього годин: 22 - 

 

Тема  1. Види конструкцій середньої  складності художньо-

комунікативного  оформлення  

Поняття  про   конструкції  середньої  складності.    Види  

конструкцій  середньої  складності.  Особливості  художньо-

комунікативного  оформлення. 

 

Тема  2. Моделювання    конструкцій середньої  складності  

Матеріали  для  моделювання  та  формування  конструкцій. Їх 

класифікація, використання. Розробка  ескізів  та  креслень при  

моделюванні  форм.  Робота  з  матеріалом  та  використання  інструментів  

при  виготовленні  моделі,  елементів  форм. 

 

Тема  3. Технологія виготовлення логотипів та  піктограм 

Розробка  композицій  логотипів  та  піктограм.  Застосування  

шрифтової  композиції  для  логотипів  та  інших  комунікативних  

оформлень. Матеріали  та  інструменти  для  виготовлення логотипів та 

піктограм. Технологія  виготовлення. 

 

Тема  4. Декорування  комунікативних   оформлень 

Види  декорування.  Аплікація  та  декор.  Робота  зі  складними  

багатокольоровими  трафаретами  при  декоруванні.  Різновиди  нанесення  

самоклеючої  плівки  для  декорування    художньо-комунікативних  

оформлень. Декор  фарбою  й  іншими    оформлювальними  матеріалами 

 

Типова навчальна програма з предмета 
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«Дизайн інтер’єру» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Функції  дизайну  інтер’єру  4  

2. Стиль  в  інтер’єрі   8  

3. Кольоровий  дизайн   7  

4. Гармонічність  та  цілісність  зовнішньої  

форми 
4  

5. Об’ємно-просторова  побудова  в  

дизайні  сучасного  інтер’єру 
5  

 Всього  годин: 28  

 

 

Тема  1. Функції  дизайну  інтер’єру   

Зовнішній  вигляд  дизайнерської  розробки.  Функціональність  за  

тематикою інтер’єру.  Особистий  простір.  Екологічно  чисті  матеріали  

для  оформлення  інтер’єру. 

 

Тема  2. Стиль  в  інтер’єрі 

  Стилі  за  історичними  даними.  Стильова  направленість  в  

образності  оформлення  інтер’єру.  Розробка ескізів оформлення 

інтер’єру. Стильова єдність. Формотворення в інтер’єрі. Розташування 

предметів биту в інтер’єрі. Гармонічність з’єднання стилів в інтер’єрі.  

 

Тема 3. Кольоровий дизайн 

Колір та його значимість в дизайні інтер’єру. Види кольорів. 

Властивості кольорів та фарб. Принцип обирання фарб для оформлення 

інтер’єру. Підбір кольорів для оформлення інтер’єру. Принципи 

застосування кольорів. Поєднання кольорів в інтер’єрі.    

 

Тема  4. Гармонічність  та  цілісність  зовнішньої  форми 

Поняття гармонічності в інтер’єрі. Поняття цілісності зовнішньої 

форми при оформленні інтер’єру. Гармонічність  та  цілісність  зовнішньої   

форми  як  основні  категорії  композиції.  Досягнення  єдності  гармонії  та  

форми. 

 

Тема  5. Об’ємно-просторова  побудова  в  дизайні  сучасного  

інтер’єру 
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Тривимірність  простору.  Різноманітність  об’ємно-просторових  

форм.  Основні  характеристики  об’ємно – просторової  побудови. Сучасні  

об’ємно-просторові  форми  в  дизайні  інтер’єру.  
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Типова навчальна програма з предмета 

«Рисунок і живопис» 

 

№ 

з\п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Художні техніки декоративно-

оформлювального мистецтва  
6 5 

2. Художні техніки монументально – 

декоративного живопису 
6 5 

3. Виконання ескізів художньо-

декоративного оформлення стендів 
7 7 

4. Виконання ескізів художньо-

декоративного оформлення вітрин 
8 7 

5. Виконання ескізів оформлення експозицій 

виставок різного характеру  та 

призначення 

17 16 

 Всього  годин: 44 40 

 

 

Тема 1. Художні техніки декоративно-оформлювального 

мистецтва 

Основні техніки декоративно-оформлювального мистецтва.                                            

Аплікація: види  аплікації; матеріали  для  аплікації; предметна, сюжетна, 

змішана  аплікація; різновиди  зображень  в  аплікаціях, кольорові  

рішення, художні  образи.  

Колаж – різновид  аплікації. Тематична   композиція.                                              

Паперові  зображення   в   поліграфії та  їх  використання  в   художніх  

композиціях.  Відбір   поліграфічного  матеріалу для   складання  

композицій;     

Поєднання   техніки колажу з  іншими   техніками  зображень. 

Паперопластика. Рельєфна  та  об’ємна  композиція.   Рельєфна   

паперопластика, як  види  ново утворюючих  форм  пластики.     

 Об’ємна  паперопластика. 

  Ліплення – вид ДПМ. Ліплення  і  дрібна  пластика. Ліплення – 

головний  етап   роботи  над  скульптурним  зображенням. Скульптура. 

Види  скульптури  по  формі  зображень. Матеріали  для   ліплення. 

Рельєфні   зображення. Геральдика   та   символіка  міста. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Творча   композиція, сюжетна  аплікація. 

2. Творча   композиція колажу, вільна  тематика 
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3. Творча   композиція   рельєфного  зображення  рідного  міста 

(пластилін, стекі)  

 

Тема 2. Художні техніки монументально – декоративного 

живопису 

Загальні відомості про декоративно-монументальний живопис. 

Інструменти і матеріали.  

 Основні характеристики клейового, мінерального, олійного, 

темперного, емульсійний живопису. Фресковий живопис  

 Техніки: гризайль, енкаустика, граффіто (зграффіто), 

термодекорування 

Мозаїка. Вітраж. 

Лабораторно-практична робота: 

1. Практичне виконання настінного декоративного живопису в 

техніці на вибір. 

 

Тема 3. Виконання ескізів художньо-декоративного оформлення 

стендів 

Лабораторно-практичні роботи: 

1.Виконання ескізу художньо-декоративного оформлення стендів. 

2.Виконання декількох кілька варіантів в залежності від призначення 

стендів. 

3. Виконання загального вигляду в масштабі 

Тема 4. Виконання ескізів художньо-декоративного оформлення 

вітрин  

Лабораторно-практичні роботи: 

1.Виконання ескізу художньо-декоративного оформлення вітрин. 

2.Виконання декількох кілька варіантів в залежності від призначення 

вітрин. 

3. Виконання загального вигляду в масштабі.   

  

Тема 5. Виконання ескізів оформлення експозицій виставок 

різного характеру  та призначення 

Лабораторно-практичні роботи: 

1.Виконання ескізу художньо-декоративного оформлення експозиції 

виставок різного характеру та призначення. 

2.Виконання декількох кілька варіантів в залежності від 

спрямування, характеру та призначення виставок. 

3. Виконання загального вигляду в масштабі.   
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Типова навчальна програма з предмета  

«Основи композиції і моделювання» 

 

№ 

з\п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Сюжетна композиція 3 2 

2. Абстрактна композиція 3 2 

3. Монументальна композиція. Способи 

перенесення зображень 

5 3 

4. Композиція в художній фотографії 4 3 

5. Вітраж 3 2 

6. Техніка колажу 4 3 

7. Мистецтво плакату  4 3 

8. Композиція живопису акриловими 

фарбами підвищеної складності 

3 2 

9. Композиція рослинного орнаменту 

художньо оформлювальних роботах. 

4 3 

10. Розробка композиції на теми 

пам’ятних місць та символів  рідного 

міста. 

5 4 

11. Моделювання. Створення ескізів та 

виконання просторових стендів. 

6 5 

12. Моделювання. Створення ескізів та 

виконання вітринних конструкцій. 

6 5 

 Всього  годин: 50 37 

 

Тема 1. Абстрактна композиція 

Асоціативно-абстрактну композицію на задану тему. Використання 

художньої мови, різноманітних засобів. Передача образу запропонованого 

явища, власне ставлення, бачення, почуття до нього, аналіз асоціації, 

настрою, які викликає тема, через які елементи, форми, колір можна було б 

це втілити.  

Лабораторно-практичні роботи: 

1.Малювання абстрактної композицію, використовуючи елементи з 

української народної творчості. 

 2.Створення абстрактної композиції, яка б відображала почуття 

людей. 

 

Тема 2. Сюжетна композиція 

Створення композиції з 2-3 фігур в інтер’єрі, побудованої на 

нескладному сюжеті. Визначення в композиції: значення задуму, цілісність 
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композиції, вияв головного й другорядного, змістовна супідрядність, 

тонально-кольорова супідрядність. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1.Малювання ескізів сюжетної композиції на міфологічну тему. 

2.Малювання ескізів композиції на історичну тему. 

 

Тема 3. Монументальна композиція. Способи перенесення 

зображень 

Стінопис як вид монументального й декоративного малярства. 

Використання технік: фреска, мозаїка, альсеко, енкаустика, темпера, 

клейові фарби, олія; синтетичні гумові фарби. Способи перенесення 

зображень та їх застосування на практиці. Метод “сітки” як найдавніший 

та найбільш популярний спосіб перенесення зображення. Метод 

“трафарету”. Інноваційні методи – спосіб друку, цифрового друку, що 

дозволяє наносити зображення на будь-яку поверхню. Технологія 

виконання цих способів. 

Спосіб перенесення зображення на скляний, фарфоровий і 

керамічний посуд. 

Лабораторно-практичні роботи: 

 1. Виконання копій відомих художнього монументальних творів 

давніми способами перенесення зображень. 

2. Створення ескізу монументальної композиції за мотивами 

українських народних казок для можливого застосування в оформленні 

кімнати в дитячому садочку. 

 

Тема 4. Композиція в художній фотографії 

Цифрові технології та фотографія. Фотографія як вид образотворчого 

мистецтва. Використання комп’ютерних програм для композиційної 

обробки фотографії. Кадрування. Цифрові друкарські технології. Принцип 

дії фотографії. Історія виникнення та розвитку фотографії. Композиція в 

художній фотографії. Правила вдалої композиції фотознімків.  

Лабораторно-практичні роботи: 

 1. Зйомки святкування якоїсь події та редагування їх за допомогою  

комп’ютерних програм (до 10 фото). 

2. Фотографування картин природи, застосовуючи принципи 

побудови композиції (до 10 фото). 

2.Створення ілюстрацію до поетичного твору.  

 

Тема 5. Вітраж 

Вітраж як орнаментальна або сюжетна декоративна композиція зі скла 

та інших матеріалів, що пропускають світло. Історія виникнення вітража. 

Техніки вітража: "Тіфані"; "Ф’юзинг"; класичний вітраж; художній розпис по 

склу. Особливості їх виготовлення та застосування.  

 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE
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Лабораторно-практичні роботи: 

1.Створення ескізів вітража абстрактного характеру у 2-3 тонах. 

2.Малювання ескізу вітража для інтер’єру вашого навчального 

закладу. 

 

Тема 6. Техніка колажу 

Історія колажу: походження, найдавніше застосування в Китаї, 

відомі художники – майстри колажу ХХ століття. Колаж як технічний 

прийом в образотворчому мистецтві та його застосування. Поєднання в 

колажі наклеювання та рисунка, живопису “від руки”. Колаж, зроблений 

вручну: етапи виконання. Комп’ютерний колаж. Фотоколаж. Теми та ідеї 

для колажів.   

Лабораторно-практичні роботи:: 

1. Виконання різних видів колажу: колаж зі скотча (скотчева 

техніка); флористичний колаж; колаж з сушених фруктів і ягід; колаж з 

кольорового паперу (конструктивна техніка); колаж з паперу (пап’є-маше); 

колаж з монтажної піни та інші. 

2. Виконання фотоколажу на тему “Обличчя епохи”, використавши 

картини відомих художників та особисті фото.  

3. Виконання комп’ютерного колажу в програмах Photoshop, 

Coreldraw на вільно обрану тему. 

 

Тема 7. Мистецтво плаката 

Історія та розвиток плаката як виду художньо-прикладної графіки. 

Мета створення плаката та його роль. Види плакатного мистецтва та їх 

призначення. Стиль та художні напрями, що використовуються у 

виготовленні плакатів. Основні властивості якісно виготовленого плаката. 

Як створити плакат. Макет плаката. Використання сучасних технологій у 

створенні плаката.  

Лабораторно-практичні роботи: 

 1.Виконання ескізу плаката на одну із запропонованих тем: 

театральний плакат, кіноплакат, екологічний плакат, політичний плакат, 

рекламний плакат, сатиричний плакат. 

2. Виконання ескізу плаката до художньої виставки. 

  

Тема 8. Композиція живопису акриловими фарбами підвищеної 

складності 

Ознайомлення з особливостями побудови композиції живопису 

акриловими фарбами підвищеної складності. Особливості компонування 

різноманітних елементів живопису у відповідності із формою виробу. 

Лабораторно-практична робота: 

1.Виконання  ескізу композиції на українську тематику. 
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Тема 9. Композиція рослинного орнаменту в художньо 

оформлювальних роботах 

Орнамент.  Види орнаментів: анімалістичний, рослинний, 

геометричний, геральдичний. Складові  орнаменту. Ритм в орнаменті. 

Рапорт. Орнамент  у   куті. Стрічковий  орнамент. Орнаментований  ряд. 

Орнаментика.  

Лабораторно-практична робота:: 

1.Виконання площинного рапорту із стилізацією рослинного світу. 

 

Тема 10. Розробка композиції на теми пам’ятних місць та 

символів  рідного міста 

 Виконання ескізу проекту композиції на теми пам’ятних місць та 

символів  рідного міста. 

Лабораторно-практичні роботи: 

 1. Виконання творчої   композиція   рельєфного  зображення  

рідного  міста (пластилін, стеки).   

2. Виконання проекту в масштабі.  

 

Тема 12. Моделювання. Створення ескізів та виконання 

просторових стендів 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Виконання проектної пропозиції просторових стендів. 

2. Розробка креслень, малюнків ескізного проекту. 

3. Виготовлення макетів. 

 

 Тема 13. Моделювання. Створення ескізів та виконання 

вітринних конструкцій. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Виконання проектної пропозиції вітринних конструкцій. 

2. Розробка креслень, малюнків ескізного проекту. 

3. Виготовлення макетів. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Перспектива» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно - 

практичні 

роботи 

1. Види  перспективи 3 3 

2. Побудова  перспективи  об’єкта  12 3 

3. Побудова  перспективи  інтер’єру 12 3 

4. Аналіз  перспективних  зображень 3  

 Всього  годин: 30 9 

 

Тема 1. Види  перспективи   

Купольна  перспектива,  її значення. Плафонна  перспектива, її 

значення. Панорамна перспектива, її значення. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Побудова купольної перспективи. 

2.  Побудова плафонної перспективи. 

3. Побудова панорамної перспективи. 

 

Тема 2. Побудова  перспективи  об’єкта 

Позначення в перспективі. Принципи побудови перспективного 

зображення об’єкту. Види об’єктів. Перспектива об’єкту розташовано 

фронтально.  Процес побудови перспективного  зображення  об’єкта. 

Процес побудови об’єкту, розташованого під будь - яким кутом зору  

Способи  перспективного  зображення  об’єкта. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Побудова перспективного зображення об’єкту. 

2. Побудова об’єкту, розташованого фронтально. 

3. Побудова об’єкту, розташованого під будь – яким кутом зору.  

 

Тема 3. Побудова  перспективи  інтер’єру 

Принципи побудови інтер’єру (кімнати). Види інтер’єру. Способи  

побудови  перспективного  зображення  інтер’єру. Фронтальна 

перспектива кімнати. Процес побудови фронтальної перспективи кімнати.  

Кутова  перспектива кімнати. Процес побудови кутової перспективи 

кімнати. Центральна перспектива кімнати. Процес побудови центральної 

перспективи кімнати. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Побудова перспективи кімнати у фронтальній проекції. 

2. Побудова кутової перспективи кімнати. 
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3. Побудова центральної перспективи кімнати. 

 

Тема 4. Аналіз  перспективних  зображень 

Виявлення  основних  елементів  зображення.  Аналіз  перспективних  

зображень  за  допомогою  діагоналі  квадрату.   
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Типова  навчальна  програма  з  предмета 

«Матеріалознавство»  

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 

Матеріали  для  монтажу декоративно-

художніх конструкцій середньої 

складності на вертикальних та 

горизонтальних поверхнях  

4  

2. 
Матеріали для  оформлення  вітринних 

конструкцій 
5  

3. Матеріали  для  вітражу 4  

4. Матеріали для  оформлення  стендів 4  

Всього годин:  17  

 

 

Тема  1.  Матеріали  для  монтажу декоративно-художніх 

конструкцій середньої складності на вертикальних та горизонтальних 

поверхнях 

Види матеріалів. Їх класифікація та характеристика. Фізико-

механічні та  спеціальні властивості м’яких,  твердих  та  пластичних  

матеріалів для художнього оформлення  декоративно-художніх 

конструкцій середньої складності на вертикальних та горизонтальних 

поверхнях.   

 

Тема  2. Матеріали для  оформлення  вітринних конструкцій 
Види  матеріалів    для  оформлення  вітринних конструкцій.  Їх 

класифікація та характеристика.  Порошкоподібні та  пластичні  матеріали 

(гіпс,  глина,  папір). Фізичні  властивості  та  призначенням.   

М’які  матеріали. Їх класифікація, характеристика та використання 

при  художньому  оформленні  вітринних конструкцій (картон, тканина, 

штучна шкіра, пінопласт,  деревина, самоклеючі  плівки «Оракал»,  ПВХ).  

 

Тема 3. Матеріали  для  вітражу 

Фарби  для  розпису  скла. Класифікація фарб. Їх види та властивості.  

Технологічна характеристика та  випробування фарб  для  скла.   

Особливості застосування  та нанесення  фарб.   Метал  та  деревина  для  

виготовлення  вітражу.  Їх види та характерні  особливості.   

Припої, класифікація, властивості. 
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Тема  4.  Матеріали для  оформлення  стендів 

 Матеріали  для  виготовлення  стендів (шпон, фанера, фанерні плити, 

деревностружкові плити, деревноволокнисті плити тощо). Класифікація, 

характеристика, властивості.  

Механічні властивості та випробування деревини. Поняття 

деформації, напруження, межі міцності. Вплив на механічні властивості 

густини, вологості та інших факторів. Міцність деревини. Твердість 

деревини. Технологічні властивості деревини: здатність витримувати 

металеві кріплення, гнутися, розколюватися, різьбити.  

 Кріпильні та оздоблювальні матеріали. 
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Типова навчальна програма з предмета 

     «Креслення»  

 

№ 

з\п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно

-практичні 

роботи 

1. Геометричні  побудови  3 2 

2. Прямокутні  проекції 3 2 

3. Перерізи  та  розрізи 3 2 

4. Аксонометричні  зображення 6 4 

5. Графічне  оформлення  креслень 2 2 

 Всього  годин: 17 12 

 

 Тема 1. Геометричні  побудови 

 Виконання спряжень прямокутних і кривих ліній між собою. 

Виконання практичних робіт з використанням геометричних побудов і 

спряжень. 

  Побудова овалу і напівовалу. Побудова  завитків. Побудова спіралі 

Архімеда. Побудова  лекальних  кривих  та  інших  поєднань  ліній  в  

орнаментальній  стрічці. 

Лабораторно-практична робота: 

 1.Побудова  лекальних  кривих  та  інших  поєднань  ліній  в  

орнаментальній  стрічці. 

 

 Тема  2.  Прямокутні  проекції 

         Прямокутні  проекції  їх  роль  та  призначення.  Побудова  

прямокутних  проекцій.  Прямокутні  проекції  на    три  площини  об’ємів 

середньої складності. 

Лабораторно-практична робота: 

1.Виконання  прямокутної  проекції  комбінованої  форми 

 

 Тема  3.  Перерізи  та  розрізи 

          Визначення  перерізів  та  розрізів  на  кресленні. Відмінність  між  

розрізом  і  перерізом.  Виконання   креслення   розрізів   складних  форм,   

об’єктів.  Штриховка  розрізу  та  перерізу.  Позначення  розрізів  та  

перерізів.  Лінії  розрізів  та  перерізів. 

Лабораторно-практична робота: 

 1. Виконання      креслення   розрізу   складної  форми  або  об’єкту.   

 

 Тема  4.  Аксонометричні  зображення 
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         Прямокутні  аксонометричні  проекції  та  їх  особливості.  Креслення  

косокутних    аксонометричних  проекцій.  Побудова  аксонометричних  

зображень. 

Лабораторно-практична робота: 

 1.Креслення  аксонометричного  зображення  комбінованої  форми 

 

 Тема  5.  Графічне  оформлення  креслень 

Особливості  технічного  малюнка.  Основні  зображувальні  

завдання  та  прийоми  графічного  оформлення. Техніка  відмивки  та  

багатоколірного  фарбування  креслень. 

Лабораторно-практична робота: 

 1.Виконання  відмивки  та  багатоколірного  фарбування  креслення. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Електротехніка» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  Електричні машини змінного струму 7              

2.  Електричні машини постійного 

струму 

2 
 

3. Електричні апарати 4  

4. Виробництво і споживання 

електричної енергії 

1 
 

5. Електричні вимірювання 1  

6.  Основи електробезпеки 2  

Всього   годин :   17  

 

 Тема 1. Електричні машини змінного струму 
Синхронні двигуни: трифазні і однофазні. Будова і принцип роботи 

електродвигуна електронагрівача призначеного для виконання малярних 

робіт в зимових умовах. Схема з’єднання електронагрівачів зіркою і 

трикутником. Перетворення енергії у синхронних машинах. Регулювання 

швидкості обертання ротора в машинах змінного струму. 

 

Тема 2. Електричні машини постійного струму 

Електродвигуни постійного струму, їх характеристика, схема 

вмикання двигуна з реостатом, реверсування і регулювання швидкості 

обертання. 

 

Тема 3. Електричні апарати 

Комплектно – розподільне устаткування. Вивчення роботи реле на 

прикладі роботи устаткування протипожежної безпеки 

 

Тема 4.Виробництво і споживання електричної енергії 

Освітлювальні електричні установки. 

 

Тема 5. Електричні вимірювання 

Способи вимірювання електричних величин.  

 

Тема 6. Основи електробезпеки 

Дія електричного струму на організм людини. Перша допомога при  

враженні людини електричним струмом. 
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Аналіз небезпеки електричних мереж. Технічні способи і засоби 

захисту від враження електричним струмом. Поняття про ПТБ та ПТЕ. 
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Типова навчальна програма з предмета 

 «Охорона праці» 

  

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Правові  та організаційні основи охорони 

праці 

2  

2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні 

відомості про потенціал небезпеки.  

Психологія безпеки праці. Організація  

роботи з охорони праці 

3  

3. Основи пожежної безпеки.  

Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист  

3  

4. Основи електробезпеки 3  

5. Основи гігієни праці та виробничої  

санітарії. Медичні огляди 

2  

6. Надання першої медичної допомоги  

потерпілим при нещасних випадках  

2  

 Всього годин: 15  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення 

охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і 

порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при 

підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

 Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, 

Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, 

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності»,Основи законодавства України про 

охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України 

«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Закон України «Про колективні договори і угоди». 

Основні нормативно – правові акти з охорони праці. Право громадян 

на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила 

внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. 

Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на 

охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за 
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важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. 

Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, 

нормативно – правових актів з охорони праці. 

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо 

атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам 

нормативно – правових актів з охорони праці. 

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за 

охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про 

охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених 

найманими працівниками осіб з питань охорони праці. 

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок 

навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює 

порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань 

працівників і посадових осіб. 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і 

усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення 

ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення 

працівників засобами індивідуального та колективного захисту. 

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні 

випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і 

здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні 

захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і 

професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання 

травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, 

санітарно – виробничі, методико – профілактичні. Соціальне страхування 

від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична 

реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на 

виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.  

 

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про 

потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з 

охорони праці 

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною 

небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна 

перевірка знань з охорони праці. 

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під 

час проведення робіт за професією.  

Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні монтажу експозиції 

та художньо-оформлювальних робіт. Створення безпечних умов праці  

монтажника експозиції та художньо-оформлювальних робіт. Захист від дії 

хімічних чинників. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова 

сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки 

безпеки.  
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Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби 

індивідуального захисту при проведенні різних видів робіт (монтажних, 

опоряджувальних, обробці деревини, із склом). Захист від шуму, пилу, 

газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат 

виробничих приміщень. 

Прилади контролю безпечних умов праці на робочому місці 

монтажника експозиції та художньо-оформлювальних робіт, порядок їх 

використання. Правила догляду за устаткуванням й інструментами, їх 

безпечна експлуатація. 

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, 

які характерні для професії монтажника експозиції та художньо-

оформлювальних робіт: ураження електричним струмом, травматизм очей, 

опіки, ураження дихальних шляхів, механічні пошкодження, порізи. 

Вимоги безпеки у навчальних, навчально–виробничих приміщеннях 

навчальних закладів. 

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні 

та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці). 

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх 

умов в процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх 

вплив на безпеку праці. 

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп 

роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та 

їх вплив на безпеку праці. 

Вимоги нормативно – правових актів про охорону праці щодо 

безпеки виробничих процесів, обладнання будівель і споруд. 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба 

в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з 

нормами та правилами. 

Особливості безпеки праці монтажника експозиції та художньо-

оформлювальних робіт. Можливі наслідки недотримання правил безпеки 

праці при виконанні робіт. 

Приклади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова 

сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки. 

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з 

підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у професійному доборі. 

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План 

евакуації з приміщень у разі аварії. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва 

і  вибухозахист 

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил 

використання відкритого вогню і електричної енергії, використання 

непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил 
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використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, 

відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні 

властивості речовин. 

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна 

сигналізація. 

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, 

запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. 

Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. 

Поняття вогнестійкості. 

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, 

пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для 

захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки 

для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх 

призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння 

пожежі на об’єктах галузі. 

Організація пожежної охорони в галузі. 

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних 

значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та 

пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності 

масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико – 

хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що 

використовуються у технологічній системі. 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння 

та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових 

викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів. 

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку 

середовища. 

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня 

руйнування промислових аварій. 

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для 

виробництв підвищеної вибухонебезпеки. 

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та 

наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку 

життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф 

та їх наслідки. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Електрика промислова, статична і атмосферна. 

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного 

струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження 

людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість 

дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення 

потерпілого від дії електричного струму. 
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Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. 

Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична 

напруга доторкання. 

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження 

працюючих електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. 

Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. 

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

Правила роботи на електронно – обчислювальних машинах і 

персональних комп’ютерах. 

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від 

блискавки. 

Правила поведінки під час грози.  

 

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди 

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та 

санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, 

іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на 

організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, 

біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності 

людини, викликають гострі та хронічні захворювання. 

Лікувально – профілактичне харчування. 

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича 

гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей 

неповнолітніми і жінками.  

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. 

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря 

виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації 

систем опалення та вентиляції. 

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче 

та аварійне. Правила експлуатації освітлення.  

Санітарно-побутове забезпечення працівників.    

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 

21року. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. 

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, 

доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо 
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інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, 

припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, 

призначення, правила користування. 

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з 

носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. 

Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та 

штучного дихання. 

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні 

електричним струмом. 

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні 

зв'язок. 

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. 

Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи. 

Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості), 

шоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні. 

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних 

опіках, опіку очей. 

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання 

очей. 

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання 

допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до 

транспортування. Вимоги до транспортних засобів. 
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Типова навчальна програма з виробничого навчання 

 

 Професія: 4190  «Монтажник експозиції та художньо - оформлювальних 

   робіт» 

 Кваліфікація: 4 розряд 

   

№ 

з/п 
Теми 

Кількість 

годин 

І. Виробниче навчання 

1.   Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки.   6 

2.  Монтажник експонатів середньої складності 

(стендів, вітрин, експонатів  по  дерев’яних  

шаблонах, шаблонах з металу)  та вертикальних та 

горизонтальних поверхнях 

12 

3.  Монтаж конструкцій декоративно – художніх 

елементів середньої (ліпнина, різьблення, 

паперопластика)  складності на вертикальних та 

горизонтальних поверхнях 

18 

4.  Монтаж декоративно – художніх стендів 12 

5.  Монтаж вітринних конструкцій 18 

6.  Монтаж експонатів по шаблонах 18 

Всього годин:  84 

ІІ. Виробнича практика 

1.  Ознайомлення з підприємством.  Інструктаж з 

охорони праці та пожежної безпеки 

7 

2.  Самостійне виконання робіт монтажника експозиції 

та художньо – оформлювальних робіт складністю  

4– го розряду.  

Кваліфікаційна пробна робота 

98 

Всього годин:  105 

Разом:  189 

 

 

І. Виробниче навчання  

Тема 1.  Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки  
Значення монтажних робіт в естетичному сприйманні художньо – 

декоративних виробів. Вимоги до обладнання та інструментів при 

виконання робіт. Значення професійної майстерності. Пожежна безпека. 

Основні правила і норми електробезпеки. Правила користування 

електроприладами та електроінструментами.  
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Тема 2. Монтажник експонатів середньої складності (стендів, 

вітрин, експонатів  по  дерев’яних  шаблонах, шаблонах з металу)  та 

вертикальних та горизонтальних поверхнях 

Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця і вимоги до 

охорони праці. Ознайомлення з  темою, матеріалами та інструментами.  

Ознайомлення з видами поверхонь для монтажу експонатів.  

Вправи: 

Монтаж експонатів середньої складності (стендів, вітрин, експонатів  

по  дерев’яних  шаблонах )  на вертикальній поверхні.  

Відпрацювання прийомів кріплення експонатів середньої складності 

(стендів, вітрин, експонатів  по  дерев’яних  шаблонах ) на горизонтальній 

поверхні.  

З’єднанння елементів експонатів між собою. 

Закріплення і вдосконалення набутих навичок при практичному 

виконанні монтажу експонатів середньої складності(стендів, вітрин, 

експонатів  по  дерев’яних  шаблонах). 

 

Тема 3. Монтаж конструкцій декоративно – художніх елементів 

середньої складності (ліпнина, різьблення, паперопластика) на 

вертикальних та горизонтальних поверхнях 

Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця і вимоги до 

охорони праці. Ознайомлення матеріалами та інструментами.  

Ознайомлення з видами конструкцій.  

 Вправи: 

Монтаж декоративно – художніх елементів середньої складності 

(ліпнина, різьблення, паперопластика)  на вертикальній поверхні.  

Монтаж декоративно – художніх елементів середньої складності 

(ліпнина, різьблення, паперопластика)   на горизонтальній поверхні.  

Закріплення і вдосконалення набутих навичок при практичному 

виконанні монтажу декоративно – художніх елементів. 

  

 Тема 4. Монтаж декоративно – художніх стендів 

Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця і вимоги до 

охорони праці. Ознайомлення з даною темою, матеріали та інструменти. 

Вправи: 

 Підготовка стендів до роботи.  

 Монтаж декоративно – художніх стендів. 

 Опоряджувальні роботи. 

 

 Тема 5. Монтаж вітринних конструкцій 

Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця та вимоги 

до охорони праці. Ознайомлення з даною темою, матеріалами та 

інструментами.  

Вправи: 
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Монтаж  вітринних елементів та конструкцій.  

Відпрацювання прийомів виготовлення елементів вітринних 

конструкцій зі скла та їх кріплення за шаблонами, кресленнями та 

ескізами.  

Відпрацювання прийомів паяння  елементів з металу.  

Виготовлення вітринної конструкції.  

Закріплення елементів вітринної конструкції. 

Опоряджувальні роботи. 

 

 

Тема 6. Монтаж експонатів по шаблонах  

Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця і вимоги до 

охорони праці. Ознайомлення з засобами та прийомами обробки металевих 

поверхонь. Ознайомлення з інструментами. 

Вправи: 

Виготовлення нескладних деталей експонатів з металу.  

Монтаж експонатів з металу.  

Виготовлення нескладних експонатів з деревини.  

Монтаж експонатів та їх елементів з деревини.  

Свердління отворів у дерев’яній поверхні.  

Обробки отворів у дерев’яній поверхні.    

 

ІІ. Виробнича практика 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони 

праці та пожежної безпеки 

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки (проводить інженер 

з охорони праці підприємства).  

Ознайомлення з устаткування і технологічними процесами 

виготовлення продукції на підприємстві, графіком роботи.  

Ознайомлення з організацією планування праці і контролю якості 

робіт на виробничій ділянці, на робочому місці.  

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт монтажника експозиції та 

художньо – оформлювальних робіт складністю 4-го розряду 

Виконання робіт монтажника експозиції та художньо – 

оформлювальних робіт 4-го розряду згідно вимог кваліфікаційної 

характеристики.  

За час виробничої практики учні повинні навчатися самостійно 

виконувати роботу з професії на робочих місцях підприємства, згідно 

кваліфікаційної характеристики, використовуючи передову інформаційну 

технологію та наукову організацію праці. 

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 
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підприємствами-замовника кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

Кваліфікаційна пробна робота 

 

Приклади робіт 

 Монтаж декоративно – художнього стенду. 

 Монтаж вітринної конструкції. 

 Монтаж експонату по шаблонах. 

 Виконання декоративно – художніх елементів (ліпнина, 

різьблення, паперопластика)  середньої складності. 

 Виконання декоративно – художнього стенду середньої 

складності. 

 Виконання вітринної конструкції. 

 Виконання шаблонів з металу. 

 Виконання шаблонів з деревини. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

      Професія: 4190 Монтажник експозиції та художньо - оформлювальних       

         робіт                  

       Кваліфікація:  4 розряд 

ЗНАЄ,  РОЗУМІЄ: 

1. Основи гігієни праці та виробничої санітарії.  

2. Основи пожежної безпеки. 

3. Основи електробезпеки. 

4. Правила охорони праці для працівників даної професії. 

5. Композиційне вирішення. 

6. Поняття  про  стилі. 

7. Види  мистецтв. 

8. Особливості  технічного  малюнка.   

9. Основні  прийоми  графічного  оформлення. 

          10. Прийоми та виражальні  засоби графіки. 

11. Види, жанри живопису. 

12. Властивості кольорів та фарб.  

13. Принцип обирання фарб для оформлення інтер’єру. 

14.Сучасні  об’ємно-просторові  форми  в  дизайні  інтер’єру.  

15.Основні техніки декоративно-оформлювального мистецтва.                                                                                                                                                                      

 16.Основні художні техніки монументально – декоративного 

живопису. 

17. Техніки вітража та  особливості їх виготовлення та застосування. 

18. Способи виконання різних видів колажу. 

19. Види плакатного мистецтва та їх призначення. 

20. Основи художнього конструювання та моделювання. 

21. Основні етапи та складові ескізування. 

10. Види композиції та засоби композиції. 

11. Закони  та  закономірності  й  категорії  композиції 

12. Основні засоби композиції та їх використання в практичній 

роботі  

13. Принципи побудови, малювання і конструювання шрифту. 

14. Інтерпретацію „Слово – образ”. 

15. Кольоровий  дизайн.   

16. Принципи побудови інтер’єру 

17. Принципи побудови перспективного зображення об’єкту. 

18. Види  конструкцій  художньо-комунікативного  оформлення.     

19. Кріпильні та оздоблювальні матеріали. 

21. Матеріали  для  виготовлення  стендів 

22. Види  матеріалів    для  оформлення  вітринних конструкцій.   

23. Технологію  виготовлення логотипів та  піктограм.  
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24.Технологія  монтажу експонатів середньої складності (стендів, 

вітрин, експонатів  по  дерев’яних  шаблонах, шаблонах з металу) на  

вертикальних  і  горизонтальних  поверхнях. 

25. Технологія  монтажу  вітринних  конструкцій. 

26.Технологія  монтажу  стендів різних видів та типів. 

27. Декорування  комунікативних   оформлень.   

28. Технологія виконання плакату, лозунгу, шрифтового панно. 

29. Основи ведення підприємницької діяльності. 

 

 

ВМІЄ: 

1. Організовувати робоче місце. 

2. Виконувати  ескізи,  креслення,   технічний  малюнок  та  графічне 

оформлення. 

3. Працювати  фарбами. 

4. Розробляти   художньо-оформлювальні  проекти. 

5. Розраховувати   витрати  матеріалу. 

6. Виконувати  прямокутні  проекції. 

7. Виконувати  перспективне  зображення. 

8. Виконувати  композиції  різних  видів. 

9. Використовувати  кольоровий  дизайн. 

10. Виконувати  «слово-образ». 

11. Виконувати  нескладні  конструкції,  логотипи,  піктограми. 

12. Виконувати  плакати,  лозунги,  шрифтові  панно. 

13. Декорувати  комунікативні  оформлення. 

14. Виконувати  монтаж  експонатів середньої складності (стендів, 

вітрин, експонатів  по  дерев’яних  шаблонах, шаблонах з металу) на  

вертикальних  і  горизонтальних  поверхнях. 

15. Виконувати  монтаж експонату середньої складності(стендів, 

вітрин, експонатів  по  дерев’яних  шаблонах, шаблонах з металу). 

16.Виконувати  монтаж декоративно – художнього стенду. 

17. Виконувати  монтаж вітринної конструкції. 

18. Виконувати  монтаж експонату по шаблонах. 

19. Виконувати монтаж декоративно – художніх елементів середньої 

складності (ліпнина, різьблення, паперопластика) . 

20.  Виконувати монтаж декоративно – художнього стенду середньої 

складності. 

21. Виконувати монтаж вітринної конструкції. 

22. Виготовляти шаблони з металу. 

23. Виготовляти шаблони з деревини. 

24.Виконувати опорядження декоративних решіток середньої 

складності.  

25. Виконувати опоряджувальні роботи. 
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ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

випускника професійно-технічного навчального закладу 
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія: 4190 «Монтажник експозиції та художньо-

оформлювальних  робіт» 

2. Кваліфікація:     монтажник експозиції та художньо-

оформлювальних   робіт 5-го розряду 

 

 

3. Кваліфікаційні вимоги 

Повинен знати: прийоми й способи виготовлення складних 

шаблонів; прийоми виготовлення складних конструкцій в поєднанні зі 

склом; правила виконання пайки твердими припоями; види кріплення 

складних експонатів й конструкцій; прийоми роботи з підйомними 

механізмами. 

Види кріплень елементів та експонатів на площині.  

Технологію підготовки інструменту для монтажних декоративно-

художніх робіт, виготовлення складних шаблонів.  

Технологію робіт з металевими та дерев’яними поверхнями,зі склом,  

засобами малої механізації. 

Основи гігієни праці, виробничої санітарії.  

Основи ведення підприємницької діяльності. 

Повинен вміти:виконувати монтаж конструкцій складних 

художньо-декоративних елементів вітрин, стендів, декоративних елементів 

за ескізами художників чи готовими зразками з фігурними композиціями з 

металу й скла. 

 Виконувати збирання вузлів виробів і пристосувань; протягування 

складних профілів, виготовляти складні шаблони. 

 Виготовляти прості пристосування для розміщення експонатів з 

металу й скла, здійснювати підгонку деталей в місцях з’єднань, різання 

скла з підгонкою на місці.  

Проводити опоряджувальні роботи після завершення монтажних 

робіт. 

Вжити заходів з державної реєстрації суб’єкта підприємницької 

діяльності, розробити бізнес-план. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен:  

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому 

місці; 

б) додержуватись норм технологічного процесу; 

в) не допускати браку в роботі; 
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г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й 

навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

ґ) використовувати в разі необхідності  засоби попередження  і 

усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, 

повені тощо); 

д) знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для 

виконання професійних обов’язків; 

е) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах 

професійної діяльності. 

 

5. Вимоги до освітнього рівня  
5.1. Осіб, які продовжують професійну підготовку в професійно-

технічних навчальних закладах  II-III атестаційних рівнів 

Попередня кваліфікація «Монтажник експозиції та художньо-

оформлювальних робіт» 4-го розряду за умови продовження первинної                                                                                                

професійної підготовки, без вимог до стажу роботи.  

5.2. Осіб, які підвищують кваліфікацію в професійно-технічних 

навчальних закладах  ІІ-ІII атестаційних рівнів 

Повна або базова загальна середня освіта. 

Попередня кваліфікація  «Монтажник експозиції та художньо 

оформлювальних робіт» 4-го розряду. 

Стаж роботи за професією не менше 1 року. 

5.3. Осіб, які закінчили навчання 

Кваліфікація «Монтажник експозиції та художньо оформлювальних 

робіт» 5-го розряду». 

Повна або базова загальна середня освіта. 

Професійно-технічна освіта. 

Підвищення кваліфікації. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Монтаж конструкцій декоративно-художніх елементів у постійно 

діючих виставкових залах і на короткострокових виставках. Рекламно-

оформлювальні та макетні роботи.  
 

7. Специфічні вимоги 

  7.1. Вік:  прийняття на роботу після закінчення строку навчання  

здійснюється  відповідно до законодавства з урахуванням переліку важких 

робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці на яких 

забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджених наказом  

МОЗ  України №46 від 31.03.1994..  
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 7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по 

статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із 

шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється 

використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 

29.12.1993). 

7.3. Медичні обмеження.  
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ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

                     Професія: 4190  «Монтажник експозиції та художньо -

      оформлювальних робіт»                                         

   Кваліфікація: 5 розряд 

   Загальний фонд навчального часу:    369 годин 

   

№ 

з/п 
Навчальні предмети  

Кількість годин 

Всього  

З них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 39 6 

1.1 Основи трудового права. 8 - 

1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 8 - 

1.3 Інформаційні технології 8 6 

1.4 Резерв часу 15  

2 Професійно-теоретична підготовка 129 39 

2.1 Технологія монтажу експозиції та художньо – 

оформлювальних робіт 

34 5 

2.2 Шрифти 6 2 

2.3 Декоративні та комунікативні оформлення 8  

2.4 Дизайн інтер’єру 22  

2.5 Основи композиції і моделювання 38 32 

2.6 Матеріалознавство  6  

2.7 Охорона праці 15  

3 Професійно-практична підготовка 184 - 

3.1 Виробниче навчання  72  

3.2 Виробнича практика  112  

4 Консультації 10  

5 Державна кваліфікаційна атестація( або 

поетапна атестація при продовженні навчання 

7  

6 Загальний обсяг навчального часу( без п.4) 359 45 

 

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих 

робітників за професією „Монтажник експозиції та художньо – оформлювальних 

робіт” 

1. Кабінети:                                                      2. Майстерні: 

 - Спецтехнології                                      - Технології монтажу експозиції та 

 - Основ композиції                                   художньо - оформлювальних робіт. 

 - Інформаційні технології                       - Технології  художньо - оформлювальних робіт 

 - Матеріалознавства  

 - Охорони праці                                           

      

 Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання 

кваліфікованих робітників: 

-  допускається зменшення кількості кабінетів за рахунок їх об’єднання; 

    - індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись 

при наявності обладнаного робочого місця; 

     - предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за 

згодою підприємств - замовників кадрів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи трудового права» 

 

 

№ 

з/п 

Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно - 

практичні 

роботи 

1 Предмет, метод і система трудового 

права. Джерела трудового права 

3  

2 Трудові колективи та їх повноваження 

Права профспілок у сфері трудових 

відносин 

3  

3 Правовідносини в сфері трудового 

права 

2  

 Всього годин: 8  

 

 

Тема 1.  Предмет, метод і система трудового права. Джерела 

трудового права 
Трудове право,  як одна з галузей права України. Поняття 

трудового права. Предмет трудового права: трудові відносини працівників 

і тісно пов’язані з ними суспільні відносини. Особливості методу 

трудового права в умовах переходу до ринкових відносин. Роль функції 

трудового права в умовах становлення ринкової економіки. Система 

трудового права, як галузі права. Система трудового законодавства. 

Предмет і системи трудового права. 

Поняття джерела трудового права, їх класифікація та види. 

Загальна характеристика найбільш важливих джерел трудового права. 

Конституція України, як основне джерело трудового права. Кодекс законів 

про працю України. Системи законів, що регулюють соціально - трудові 

відносини. Підзаконні акти, що регулюють працю працівників. Акти 

соціального партнерства і локальні нормативно-правові акти. Їх значення. 

Дія нормативних актів у часі, просторі і за категоріями працівників. 

 

Тема 2. Трудові колективи та їх повноваження. Права 

профспілок у сфері трудових відносин 

Поняття, види і правовий статус трудових колективів. 

Повноваження трудових колективів, їх класифікація. Механізм здійснення 

повноважень і самоврядування трудового колективу. Органи трудового 

колективу. Принципи здійснення самоврядувальної діяльності трудового 

колективу. 
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Поняття профспілок, їх завдання і функції. Нормативно – правове 

регулювання їхньої діяльності. 

Загальна характеристика правового статусу профспілок у сфері 

праці. Класифікація прав профспілок. Захисна функція профспілок в 

умовах ринкової економіки. Гарантії прав профспілок і виборних 

профспілкових працівників. Відповідальність профспілок. Співвідношення 

прав профспілок, органів громадської самодіяльності на підприємствах, 

колективу працівників. 

 

Тема 3. Правовідносини в сфері трудового права 

Поняття і система правовідносин у трудовому праві. Поняття 

трудового право відношення, його особливості. 

Суб’єкти трудового право відношення. Трудова право дієздатність 

громадян, підприємств, установ і організацій в сфері трудового права. 

Зміст трудового право відношення, основні права і обов’язки його 

суб’єктів. 

Підстави виникнення трудових правовідносин. Правовідносини 

тісно пов’язані з трудовими, їх види. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 

№  

з/п 

Тема 

Кількість годин 

 Всього 

З них на 

лабораторно- 

практичні 

роботи 

1. Фонди підприємств та їх обіг. Розвиток 

економічної науки 

2 - 

2. Витрати виробництва та прибуток, 

рентабельність, ціноутворення. 

Собівартість, рентабельність, тарифи 

1 - 

3. Податкова, фінансово-кредитна та 

бюджетна діяльність 

2 - 

4. Менеджмент  у підприємницькій 

діяльності  

1 - 

5. Маркетинг у підприємницькій діяльності  2 - 

Всього  годин :  8 - 

 

Тема 1. Фонди підприємств та їх обіг. Розвиток економічної 

науки 

Фонди підприємства, їх види, структура, кругообіг та обіг. 

Амортизація, моральне та фізичне зношення основних виробничих фондів. 

Фонди підприємств  зв’язку, особливості їх структури та кругообігу. 

 

Тема 2. Витрати виробництва та прибуток, рентабельність, 

ціноутворення . Собівартість, рентабельність, тарифи 

  Собівартість продукції, її структура, значення та шляхи зниження. 

Прибуток, його розподіл на підприємстві, норма прибутку та 

рентабельність.  Ціни, їх види та структура. Собівартість та 

рентабельність. Тарифи та їх види. 

 

Тема 3. Податкова, фінансово-кредитна та бюджетна діяльність  

  Податки, їх класифікація, механізм оподаткування підприємств і 

організацій  зв’язку. Державний бюджет, структура доходів та видатків 

бюджету. Умови та принципи  кредитування. 

 

Тема 4. Менеджмент  підприємницькій діяльності 

          Зміст, функції, принципи та методи управління. Структура органів 

управління. Особливості менеджменту. 
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Тема 5.  Маркетинг у підприємницькій діяльності 

Суть, принципи, функції та задачі маркетингу.  Реклама її цілі та 

види. 

Особливості маркетингу. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Інформаційні технології» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 

 

 

 

 

 

 

Інформаційні технології в сучасному 

оформленні експозицій виставок,  дизайні 

інтер’єрів 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Використання програмних засобів в 

оформленні виставок, інтер’єрів та декору 
5 4 

3. Комп’ютерні телекомунікації та 

комп’ютерні мережі 2 2 

                                          Всього годин :                                       

Всього: 

8 6 

 

Тема 1. Інформаційні технології в сучасному оформленні 

експозицій виставок, дизайні інтер’єрів  

Інформаційні технології в сучасному оформленні експозицій 

виставок, інтер’єрів будівель, будинків, кімнат, вітрин магазинів, 

реклами. Знайомство з сучасними програмами декору. 

 

Тема 2. Використання програмних засобів в оформленні 

виставок, інтер’єрів та декору 

Робота з графічними пакетами Photoshop, Corel. Додавання ефектів. 

Знайомство з різними стилями форматування графічних об’єктів за 

допомогою програм  Photoshop, Corel. Програми оформлення інтер’єрів за 

допомогою ПК, Різноманітні стилі та види оформлення, елементи 

оформлення, додаткові компоненти. Власні дизайнерські проекти. 

Правила оформлення проекту та вимоги до використання ресурсів. 

Пошук компонентів оформлення в інформаційних довідниках. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Робота з програмою Photoshop. Створення банеру. Тема «Виставка 

декоративно-прикладного мистецтва» (використовуючи фото). 

2. Робота з програмою «Декоратор». Тема «Виконання оформлення 

інтер’єру виставкової зали». 

 

Тема 3. Мережні системи та сервіси 

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, 

корпоративні і глобальні мережі. Правила пошуку інформації, зберігання 

текстових, графічних та відео файлів. Застосування Інтернету в галузі. 
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 Лабораторно-практичні роботи: 
1. Пошук компонентів оформлення для створення власного проекту, 

зберігання. 

2. Створення власного проекту за допомогою Інтернету. 
  



127 

 

Типова навчальна програма з предмета 

     «Технологія  монтажу  експозиції та  художньо-оформлювальних  

робіт»  

 

№ 

з\п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Виготовлення та монтаж складних 

конструкцій (композиції з металу та скла, 

металу й деревини, з рельєфним 

різьбленням, техніками: вітражу, чеканки, 

тиснення  з використанням металу). 

8 

 

2. Кріплення складних експонатів  6  

3. Кріплення елементів на площині 4 2 

4. Технологія  роботи з металевими 

поверхнями 

6 
 

5. Технологія роботи з дерев’яними 

поверхнями  

6 
2 

6. Технологія  роботи зі склом 4 1 

 Всього годин:   34 5 

 

 

Тема 1. Виготовлення та монтаж складних конструкцій 

(композиції з металу та скла, металу й деревини, з рельєфним 

різьбленням, техніками: вітражу, чеканки, тиснення  з використанням 

металу) 

Види  конструкцій.  Види  монтажу  елементів  конструкцій. 

Прийоми виготовлення елементів конструкцій та їх кріплення за 

шаблонами. Застосування пайки. При монтажі елементів складних 

конструкцій. Виконання пайки твердими припаями. Технологія роботи з 

металевими поверхнями при виготовленні. Види з’єднань елементів 

конструкцій. Матеріали   та  інструменти  для  закріплень.  Технологія  

закріплень  елементів  конструкцій. Застосування техніки безпеки під час 

монтажу конструкцій. 

 

Тема 2. Кріплення складних експонатів 

Експонат, його значення. Види експонатів.  Вибір матеріалів для 

кріплення експонатів. Технологічні засоби кріплення експонатів. Засоби 

заточування та налагодження  інструмента для монтажу складних 

експонатів. Прийоми роботи з підйомними механізмами.  
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Тема 3. Кріплення елементів на площині 

Види кріплень елементів. Види площин. Технологічні різновиди 

кріплень елементів на площині. Кріплення елементів з фігурними 

композиціями з металу та скла.   

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Виконання композиції з металу та скла. 

2. Виконання кріплення елементів на скляну поверхню. 

 

Тема 4. Технологія  роботи з металевими поверхнями 

Види  металевих поверхонь.  Види  монтажу  металевих елементів. 

Прийоми та виготовлення елементів металевих конструкцій. Застосування 

пайки. Технологія роботи з металевими поверхнями. Матеріали   та  

інструменти  для  монтажу декоративно – художніх робіт на металевій 

поверхні.  Застосування техніки безпеки під час монтажу конструкцій. 

 

Тема 5. Технологія роботи з дерев’яними поверхнями 

Види  дерев’яних  поверхонь.  Види  монтажу  дерев’яних елементів. 

Прийоми та виготовлення елементів дерев’яних конструкцій та 

декоративно – художніх робіт з деревини. Застосування засобів малої 

механізації при роботі з деревиною. Матеріали   та  інструменти  для  

монтажу декоративно – художніх робіт на дерев’яній поверхні.  

Застосування техніки безпеки під час монтажу конструкцій. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1.  Виконання декоративно – художнього елементу з деревини. 

2. Виконання монтажу декоративно художнього елементу на 

дерев’яну поверхню.  

 

Тема 6. Технологія  роботи зі склом  
Види скла та його призначення. Технологія обробки скляної поверхні 

при виконанні декоративно – художніх робіт та монтажу його елементів. 

Застосування інструментів для роботи зі склом. Техніка безпеки при 

роботі.  

Лабораторно-практична робота: 

1.Виконання обробки скла. 
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Типова навчальна програма з предмета   

«Декоративні  та  комунікативні  оформлення» 

 

№ 

з\п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Складні ірраціональні співвідношення  

в  декоруванні  макетів  та  моделей 
3  

2. 
Особливості  комунікативних  

оформлень  складних  конструкцій 
5  

 Всього годин: 8 - 

 

Тема  1. Складні ірраціональні співвідношення  в  декоруванні  

макетів  та  моделей. 

Закон пропорційності як гармонійне поєднання пропорцій частин, 

елементів в єдине ціле.  Закон контрасту.  Композиційні співвідношення, 

що наближаються до повторення різних елементів, величин, властивостей 

площинно-просторової форми.  Особливості  використання  матеріалів  

при  декоруванні   макетів  та  моделей. 

 

Тема  2. Особливості  комунікативних  оформлень  складних  

конструкцій. 

Закономірності   та  характерні  особливості  комунікативних  

оформлень  складних  конструкцій.   Стильова  єдність  форми  і  змісту  

комунікативних  оформлень.  Застосування  матеріалів  при  оформленні  

комунікативних    складних  конструкцій. 
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Типова навчальна програма  з предмета 

 «Шрифти» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Еволюція розвитку українських шрифтів 2  

2. Сучасний оригінальний шрифт на основі 

українських декоративних шрифтів 

4 2 

 Всього годин: 6 2 

 
 

Тема 1. Еволюція розвитку українських шрифтів 

 Еволюція розвитку письма. Поява голосних знаків, зміна напрямку 

письма. 

 

 Тема 2.Сучасний оригінальний шрифт на основі українських 

декоративних шрифтів 

Поява нових шрифтів на основі українського декоративного шрифту.  

Лабораторно-практична робота: 

1.Оформлення виставкових матеріалів з використанням сучасних 

оригінальних шрифтів на основі українського декоративного шрифту.  
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Типова навчальна програма з предмета 

«Дизайн інтер’єру» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Гармонія  кольорових  поєднань  в  

інтер’єрі  
2  

2. Особливості  оформлення  інтер’єру  за  

віковими  категоріями 
4  

3. Гармонія  ритму  форм  та  кольору  в  

інтер’єрі 
5  

4. Основи  художнього  конструювання  для  

оформлення  інтер’єру 
8  

5. Використання  освітлювальних  засобів  

при  оформленні  інтер’єру 
3  

 Всього  годин: 22  

 

 

Тема  1. Гармонія  кольорових  поєднань  в  інтер’єрі 

Кольорова  гама  в  оформленні  інтер’єру.  Характеристика  та  вибір  

кольору. Функціональне  зонування  кольорів в  інтер’єрі.  Кольорові  

поєднання  та  їх  гармонія.   

 

Тема  2. Особливості  оформлення  інтер’єру  за  віковими  

категоріями 

Гармонізуючий  та  стимулюючий  інтер’єр.  Особистий  простір.  

Особливості  психодизайну.  Сприйняття  візуальної  інформації  різною  

віковою  категорією  людини. 

 

Тема  3. Гармонія  ритму  форм  та  кольору  в  інтер’єрі 

Поняття гармонія та форма в інтер’єрі. Вимоги до оформлення 

інтер’єру.  Якості  гармонічної  форми.  Органічність  та  цілісність,  

пропорційність  та  ритмічність.  Ритмічні  співвідношення  в  

дизайнерському  оформленні. 

 

Тема  4. Основи  художнього  конструювання  для  оформлення  

інтер’єру 

Конструювання, як засіб художнього оформлення інтер’єру. 

Значення художнього конструювання в оформленні інтер’єру. Види 

художнього конструювання. Основні  принципи  художнього  
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конструювання. Методи  художнього  конструювання. Конструювання на 

площині. Виконання ескізу. Об’ємне конструювання в  дизайні  інтер’єру.  

 

Тема  5. Використання  освітлювальних  засобів  при  

оформленні  інтер’єру 

Види  освітлення.  Освітлення  як  частина  оформлення  інтер’єру.  

Технологія  оздоблення  освітлювальними  засобами. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Основи композиція і моделювання» 

 

№ 

з\п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Обємно-просторова композиція 7 6 

2. Інтерпретація в композиції 7 6 

3. Моделювання. Проект декоративної  

дерев’яної вставки в техніці 

плоскорельєфної різьби 

8 7 

4. Моделювання.  Проект виробу з декором 

рельєфної різьби 
8 

7 

5. Моделювання.  Проект виробу 

декоративної форми засобами вітражної 

техніки з використанням скла 

4 3 

6. Моделювання.  Проект виробу 

декоративної форми засобами техніки 

чеканки, тиснення  з використанням 

металу 

4 

3 

 Всього годин: 38 32 

 

 

  Тема 1.Обємно-просторова композиція 

В техніці паперової пластики створення площинного рапорту або 

тематичної композиції із стилізацією мотивів рослинного і тваринного 

світу. Інструменти, матеріали, засоби для виконання твору. Організація 

робочого місця та дотримання правил техніки безпеки. Основні 

технологічні прийоми техніки паперової пластики. Плановість в обємно-

просторовій композиції. 

Лабораторно-практична робота: 

1.Виконання площинного рапорту із стилізацією рослинного і 

тваринного світу. 

 

Тема 2. Інтерпретація в композиції 

Творче виконання художнього твору в авторському тлумаченні в 

техніці аплікації (кольоровий папір, тканина, соломка). Стилізація в 

композиції з врахуванням технологічних властивостей матеріалу. 

Матеріали та інструменти для виконання твору. Технологія та 

послідовність виконання композиції в техніці аплікації. 
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Лабораторно-практична робота: 

1.Виконання художнього твору в техніці аплікації (кольоровий папір, 

тканина, соломка). 

 

Тема 3. Моделювання. Проект декоративної  дерев’яної 

вставки в техніці плоскорельєфної різьби 

Лабораторно-практична робота: 

Виконання проекту в натуральну величину, передаючи фактуру і  

техніку   різання.  

 

Тема 4. Моделювання.  Проект виробу з декором рельєфної 

різьби 

Лабораторно-практична робота: 

1.Виконання проекту в натуральну величину, передаючи фактуру і  

техніку   різання. 

 

Тема 5. Моделювання.  Проект виробу декоративної форми 

засобами вітражної техніки з використанням скла 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Виконання проектної пропозиції, 

2. Розробка креслень, малюнків ескізного проекту. 

3. Виготовлення макетів. 

 

Тема 6. Моделювання.  Проект виробу декоративної форми 

засобами техніки чеканки, тиснення  з використанням металу. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Виконання проектної пропозиції, 

2. Розробка креслень, малюнків ескізного проекту. 

3. Виготовлення макетів. 
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Типова  навчальна  програма  з  предмета 

«Матеріалознавство»  

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 

Матеріали  для  виготовлення складних 

шаблонів (для декорацій, настінні, 

художні)   

3  

2. 

Матеріали  для  монтажу складних 

художньо-декоративних конструкцій 

(композиції з металу та скла, металу й 

деревини, з рельєфним різьбленням, 

техніками: вітражу, чеканки, тиснення  

з використанням металу) 

3  

Всього годин:  6  

 

 

Тема  1. Матеріали  для  виготовлення складних шаблонів (для 

декорацій, настінні, художні) 

 Матеріали  для  виготовлення складних шаблонів (деревина, метали, 

м’які матеріали тощо).   Їх  характерні  особливості, фізичні  та  спеціальні  

властивості.  

 

Тема  2. Матеріали  для  монтажу складних художньо-

декоративних конструкцій (композиції з металу та скла, металу й 

деревини, з рельєфним різьбленням, техніками: вітражу, чеканки, 

тиснення  з використанням металу) 

  Матеріали   для  монтажу складних художньо-декоративних 

конструкцій.  Характерні  властивості  та  особливості їх застосування.   
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Типова навчальна програма з предмета 

«Охорона праці» 
 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно - 

практичні 

роботи 

1. 
Правові та організаційні основи охорони 

праці 

2  

2. 

Основи безпеки праці в галузі. Загальні 

відомості про потенціал небезпек. 

Психологія безпеки праці. Організація 

роботи з охорони праці 

5 

 

3. 

Основи пожежної безпеки. 

Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

2 

 

4 Основи електробезпеки 2  

5. Основи гігієни праці та виробничої 

санітарії. Медичні огляди 

2  

6. 
Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 

2  

 Всього годин: 15  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення 

охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і 

порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при 

підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

 Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, 

Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, 

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності»,Основи законодавства України про 

охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України 

«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Закон України «Про колективні договори і угоди». 

Основні нормативно – правові акти з охорони праці. Право громадян 

на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила 

внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. 

Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на 

охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за 

важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. 
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Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, 

нормативно – правових актів з охорони праці. 

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо 

атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам 

нормативно – правових актів з охорони праці. 

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за 

охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про 

охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених 

найманими працівниками осіб з питань охорони праці. 

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок 

навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює 

порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань 

працівників і посадових осіб. 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і 

усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення 

ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення 

працівників засобами індивідуального та колективного захисту. 

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні 

випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і 

здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні 

захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і 

професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання 

травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, 

санітарно – виробничі, методико – профілактичні. Соціальне страхування 

від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична 

реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на 

виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.  

 

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про 

потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з 

охорони праці 

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною 

небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна 

перевірка знань з охорони праці. 

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під 

час проведення робіт за професією.  

Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні монтажу експозиції 

та художньо-оформлювальних робіт. Створення безпечних умов праці  

монтажника експозиції та художньо-оформлювальних робіт. Захист від дії 

хімічних чинників. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова 

сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки 

безпеки.  

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби 
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індивідуального захисту при проведенні різних видів робіт (монтажних, 

опоряджувальних, обробці деревини, із склом). Захист від шуму, пилу, 

газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат 

виробничих приміщень. 

Прилади контролю безпечних умов праці на робочому місці 

монтажника експозиції та художньо-оформлювальних робіт, порядок їх 

використання. Правила догляду за устаткуванням й інструментами, їх 

безпечна експлуатація. 

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, 

які характерні для професії монтажника експозиції та художньо-

оформлювальних робіт: ураження електричним струмом, травматизм очей, 

опіки, ураження дихальних шляхів, механічні пошкодження, порізи. 

Вимоги безпеки у навчальних, навчально–виробничих приміщеннях 

навчальних закладів. 

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні 

та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці). 

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх 

умов в процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх 

вплив на безпеку праці. 

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп 

роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та 

їх вплив на безпеку праці. 

Вимоги нормативно – правових актів про охорону праці щодо 

безпеки виробничих процесів, обладнання будівель і споруд. 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба 

в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з 

нормами та правилами. 

Особливості безпеки праці монтажника експозиції та художньо-

оформлювальних робіт. Можливі наслідки недотримання правил безпеки 

праці при виконанні робіт. 

Приклади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова 

сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки. 

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з 

підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у професійному доборі. 

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План 

евакуації з приміщень у разі аварії. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва 

і  вибухозахист 

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил 

використання відкритого вогню і електричної енергії, використання 

непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил 

використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, 
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відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні 

властивості речовин. 

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна 

сигналізація. 

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, 

запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. 

Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. 

Поняття вогнестійкості. 

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, 

пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для 

захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки 

для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх 

призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння 

пожежі на об’єктах галузі. 

Організація пожежної охорони в галузі. 

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних 

значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та 

пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності 

масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико – 

хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що 

використовуються у технологічній системі. 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння 

та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових 

викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів. 

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку 

середовища. 

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня 

руйнування промислових аварій. 

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для 

виробництв підвищеної вибухонебезпеки. 

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та 

наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку 

життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф 

та їх наслідки. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Електрика промислова, статична і атмосферна. 

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного 

струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження 

людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість 

дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення 

потерпілого від дії електричного струму. 
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Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. 

Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична 

напруга доторкання. 

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження 

працюючих електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. 

Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. 

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

Правила роботи на електронно – обчислювальних машинах і 

персональних комп’ютерах. 

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від 

блискавки. 

Правила поведінки під час грози.  

 

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди 

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та 

санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, 

іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на 

організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, 

біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності 

людини, викликають гострі та хронічні захворювання. 

Лікувально – профілактичне харчування. 

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича 

гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей 

неповнолітніми і жінками.  

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. 

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря 

виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації 

систем опалення та вентиляції. 

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче 

та аварійне. Правила експлуатації освітлення.  

Санітарно-побутове забезпечення працівників.    

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 

21року. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. 

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, 

доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо 
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інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, 

припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, 

призначення, правила користування. 

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з 

носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. 

Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та 

штучного дихання. 

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні 

електричним струмом. 

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні 

зв'язок. 

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. 

Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи. 

Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості), 

шоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні. 

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних 

опіках, опіку очей. 

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання 

очей. 

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання 

допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до 

транспортування. Вимоги до транспортних засобів. 
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Типова навчальна програма з виробничого навчання 

 

Професія: 4190  «Монтажник експозиції та художньо - оформлювальних 

           робіт» 

Кваліфікація: 5 розряд 
 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

 І. Виробниче навчання  

1.  Інструктаж з питань охорони праці та пожежної 

 безпеки  

6 

2.  Виготовлення та монтаж складних конструкцій 

(композиції з металу та скла, металу й деревини, з 

рельєфним різьбленням, техніками: вітражу, чеканки, 

тиснення  з використанням металу). 

12 

3.  Кріплення складних експонатів 12 

4.  Кріплення елементів на площині 6 

5.  Монтаж металевих елементів 12 

6.  Монтаж дерев’яних елементів 12 

7.  Монтаж скляних елементів 12 

 Всього годин: 72 

 ІІ.  Виробнича практика 

 

 

1.  Ознайомлення з виробництвом. Інструктаж з безпеки 

праці та пожежної безпеки на підприємстві 

7 

2.  Самостійне виконання робіт монтажника експозиції та 

художньо – оформлювальних робіт складністю 5 -го 

розряду.  

Кваліфікаційна пробна робота 

105 

Всього годин:  112 

Разом: 184 

 
 

І. Виробниче навчання 

Тема 1.  Вступне заняття. Інструктаж з  охорони праці та 

пожежної безпеки 

 Роль монтажу у підготовці кваліфікованого робітника. 

Ознайомлення учнів з виробничою майстернею. Розміщення учнів за 

робочими місцями. Організація робочого місця. Ознайомлення з режимом 

роботи і правилами внутрішнього розпорядку в навчальній майстерні.  

Перспективи розвитку професії. Вимоги охорони праці в навчальній 

майстерні і на робочому місці, причини травматизму. Види травм та 
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заходи їх попередження. Основні правила та інструкції з охорони праці та 

їх виконання. Основні правила електробезпеки, пожежної безпеки. 

Причини виникнення пожеж. Правила користування першими засобами 

пожежогасіння. 

 

Тема 2. Виготовлення та монтаж складних конструкцій 

(композиції з металу та скла, металу й деревини, з рельєфним 

різьбленням, техніками: вітражу, чеканки, тиснення  з використанням 

металу) 

Інструктаж за темою заняття. Організація робочого місця і вимоги до 

охорони праці. Ознайомлення з темою, матеріалами та інструментами.  

Ознайомлення за видами складних конструкцій. Ознайомлення з 

видами монтажу елементів складних конструкцій. 

Вправи: 

Відпрацювання прийомів виготовлення елементів складних 

конструкцій (композиції з металу та скла, металу й деревини, з 

рельєфним різьбленням, техніками: вітражу, чеканки, тиснення  з 

використанням металу).  

Виконання кріплень елементів складних конструкцій за шаблонами 

(для декорацій, настінні, художні). 

 Відпрацювання прийомів пайки при монтажі елементів складних 

конструкцій (композиції з металу та скла, металу й деревини, з 

рельєфним різьбленням, техніками: вітражу, чеканки, тиснення  з 

використанням металу). 

Відпрацювання прийомів пайки твердими припоями.  

Виконання з’єднань елементів складних конструкцій.  

 

Тема 3. Кріплення складних експонатів 

Інструктаж за темою заняття. Організація робочого місця і вимоги до 

охорони праці.  

Ознайомлення з видами експонатів. Ознайомлення з матеріалами та 

інструментами для кріплення складних експонатів. Ознайомлення із 

засобами кріплення експонатів.  

Вправи: 

Виконання кріплень складних експонатів.  

Відпрацювання прийомів заточування інструмента для монтажу 

складних експонатів. 

Тема 4. Кріплення елементів на площині 

Інструктаж за темою заняття. Організація робочого місця і вимоги до 

охорони праці.  

Ознайомлення з видами кріплень елементів. Ознайомлення з видами 

площин. Ознайомлення з різновидами кріплень елементів на площині.  

Вправи: 
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Відпрацювання прийомів кріплення елементів з фігурними 

композиціями з металу та скла.  

Виконання опоряджувальних робіт. 

 

Тема 5. Монтаж металевих елементів 

 Інструктаж за темою заняття. Організація робочого місця і вимоги 

до охорони праці.  

Ознайомлення з видами металевих поверхонь. Ознайомлення з 

видами монтажу металевих елементів.  

Вправи: 

Монтаж металевих елементів.  

Виготовлення металевих елементів.  

Відпрацювання прийомів пайки металевих елементів.  

 

Тема 6. Монтаж дерев’яних елементів  

Інструктаж за темою заняття. Організація робочого місця. Вимоги до 

охорони праці. Ознайомлення з матеріалами та інструментами  для 

монтажу дерев’яних елементів.  

Ознайомлення з видами дерев’яних елементів. Ознайомлення з 

видами монтажу дерев’яних елементів 

Вправи: 

Виготовлення дерев’яних елементів. 

Монтаж дерев’яних елементів.  

Виконання опоряджувальних робіт. 

 

Тема 7. Монтаж скляних елементів 

Інструктаж за темою заняття. Організація робочого місця і вимоги до 

охорони праці. 

Ознайомлення з видами скла. Ознайомлення з видами монтажу 

скляних елементів.  

Вправи: 

Монтаж скляних елементів.  

Відпрацювання прийомів  обробки скляної поверхні. 

 

ІІ. Виробнича практика 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з безпеки 

праці та пожежної безпеки на підприємстві 

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки (проводить інженер 

з охорони праці підприємства). Первинний інструктаж з безпеки праці. 

Інструктаж з правил безпеки праці на робочому місці. Організація 

робочого місця. Ознайомлення з підприємством та його структурою. 

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на робочому місці.  
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Тема 2. Самостійне виконання монтажу художньо – 

оформлювальних робіт відповідно до 5 – го розряду.  

За час виробничої практики учні повинні самостійно виконувати 

роботи з монтажу художньо – оформлювальних робіт складністю 

відповідно до кваліфікаційної характеристики 5 – го розряду. 

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовника кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

Кваліфікаційна пробна робота 

 

Приклади робіт 

 Виготовлення складних шаблонів (для декорацій, настінні, 

художні) 

 Монтаж  складної конструкції зі склом. 

 Виконання пайки конструкції твердими припаями. 

 Виконання кріплення складного експонату. 

 Виконання кріплення складної конструкції (композиції з 

металу та скла, металу й деревини, з рельєфним різьбленням, техніками: 

вітражу, чеканки, тиснення  з використанням металу). 

 Монтаж складних художньо – декоративних елементів вітрин. 

 Монтаж складних художньо – декоративних елементів стендів. 

 Виготовлення складних художньо – декоративних елементів за 

ескізами художників.  

 Виготовлення складних художньо – декоративних елементів за 

готовими зразками фігурних композицій з металу і скла. 

 Виготовлення та оздоблення декоративних решіток складної 

форми.  

 Монтаж декоративних решіток  складної форми. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

     Професія: 4190 Монтажник експозиції та художньо - оформлювальних

       робіт 

     Кваліфікація: 5 розряд 

  ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

1. Основи гігієни праці та виробничої санітарії.  

2. Основи пожежної безпеки. 

3. Основи електробезпеки. 

4. Правила охорони праці для працівників даної професії. 

5. Поняття  про  стилі. 

6. Види  мистецтв. 

7. Прийоми та виражальні  засоби графіки. 

8. Види, жанри живопису. 

9. Види композиції та засоби композиції. 

10. Закони  та  закономірності  й  категорії  композиції 

11.Основні засоби композиції та їх використання в практичній роботі  

12. Види  конструкцій.   

13. Види  монтажу  елементів  конструкцій.  

14. Прийоми виготовлення елементів конструкцій та їх кріплення за 

шаблонами. 

15. Технологічний процес виготовлення та монтажу складних 

конструкцій. 

16. Технологічний процес паяння.  

17. Кріплення елементів на площині. 

18. Кріплення складних експонатів. 

19. Види з’єднань елементів конструкцій.  

20. Технологію  роботи з металевими поверхнями. 

21. Технологію  роботи з дерев’яними поверхнями. 

22. Технологію  роботи зі склом. 

23. Технологічні різновиди кріплень елементів на площині.  

24. Кріплення елементів з фігурними композиціями з металу та скла. 

25. Види  монтажу  дерев’яних елементів.  

26. Прийоми  та  виготовлення  елементів дерев’яних конструкцій та 

декоративно – художніх  робіт з деревини. 

27. Особливості  психодизайну.   

28. Кольорову  гаму  в  оформленні. 

29. Види художнього конструювання. 

30. Основні  принципи  художнього  конструювання.  

31. Методи  художнього  конструювання.  

32. Конструювання на площині.  

33. Об’ємне конструювання в  дизайні  інтер’єру.  

34. Основи підприємницької дільності. 
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ВМІЄ: 

1. Організовувати робоче місце. 

2. Виконувати  ескізи,  креслення,   технічний  малюнок  та  графічне 

оформлення. 

3. Працювати  фарбами. 

4. Розробляти   художньо-оформлювальні  проекти. 

5. Розраховувати   витрати  матеріалу. 

 6. Виготовляти  складні шаблони (для декорацій, настінні, художні). 

7. Виготовляти художньо - декоративні елементи з деревини.  

8. Виготовляти художньо - декоративні елементи з металу. 

9. Виконувати паяння твердими припоями.  

10. Виконувати з’єднання елементів складних конструкцій.  

11. Виконувати кріплення елементів з фігурними композиціями з 

металу та скла.  

12. Виконувати  обробку скляної поверхні. 

13. Виконувати монтаж складних конструкцій зі склом. 

14. Виконувати паяння конструкцій твердими припоями. 

15. Виконувати  кріплення складного експонату. 

16. Виконувати  кріплення складної конструкції. 

17.Виконувати  монтаж  складних художньо-декоративних елементів 

вітрин. 

18. Виконувати  монтаж  складних художньо - декоративних 

елементів стендів. 

19. Виготовляти  складні  художньо - декоративні елементи за 

ескізами.  

20.Виготовляти  фігурні композиції з металу і скла за  готовими 

зразками. 

21. Виготовляти  декоративні  решітки  складної форми.  

22. Виконувати монтаж декоративних решіток складної форми. 

23. Виконувати опоряджувальні роботи. 
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ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

випускника професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або 

забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих 

робітників) 

 

1. Професія:     4190   Монтажник експозиції та художньо-

оформлювальних  робіт 

2. Кваліфікація: монтажник експозиції та художньо-

оформлювальних   робіт 6-го розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 

Повинен знати: способи монтажу складних, унікальних художньо-

декоративних експонатів за ескізами художників. Компонування 

експозиційних  площин на стендах і вітринах; правила компоновки місць 

на висоті при монтажі складних і крупногабаритних експонатів; правила 

розрахунку технологічного оснащення, засобів кріплення; правила 

поводження з художніми творами під час монтажу експозицій. 

 Сучасні матеріали та інструменти проведення монтажу складних 

художньо-декоративних експонатів. Види кріплень елементів та експонатів 

на площині.  

Технологію підготовки інструменту для монтажних декоративно-

художніх робіт.  

Технологію робіт з металевими та дерев’яними поверхнями, зі склом, 

пластиком та іншими сучасними матеріалами, засобами малої механізації, 

правила виконання опоряджувальних робіт. 

Основи гігієни праці, виробничої санітарії.  

Основи ведення підприємницької діяльності 

Повинен вміти: виконувати монтаж і збирання складних, 

унікальних художньо-декоративних експонатів за індивідуальними 

замовленнями, кресленнями й ескізами художників для музейно-

виставкових експозицій зі скла, пластика та інших сучасних матеріалів. 

Проводити підготовку технологічної оснастки для проведення монтажних 

робіт. 

Вжити заходів з державної реєстрації суб’єкта підприємницької 

діяльності, розробити бізнес-план. 

4.Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен:  

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому 

місці; 

б) додержуватись норм технологічного процесу; 

в) не допускати браку в роботі; 

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й 

навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 
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ґ) використовувати в разі необхідності  засоби попередження  і 

усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, 

повені тощо); 

д) знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для 

виконання професійних обов’язків; 

е) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах 

професійної діяльності. 

5. Вимоги до освітнього рівня  
5.1. Осіб, які продовжують професійну підготовку в професійно-

технічних навчальних закладах  III атестаційного  рівня 

Попередня кваліфікація «Монтажник експозиції та художньо-

оформлювальних робіт» 5-го розряду за умови продовження первинної                                                                                                

професійної підготовки, без вимог до стажу роботи.  

5.2. Осіб, які підвищують кваліфікацію в професійно-технічних 

навчальних закладах III атестаційного рівня 

Повна або базова загальна середня освіта. 

Попередня кваліфікація  «Монтажник експозиції та художньо 

оформлювальних робіт» 5-горозряду. 

 Стаж роботи за професією не менше 1 року. 

5.3. Осіб, які закінчили навчання.. 

Кваліфікація «Монтажник експозиції та художньо оформлювальних 

робіт» 6-го розряду». 

Повна або базова загальна середня освіта. 

Професійно-технічна освіта. 

Підвищення кваліфікації. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Монтаж конструкцій декоративно-художніх елементів у постійно 

діючих виставкових залах, на короткострокових виставках, для музейно-

виставкових експозицій. Рекламно-оформлювальні та макетні роботи.  
7. Специфічні вимоги 

        7.1. Вік:  прийняття на роботу після закінчення строку навчання 

здійснюється  відповідно до законодавства з урахуванням переліку важких 

робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці на яких 

забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджених наказом  

МОЗ  України №46 від 31.03.1994..  

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по 

статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із 

шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється 

використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 

29.12.1993).     

7.3. Медичні обмеження.   
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ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

                     Професія: 4190  «Монтажник експозиції та художньо -

      оформлювальних робіт»                                         

   Кваліфікація: 6 розряд 

   Загальний фонд навчального часу: 339 годин 

                      

№ 

з/п 
Навчальні предмети  

Кількість годин 

Всього  

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 33 4 

1.1 Основи трудового права 6  

1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 6 - 

1.3 Інформаційні технології 6 4 

1.4 Резерв часу 15  

2 Професійно-теоретична підготовка 105 38 

2.1 Технологія монтажу експозиції та художньо – 

оформлювальних робіт 

22 4 

2.2 Декоративні та комунікативні оформлення 8  

2.3 Дизайн інтер’єру 17  

2.4 Основи композиції і моделювання 37 34 

2.5 Матеріалознавство 6  

2.6 Охорона праці 15  

3 Професійно-практична підготовка 184 - 

3.1 Виробниче навчання  72  

3.2 Виробнича практика  112  

4 Консультації 10  

5 Державна кваліфікаційна атестація( або 

поетапна атестація при продовженні навчання 

7  

6 Загальний обсяг навчального часу( без п.4) 329 42 

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих 

робітників за професією „Монтажник експозиції та художньо – оформлювальних 

робіт” 

1. Кабінети:                                                      2. Майстерні: 

 - Спецтехнології                                      - Технології монтажу експозиції та 

 - Основ композиції                                   художньо - оформлювальних робіт. 

 - Інформаційні технології                       - Технології  художньо - оформлювальних робіт 

 - Матеріалознавства  

 - Охорони праці                                           

 

 Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання 

кваліфікованих робітників: 

     - допускається зменшення кількості кабінетів за рахунок їх об’єднання; 

     - індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись 

при наявності обладнаного робочого місця; 

     -  предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за 

згодою підприємств - замовників кадрів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи трудового права» 
 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Нагляд і контроль за дотриманням 

законодавців про працю і правил з 

охорони праці 

1 - 

2. Трудові спори і порядок їх вирішення 1  

3. Нагляд і контроль за дотриманням 

законодавчих актів про працю 

2  

4. Міжнародно–правове регулювання праці 2 - 

Всього  годин:  6 - 

Тема 1. Нагляд і контроль за дотриманням законодавчих актів  

про працю і правил з охорони праці 

Розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань і 

аварійна підприємствах, в установах і організаціях. 

Відшкодування власником підприємства, установи, організації або 

уповноваженого ним органу шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або 

іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових 

обов’язків. 

Спеціальні правила охорони праці на важких, небезпечних і 

шкідливих роботах. Правила особливої охорони праці жінок, молоді і осіб 

із пониженою працездатністю. 

Нагляд і контроль за охороною праці і відповідальність за її 

порушення. 

 

Тема 2. Трудові спори і порядок їх вирішення 

Поняття, види і причини виникнення трудових спорів. Органи, що 

розглядають трудові спори. Принципи розгляду трудових спорів. 

Комісії по трудових спорах (КТС), їх організація і компетенція. 

Порядок і сторони розгляду індивідуальних трудових спорів в КТС. 

Розгляд індивідуальних трудових спорів в суді. Трудові спори, що 

безпосередньо розглядаються судом. 

Порядок вирішення колективних трудових спорів. 

 

Тема3. Нагляд і контроль за дотриманням законодавчих актів 

про працю 

Органи, що здійснюють нагляд і контроль за дотриманням 

законодавства про працю, їх повноваження. Державна інспекція праці і 

Міністерства праці і соціальної політики України. Державна інспекція 
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охорони праці Комітету по нагляду за охороною праці України, органи 

Державного пожежного нагляду, органи і установи санітарно-

епідеміологічної служби. Повноваження місцевих органів виконавчої 

влади і органів місцевого самоврядування в сфері праці. 

 

Тема 4. Міжнародно–правове регулювання праці 

Поняття міжнародно–правового регулювання праці, його суб’єкти. 

Міжнародна організація праці, її структура, основні напрями діяльності. 

Джерела міжнародно–правового регулювання праці. Конвенції та 

рекомендації МОП. Загальна декларація прав людини. Міжнародні пакти 

про права людини. Акти Ради Європи та Європейського Союзу. 

Двосторонні договори України про працевлаштування і соціальний 

захист працівників. 

Праця громадян України за рубежем. Відшкодування шкоди 

працівникові за міжнародним договором України. 



154 

 

Типова навчальна програма з предмета 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 
 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Основи підприємницької діяльності в 

галузі 
2  

2. 
Основи організації управління 

виробництвом в галузі 
3  

 3.  Система обслуговування бізнесу 1  

 Всього годин: 6  

 
Тема 1. Основи підприємницької діяльності в галузі 

 Процес створення підприємства в галузі. Вибір сфери 

підприємницької діяльності. Способи входження в бізнес. Бізнес-план як 

інструмент підприємницької діяльності, призначення і структура. Джерела 

залучення коштів. Складання установчих документів. Державна реєстрація 

суб'єктів підприємницької діяльності. 

 

Тема 2. Основи організації управління виробництвом 

 Поняття та необхідність управління. Суть управлінської діяльності. 

Інструменти управління. Сучасні принципи управління: чіткий розподіл 

праці, додержання дисципліни і порядку, повноваження і відповідальність, 

використання мотивації високопродуктивної праці.   

Організаційні структури управління підприємством, її переваги. Шляхи 

удосконалення управління виробництвом. 
 

 

Тема 3. Система обслуговування  бізнесу 

 Система обслуговування бізнесу. Використання ЕОМ у бізнесі. 

Програми для офісу. Інтернет, комп’ютерні мережі. Консалтингові Фірми. 

Юридичні консультації. Арбітражні суди. Аудиторські фірми. Служби 

зайнятості та агенції з працевлаштування. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Інформаційні технології» 
 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Інформаційні технології в сучасному 

оздобленні та декоруванні 

1  

2. 

 

Використання програмних засобів в 

оформленні виставок, інтер’єрів та декору 

4 3 

3. Комп’ютерні телекомунікації та 

комп’ютерні мережі 

1 1 

                                          Всього годин :                                       

Всього: 

6 4 
 

Тема 1. Інформаційні технології в сучасному оздобленні та 

декоруванні 

Інформаційні технології в сучасному оформленні експозицій 

виставок, інтер’єрів будівель, будинків, кімнат, вітрин магазинів, 

реклами. Знайомство з сучасними програмами декору. 

 

Тема 2. Використання програмних засобів в оформленні 

виставок, інтер’єрів та декору 

Робота з графічними пакетами Photoshop, Corel. Стилі форматування 

графічних об’єктів за допомогою програм Photoshop, Corel. Дизайнерські 

програми оформлення інтер’єрів за допомогою ПК. Стилі та види 

оформлення, елементи оформлення, додаткові компоненти. Власні 

дизайнерські проекти. Правила оформлення проекту та вимоги до 

використання ресурсів. Пошук компонентів оформлення в інформаційних 

довідниках. 

Лабораторно-практична робота: 

1.Створення власного проекту «Дизайн виставкової зали» 

 

Тема 3. Мережні системи та сервіси 

Локальні, корпоративні і глобальні мережі. Застосування Інтернету 

в галузі. 

Лабораторно-практична робота: 

1.Обмін інформацією та аналіз отриманої інформації з джерел 

Інтернету 
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Типова навчальна програма з предмета 

     «Технологія  монтажу  експозиції та  художньо-оформлювальних  

робіт» 

 

№ 

з\п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Монтаж складних  та унікальних  

(значної матеріальної, мистецької та 

історичної цінності) художньо – 

декоративних експонатів  

4 

1 

2. Компонування експозиційних площин  5  

3. Технологія роботи з металевими 

поверхнями 

4 
 

4. Технологія  роботи з дерев’яними 

поверхнями 

4 
2 

5. Технологія роботи зі склом та пластиком 5 1 

 Всього годин:   22 4 

 

Тема 1. Монтаж складних та унікальних художньо – 

декоративних експонатів (значної матеріальної, мистецької та 

історичної цінності) 

Правила монтажу складних та унікальних художньо – декоративних 

експонатів (значної матеріальної, мистецької та історичної цінності). Вибір 

матеріалів для монтажу. Сучасні та новітні матеріали та інструменти. 

Застосування техніки безпеки при монтажі складних та унікальних 

художньо – декоративних експонатів. 

Лабораторно-практична робота: 

1. Монтаж складного художньо-декоративного експонату за ескізом 

художника.  

 

Тема 3. Компонування експозиційних площин 
Поняття компоновки. Різновиди компоновки. Компонування 

експозиційних площин на стендах. Компонування експозиційних площин 

на вітринах. Правила компоновки при монтажі складних і крупно 

габаритних експонатів. Правила розрахунку технологічного оснащення. 

Засобі кріплення. Правила поводження з художніми творами під час 

монтажу експозицій.   

 

Тема 4. Технологія  роботи з металевими поверхнями 

Види  металевих поверхонь.  Види  монтажу  складних  елементів. 

Прийоми та виготовлення складних елементів металевих експонатів. 
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Застосування пайки. Технологія роботи з металевими поверхнями. 

Матеріали   та  інструменти  для  монтажу складних унікальних 

декоративно – художніх робіт на металевій поверхні за індивідуальним 

замовленням, кресленням та ескізом художника.  Застосування техніки 

безпеки під час монтажу складних, унікальних експонатів. 

 

Тема 5. Технологія роботи з дерев’яними поверхнями 

Види  дерев’яних  поверхонь.  Види  монтажу  складних дерев’яних 

елементів. Прийоми та виготовлення складних елементів дерев’яних 

експонатів та декоративно – художніх робіт з деревини. Застосування 

засобів малої механізації при роботі з деревиною. Сучасні та новітні 

матеріали  для  монтажу складних декоративно – художніх робіт на 

дерев’яній поверхні.  Застосування техніки безпеки під час монтажу 

складних експонатів. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Виготовлення складного декоративно – художнього елементу з  

  деревини.  

2.Виконання монтажу складного декоративно художнього    

елементу на дерев’яну поверхню.  

 

Тема 6. Технологія  роботи зі склом та пластиком 
Види скла та пластика, їх призначення. Можливості застосування 

скла  та пластика при виконанні складних художньо- декоративних 

експонатів за ескізами художників. Технологія обробки скляної та 

пластикової поверхні при виконанні складних декоративно – художніх 

робіт ,а також монтажу його елементів. Застосування сучасних, новітніх 

інструментів для роботи зі склом та пластиком. Техніка безпеки при 

роботі.  

Лабораторно-практична робота: 

1. Виготовлення складних елементів з пластика. 
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Типова навчальна програма з предмета   

«Декоративні  та  комунікативні  оформлення» 

 

№ 

з\п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Декоративні  та  комунікативні  

оформлення  складних експонатів 
4  

2. 
Оформлення  унікальних  конструкцій  

та  об’єктів за ескізами художників 
4  

 Всього годин: 8 - 

 

Тема  1.  Декоративні  та  комунікативні  оформлення  складних 

експонатів   

Характерні  особливості комунікативного оформлення складних 

експонатів. Стилізація  та  декор  в оформленні. Матеріали  та  інструменти  

при  оформленні  декоративних  та  комунікативних об’єктів  та  форм. 

 

Тема  2.  Оформлення  унікальних  конструкцій  та  об’єкті за 

ескізами художників 
Особливості комунікативного оформлення унікальних  конструкцій  

та  об’єктів. Стилізація  та  декор  в оформленні. Матеріали  та  

інструменти для  оформлення.   
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Типова навчальна програма з предмета 

«Дизайн інтер’єру» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Мистецтво  дизайнерського  оформлення  

інтер’єру   
1  

2. Особливості  оформлення  інтер’єру  за  

віковими  категоріями та тематикою 
3  

3. Основи  художнього  конструювання  для  

оформлення  інтер’єру 
4  

4. Мистецтво  використання  кольору  та  

світла  при  оформленні  інтер’єру. 
4  

5. Декорування  та  оздоблення  в  інтер’єрі.  5  

 Всього  годин: 17  

 

Тема  1. Мистецтво  дизайнерського  оформлення  інтер’єру.  

Дизайнерське  вирішення  -  основа  образу  майбутнього  інтер’єру 

 

Тема  2. Особливості  оформлення  інтер’єру  за  віковими  

категоріями  та  тематикою. 

         Особистий  простір.  Особливості  психодизайну в  оформленні  

інтер’єру.  Сприйняття  візуальної  інформації,  форми  та  кольору  різною  

віковою  категорією  людини. 

Тема  3. Основи  художнього  конструювання  для  оформлення  

інтер’єру. 

Конструювання, як засіб художнього оформлення інтер’єру. Значення 

художнього конструювання в оформленні інтер’єру. Види художнього 

конструювання. Технологія художнього конструювання. Основні  

принципи  художнього  конструювання. Методи  художнього  

конструювання. Конструювання на площині. Виконання ескізу. Об’ємне 

конструювання в  дизайні  інтер’єру.   

 

Тема  4. Мистецтво  використання  кольору  та  світла  при  

оформленні  інтер’єру. 

Кольорові  поєднання  та  їх  характеристика  в  дизайні  інтер’єру.  

Світлове  співвідношення  в  інтер’єрі  та  вплив  світла  на  колір  й  

сприйняття.   
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Тема  5. Декорування  та  оздоблення  в  інтер’єрі 

Види  декорування. Прийоми декорування інтер’єру. Особливості  

декору  та  оздоблення  інтер’єру.  Правила декорування експонатів, 

стендів та вітрин. Підготовка поверхні під декорування. Технологічні  

особливості  інструментів  та  матеріалів  в  оздобленні  інтер’єру. 

Застосування новітніх матеріалів при декоруванні інтер’єру.   
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Типова навчальна програма з предмета  

«Основи композиції та моделювання» 

 

№ 

з\п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

  1. Розробка ескізних проектів експозицій 

виставок різного характеру та 

призначення 

19 18 

 2. Розробка ескізних проектів музейних 

експозицій 
9 

8 

 3. Розробка проектних  способів  монтажу 

складних, унікальних художньо-

декоративних експонатів за ескізами 

художників 

9 8 

 Всього годин: 37 34 

 

Тема 1.Розробка ескізних проектів експозицій виставок різного 

характеру та призначення 

Лабораторно-практичні роботи: 

1.Виконання проектної пропозиції експозиції виставки певної 

тематики (на вибір).  

2. Розробка креслень, малюнків ескізного проекту. 

3. Виготовлення макетів. 

 

Тема 2. Розробка ескізних проектів музейних експозицій 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Виконання проектної пропозиції музейної експозиції. 

2. Розробка креслень, малюнків ескізного проекту. 

3. Виготовлення макетів. 

 

Тема 3. Розробка проектних  способів  монтажу складних (за 

ескізами художників),  унікальних художньо-декоративних експонатів  

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Виконання проектної пропозиції. 

2. Розробка креслень, малюнків ескізного проекту. 

3. Виготовлення макетів. 
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Типова  навчальна  програма  з  предмета 

«Матеріалознавство»  

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 

Матеріали  для  виготовлення  та 

монтажу складних художньо-

декоративних експонатів 

3  

2. 

Сучасні матеріали для монтажу 

унікальних художньо-декоративних  

експонатів  

3  

Всього годин:  6  

 

 

Тема  1. Матеріали  для  виготовлення та монтажу складних 

художньо-декоративних експонатів 

 Матеріали  для  виготовлення складних художньо-декоративних 

експонатів (деревина, метали, м’які матеріали тощо).   Їх  характерні  

особливості, фізичні  та  спеціальні  властивості.  

 

Тема  2. Сучасні матеріали для монтажу унікальних художньо-

декоративних  експонатів за ескізами художників 

Сучасні матеріали для монтажу унікальних художньо-декоративних  

експонатів за ескізами художників, музейно-виставкових експозицій (скло, 

пластик тощо).  Їх  характерні  особливості, фізичні  та  спеціальні  

властивості.  
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Типова навчальна програма з предмета 

 «Охорона праці» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Правові  та організаційні основи охорони 

праці 

2  

2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні 

відомості про потенціал небезпеки.  

Психологія безпеки праці. Організація  

роботи з охорони праці 

3  

3. Основи пожежної безпеки.  

Вибухонебезпека і вибухозахист  

виробництва. 

3  

4. Основи електробезпеки 3  

5. Основи гігієни праці та виробничої  

санітарії. Медичні огляди 

2  

6. Надання першої медичної допомоги  

потерпілим при нещасних випадках 

2  

                                               Всього годин:                                                                         15  

 
Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення 

охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і 

порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при 

підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

 Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, 

Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, 

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності»,Основи законодавства України про 

охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України 

«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Закон України «Про колективні договори і угоди». 

Основні нормативно – правові акти з охорони праці. Право громадян 

на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила 

внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. 

Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на 

охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за 
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важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. 

Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, 

нормативно – правових актів з охорони праці. 

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо 

атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам 

нормативно – правових актів з охорони праці. 

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за 

охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про 

охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених 

найманими працівниками осіб з питань охорони праці. 

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок 

навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює 

порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань 

працівників і посадових осіб. 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і 

усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення 

ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення 

працівників засобами індивідуального та колективного захисту. 

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні 

випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і 

здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні 

захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і 

професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання 

травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, 

санітарно – виробничі, методико – профілактичні. Соціальне страхування 

від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична 

реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на 

виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.  

 

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про 

потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з 

охорони праці 

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною 

небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна 

перевірка знань з охорони праці. 

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під 

час проведення робіт за професією.  

Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні монтажу експозиції 

та художньо-оформлювальних робіт. Створення безпечних умов праці  

монтажника експозиції та художньо-оформлювальних робіт. Захист від дії 

хімічних чинників. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова 

сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки 

безпеки.  
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Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби 

індивідуального захисту при проведенні різних видів робіт (монтажних, 

опоряджувальних, обробці деревини, із склом). Захист від шуму, пилу, 

газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат 

виробничих приміщень. 

Прилади контролю безпечних умов праці на робочому місці 

монтажника експозиції та художньо-оформлювальних робіт, порядок їх 

використання. Правила догляду за устаткуванням й інструментами, їх 

безпечна експлуатація. 

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, 

які характерні для професії монтажника експозиції та художньо-

оформлювальних робіт: ураження електричним струмом, травматизм очей, 

опіки, ураження дихальних шляхів, механічні пошкодження, порізи. 

Вимоги безпеки у навчальних, навчально–виробничих приміщеннях 

навчальних закладів. 

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні 

та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці). 

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх 

умов в процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх 

вплив на безпеку праці. 

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп 

роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та 

їх вплив на безпеку праці. 

Вимоги нормативно – правових актів про охорону праці щодо 

безпеки виробничих процесів, обладнання будівель і споруд. 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба 

в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з 

нормами та правилами. 

Особливості безпеки праці монтажника експозиції та художньо-

оформлювальних робіт. Можливі наслідки недотримання правил безпеки 

праці при виконанні робіт. 

Приклади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова 

сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки. 

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з 

підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у професійному доборі. 

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План 

евакуації з приміщень у разі аварії. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва 

і  вибухозахист 

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил 

використання відкритого вогню і електричної енергії, використання 

непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил 
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використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, 

відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні 

властивості речовин. 

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна 

сигналізація. 

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, 

запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. 

Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. 

Поняття вогнестійкості. 

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, 

пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для 

захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки 

для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх 

призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння 

пожежі на об’єктах галузі. 

Організація пожежної охорони в галузі. 

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних 

значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та 

пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності 

масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико – 

хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що 

використовуються у технологічній системі. 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння 

та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових 

викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів. 

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку 

середовища. 

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня 

руйнування промислових аварій. 

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для 

виробництв підвищеної вибухонебезпеки. 

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та 

наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку 

життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф 

та їх наслідки. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Електрика промислова, статична і атмосферна. 

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного 

струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження 

людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість 

дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення 

потерпілого від дії електричного струму. 
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Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. 

Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична 

напруга доторкання. 

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження 

працюючих електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. 

Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. 

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

Правила роботи на електронно – обчислювальних машинах і 

персональних комп’ютерах. 

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від 

блискавки. 

Правила поведінки під час грози.  

 

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди 

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та 

санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, 

іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на 

організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, 

біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності 

людини, викликають гострі та хронічні захворювання. 

Лікувально – профілактичне харчування. 

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича 

гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей 

неповнолітніми і жінками.  

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. 

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря 

виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації 

систем опалення та вентиляції. 

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче 

та аварійне. Правила експлуатації освітлення.  

Санітарно-побутове забезпечення працівників.    

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 

21року. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. 

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, 

доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо 
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інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, 

припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, 

призначення, правила користування. 

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з 

носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. 

Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та 

штучного дихання. 

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні 

електричним струмом. 

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні 

зв'язок. 

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. 

Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи. 

Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості), 

шоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні. 

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних 

опіках, опіку очей. 

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання 

очей. 

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання 

допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до 

транспортування. Вимоги до транспортних засобів. 
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Типова навчальна програма з виробничого навчання 
 

   Професія:  4190  Монтажник експозиції та художньо – оформлювальних  

робіт 
   Кваліфікація: 6 розряд 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

 годин 

І. Виробниче навчання 

1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки.   6 

2. 
Монтаж складних елементів та художньо – 

декоративних виробів з металу 
12 

3 
Монтаж складних елементів та художньо – 

декоративних виробів з деревини 
18 

4 
Монтаж складних експонатів з елементами скла 

та пластика 
18 

5. 

Монтаж складних та унікальних художньо – 

декоративних експонатів та конструкції (значної 

матеріальної, мистецької та історичної цінності) 

18 

Всього годин:  72 

ІІ. Виробнича практика 

1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з 

охорони праці та пожежної безпеки 

7 

2. Самостійне виконання робіт монтажника 

експозиції та художньо – оформлювальних робіт 

складністю 6 – го розряду.  

Кваліфікаційна пробна робота 

105 

Всього годин:  112 

                                                                       Разом: 184 

 

І. Виробниче навчання. 

Тема 1. Вступне заняття. Інструктаж з питань охорони праці та  

пожежної безпеки 

Ознайомлення з вимогами кваліфікаційної характеристики 

монтажника експозиції художньо – оформлювальних робіт 6 – го розряду 

та курсом професійно – практичної підготовки за даною професією. 

Ознайомлення учнів з виробничою майстернею. Організація робочого 

місця. Ознайомлення з режимом роботи і правилами внутрішнього 

розпорядку в навчальній майстерні та на території навчального закладу. 

Вимоги охорони праці в навчальній майстерні і на робочому місці. 

Правила та інструкції з охорони праці та їх виконання.  
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Тема 2. Монтаж складних елементів та художньо – декоративних 

виробів з металу 

Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця і вимоги до 

охорони праці.  

Вправи:  
Відпрацювання прийомів монтажу складних елементів з металу 

Монтаж складних елементів із застосування пайки. 

Виготовлення складного художньо – декоративного виробу з металу 

за ескізом художника (кресленням). 

 

Тема 3. Монтаж складних елементів та художньо – декоративних 

виробів з деревини  

Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця і вимоги до 

охорони праці під час роботи.  

Вправи:  
Відпрацювання прийомів монтажу складних художньо – 

декоративних елементів з деревини  

Відпрацювання прийомів виготовлення складних художньо – 

декоративних елементів з деревини. 

Виготовлення складних художньо – декоративних елементів з 

деревини.   

Монтаж складних експонатів, конструкцій або макетів з деревини. 

Монтаж елементів складного експонату (конструкції, макету) за 

допомогою засобів малої механізації.  

Виконання опоряджувальних робіт. 

 

Тема 4. Монтаж складних експонатів з елементами скла та 

пластика 

Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця. Вимоги до 

охорони праці. 

Вправи: 

Монтаж художньо – декоративних елементів зі скла.  

Монтаж художньо – декоративних елементів з пластика.  

Монтаж художньо – декоративного виробу з використанням 

елементів зі скла та пластика, застосовуючи сучасні, новітні інструменти 

та матеріали.  

Виконання опоряджувальних робіт. 

 

Тема 5. Монтаж складних та унікальних художньо – 

декоративних експонатів та конструкції (значної матеріальної, 

мистецької та історичної цінності) 

Інструктаж за темою заняття. Організація робочого місця і вимоги до 

охорони праці. Ознайомлення з даною темою, матеріалами та 

інструментами.  
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Вправи: 

Монтаж елементів складного експонату, конструкції або макету. 

Монтаж складного художньо – декоративного експонату.  

Відпрацювання прийомів монтажу складних та унікальних художньо 

– декоративних експонатів та конструкцій 

 

ІІ. Виробнича практика 

 Тема 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони 

праці та пожежної безпеки 

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки (проводить інженер 

з охорони праці підприємства).  

Ознайомлення з устаткуванням і технологічним процесом 

виготовлення продукції на підприємстві, графіком роботи. Ознайомлення з 

організацією робочого місця, а також з новітніми технологіями. Цільовий 

інструктаж з охорони праці та правила використання новітніх 

технологічних пристроїв та приладь.  

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт монтажника експозиції та 

художньо – оформлювальних робіт складністю 6 – го розряду 

За час виробничої практики учні повинні навчатися самостійно 

виконувати роботу з професії на робочих місцях підприємства, згідно 

кваліфікаційної характеристики, використовуючи передову новітню 

технологію та наукову організацію праці.  

 Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовника кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

 

Приклади робіт 

 Виконання монтажу складного, унікального художньо – 

декоративного експонату за ескізом художника (значної матеріальної, 

мистецької та історичної цінності). 

 Виконання монтажу складного, унікального художньо – 

декоративного експонату за індивідуальним замовленням (значної 

матеріальної, мистецької та історичної цінності).  

 Виконання підготовки технологічного оснащення для 

проведення монтажної роботи. 

 Виконання монтажу складного макету. 

 Виконання монтажу складних елементів з деревини. 
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 Виконання монтажу складних елементів з металу.  

 Виконання складного художньо – декоративного виробу з 

деревини. 

  Виконання монтажу складного експонату за допомогою 

засобів малої механізації.  

 Виконання металевої конструкції для підвісних стель 

виставкових залів ( інтер’єрів суспільних споруд).  

 Монтаж металевої конструкції для підвісних стель виставкових 

залів (інтер’єрів суспільних споруд).  

 Виконання декоративних решіток зі складними композиціями 

фігур в русі.  

 Монтаж декоративних решіток зі складними композиціями 

фігур в русі. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

     Професія: 4190  Монтажник експозиції та художньо - оформлювальних 

                робіт 

     Кваліфікація: 6 розряд 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

1. Основи гігієни праці та виробничої санітарії.  

2. Основи пожежної безпеки. 

3. Основи електробезпеки. 

4. Правила охорони праці для працівників даної професії. 

5. Поняття  про  стилі. 

6. Види  мистецтв. 

7. Прийоми та виражальні  засоби графіки. 

8. Види, жанри живопису. 

9. Види композиції та засоби композиції. 

10. Закони  та  закономірності  й  категорії  композиції 

11. Основні засоби композиції та їх використання в практичній 

роботі  

12. Гармонію  кольорових  поєднань  в  інтер’єрі. 

13. Гармонію  ритму  форм  та  кольору  в  інтер’єрі. 

14.Сучасні можливості застосування монтажних робіт при 

оформленні експозиції.  

15. Сучасні матеріали та інструменти.  

16. Характерні  особливості комунікативного оформлення складних 

експонатів. 

17. Особливості стилізації  та  декору експонатів. 

18. Декорування  та  оздоблення  в  інтер’єрі. 

19. Монтаж складних та унікальних художньо – декоративних 

експонатів.  

20. Компонування експозиційних площин.  

21. Технологію  роботи з металевими поверхнями . 

22. Технологію  роботи з дерев’яними поверхнями . 

23. Технологію  роботи зі склом та пластиком. 

24. Використання  освітлювальних  засобів  при  оформленні  

інтер’єру. 

25. Кольорові  поєднання  та  їх  характеристика  в  дизайні  

інтер’єру.   

26. Світлове  співвідношення  в  інтер’єрі  та  вплив  світла  на  колір  

й  сприйняття. 

27.Прийоми декорування інтер’єру. 

28.Використання програмних засобів в оформленні виставок, 

інтер’єрів та декору. 

29. Застосування Інтернету в галузі. 
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30. Основи ведення підприємницької діяльності. 

 

ВМІЄ: 

1. Організовувати робоче місце. 

2. Виконувати  ескізи,  креслення,   технічний  малюнок  та  графічне 

оформлення. 

3. Працювати  фарбами. 

4. Розробляти   художньо-оформлювальні  проекти. 

5. Розраховувати   витрати  матеріалу 

6. Виконувати  монтаж складного, унікального художньо – 

декоративного експонату за ескізом (значної матеріальної, мистецької та 

історичної цінності). 

7. Виконувати  монтаж складного, унікального художньо – 

декоративного експонату за індивідуальним замовленням(значної 

матеріальної, мистецької та історичної цінності).  

8. Проводити  підготовку технологічного оснащення для проведення 

монтажної роботи. 

9. Виконувати  монтаж складного макету(значної матеріальної, 

мистецької та історичної цінності). 

10. Виконувати монтаж складних елементів з деревини. 

11. Виконувати монтаж складних елементів з металу.  

12.Виготовляти складний художньо – декоративний виріб з деревини 

(значної матеріальної, мистецької та історичної цінності). 

13. Виконувати монтаж складного експонату за допомогою засобів 

малої механізації (значної матеріальної, мистецької та історичної цінності).  

14. Компонувати металеву конструкцію для підвісних стель 

виставкових залів (інтер’єрів суспільних споруд).  

15. Здійснювати монтаж металевої конструкції для підвісних стель 

виставкових залів (інтер’єрів суспільних споруд).  

16. Виготовляти декоративні решітки зі складними композиціями 

фігур в русі.  

17. Здійснювати монтаж декоративних решіток зі складними 

композиціями фігур в русі. 

18. Розробляти ескізні проекти  способів  монтажу складних, 

унікальних художньо-декоративних експонатів за ескізами художників. 

19. Розробляти ескізні проекти музейних експозицій. 

20.Розробляти ескізні проекти експозицій виставок різного характеру 

та призначення. 

21. Використовувати програмне забезпечення у розробці сучасного 

оформлення експозицій виставок, дизайні інтер’єрів. 

  22. Вжити заходів з державної реєстрації суб’єкта підприємницької 

діяльності, розробити бізнес-план. 
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З М І С Т 

Авторський колектив 

Аркуш погоджень 

Загальні положення 

Державний стандарт з кваліфікації 3 розряду 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника  

Типовий навчальний план  

Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» 

Типова навчальна програма з предмету «Основи галузевої економіки і 

підприємництва» 

Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології » 

Типова навчальна програма з предмета «Технологія монтажу експозиції та 

художньо – оформлювальних робіт» 

Типова навчальна програма з предмета «Шрифти» 

Типова навчальна програма з предмета «Кольорознавство» 

Типова навчальна програма з предмета «Декоративні та комунікативні 

оформлення»  

Типова навчальна програма з предмета «Дизайн інтер’єру» 

Типова навчальна програма з предмета «Рисунок і живопис» 

Типова навчальна програма з предмета «Основи композиції і 

моделювання» 

Типова навчальна програма з предмета «Перспектива» 

Типова навчальна програма з предмета «Історія мистецтва» 

Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» 

Типова навчальна програма з предмета «Креслення» 

Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка» 

Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» 

Типова навчальна програма з професійно-практичної підготовки 

Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

Державний стандарт з кваліфікації 4 розряду  

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

Типовий навчальний план 

Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» 

Типова навчальна програма з предмету «Основи галузевої економіки і 

підприємництва» 

Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології » 

Типова навчальна програма з предмета «Технологія монтажу експозиції та 

художньо – оформлювальних робіт» 
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Типова навчальна програма з предмета «Шрифти» 

Типова навчальна програма з предмета «Кольорознавство» 

Типова навчальна програма з предмета «Декоративні та комунікативні 

оформлення»  

Типова навчальна програма з предмета «Дизайн інтер’єру» 

Типова навчальна програма з предмета «Рисунок і живопис» 

Типова навчальна програма з предмета «Основи композиції і 

моделювання» 

Типова навчальна програма з предмета «Перспектива» 

Типова навчальна програма з предмета «Історія мистецтва» 

Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» 

Типова навчальна програма з предмета «Креслення» 

Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка» 

Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» 

Типова навчальна програма з професійно-практичної підготовки 

Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

Державний стандарт з кваліфікації 5 розряду  

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

Типовий навчальний план 

Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» 

Типова навчальна програма з предмету «Основи галузевої економіки і 

підприємництва» 

Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології » 

Типова навчальна програма з предмета «Технологія монтажу експозиції та 

художньо – оформлювальних робіт» 

Типова навчальна програма з предмета «Декоративні та комунікативні 

оформлення»  

Типова навчальна програма з предмета «Дизайн інтер’єру» 

Типова навчальна програма з предмета «Основи композиції і 

моделювання» 

Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» 

Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» 

Типова навчальна програма з професійно-практичної підготовки  

Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

Державний стандарт з кваліфікації 6 розряду  

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

Типовий навчальний план 

Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» 
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Типова навчальна програма з предмету «Основи галузевої економіки і 

підприємництва» 

Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології » 

Типова навчальна програма з предмета «Технологія монтажу експозиції та 

художньо – оформлювальних робіт» 

Типова навчальна програма з предмета «Декоративні та комунікативні 

оформлення»  

Типова навчальна програма з предмета «Дизайн інтер’єру» 

Типова навчальна програма з предмета «Основи композиції і 

моделювання» 

Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» 

Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» 

Типова навчальна програма з професійно-практичної підготовки 

Критерії кваліфікаційної атестації випускників 
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