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Загальні положення щодо реалізації ДСПТО 

 

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки 

(підвищення кваліфікації) робітників з професії «Контролер ломбарду»  

розроблено відповідно до статті 32 Закону України «Про професійно-

технічну освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 16 листопада 

2011р. № 1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань 

розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної 

освіти», від 13 квітня 2011 року № 495 «Про затвердження Державної 

цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки», 

від 23 листопада 2011 року № 1341 «Про затвердження Національної рамки 

кваліфікацій» і наказу Міністерства освіти і науки України від 15 травня 2013 

року № 511 «Про затвердження Методики розроблення державних стандартів 

професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій» 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 ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного 

навчання  складає  545 годин.  

У ПТНЗ  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 робітничими професіями 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 в слухача 

документа про присвоєння робітничої професії. 

У разі необхідності зазначені строки 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 «Контролер ломбарду» 

(наведена з  ДКХПП Випуск 88 „Побутове обслуговування населення ”, 

Краматорськ, 2007). 

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних 

майстернях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на 

робочих місцях підприємств. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/495-2011-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
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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. 

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.  
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Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно 

пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний 

рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії 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. 
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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:  4211 Контролер ломбарду 

2. Кваліфікація: контролер ломбарду  

     3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати:   

основні законодавчі акти, що регулюють діяльність ломбардів;  

теорію ломбардних операцій: правила приймання і видавання  товарно-

матеріальних цінностей середньої складності, зданих у заставу і на 

зберігання;  

правила оформлення касових документів за заставними і схоронними 

операціями;  

перелік інформації, що становить службову таємницю або носить 

конфіденційний характер;  

прийоми застосування технічних засобів під час приймання і видавання 

товарно-матеріальних цінностей;  

порядок ведення обліку та складання звітності товарно-матеріальних 

цінностей, зданих у ломбард;  

класифікацію товарно-матеріальних цінностей, що приймаються до 

ломбарду; 

 властивості матеріалів, з яких  виготовлені матеріальні цінності та 

умови їх зберігання; 

         історію ювелірного мистецтва і методику визначення приналежності 

предмету застави до історичних та художніх цінностей;  

         технологію виготовлення і оцінювання ювелірних вставок;  

           технічні характеристики побутової техніки, послідовність її оцінки; 

         правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; 

           основи ведення підприємницької діяльності. 

 

Повинен уміти:  
виконувати типові завдання у різних ситуаціях шляхом вибору і 

застосування основних методів, інструментів, матеріалів та інформації, 

наявних у ломбарді;  

оформлювати документи на товарно-матеріальні цінності, прийняті у 

заставу;  

визначати в установленому порядку розмір плати за використання 

позики і зберігання речей у ломбарді; 

 вести облік грошових сум, виданих під заставу, а також сплачених 

клієнтами за зберігання товарно-матеріальних цінностей;  

користуватися технічними засобами під час приймання товарно-

матеріальних цінностей;  
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проводити експертну оцінку предметів застави; проводити перевірку 

технічного стану товарно-матеріальних цінностей, зданих у заставу. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

          Повинен: 

          раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче 

місце;  

          дотримуватися норм технологічного процесу; 

          не допускати браку у роботі; 

          знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і 

навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

          використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 

          знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання 

професійних обов’язків;  

           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, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації 

осіб 

5.1. При вступі  на навчання 

Повна або базова загальна середня освіта. 

5.2. Після закінчення навчання 

Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-

кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією контролера 

ломбарду; без вимог до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Небанківська фінансова установа (ломбард). 

 

7. Специфічні вимоги 

7.1. Вік:  прийняття на роботу здійснюється  після закінчення строку 

навчання відповідно до законодавства. 

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 –  4211 Контролер ломбарду 

Кваліфікація – Контролер ломбарду  

Загальний фонд навчального часу – 561 год 

 

№ 

з/п 

 

Навчальні предмети 

 за видами підготовки 

Кількість годин 

ВСЬОГ

О 

З НИХ НА 

ЛАБОРАТОР

НО- 

практичні 

роботи 

1. Загальнопрофесійна підготовка 74 13 

1.1. Інформаційні технології 17 12 

1.2. Основи галузевої економіки і підприємництва 17  

1.3. Основи правових знань 17 1 

1.4. Правила дорожнього руху 8  

1.5. Резерв часу 15  

2. Професійно-теоретична підготовка 170 1 

2.1. 
Технологія приймання і видавання товарно-

матеріальних цінностей 
30  

2.2. Матеріалознавство 20  

2.3. Товарознавство непродовольчих товарів 15  

2.4. Теорія виготовлення ювелірних виробів 20  

2.5. 
Технологія обробки напівкоштовного і 

коштовного каміння 
20 

 

2.6. Технологія касових операцій 20 1 

2.7. Історія ювелірного мистецтва 15  

2.8 Охорона праці 30  

3. Професійно-практична підготовка 294  

3.1. Виробниче навчання 126  

3.2. Виробнича практика 168  

4. Консультації 16  

5. Державна кваліфікаційна атестація 7  

 Загальний обсяг навчального часу (без п. 4) 545  
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Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки 

кваліфікованих робітників за професією «Контролер ломбарду» 

Кабінети:  

— товарознавства 

— матеріалознавства 

— технології касових операцій 

—  охорони праці 

—  комп’ютерний клас  

Майстерні:  

— контролерів ломбарду 

 

 

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 здійснюватися 

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  

«Інформаційні технології» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Інформація та інформаційні технології 1  

2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні 

технології 
12 10 

3. Мережні системи та сервіси 4 2 

Всього годин: 17 12 
 

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.  

Мультимедійні технології. Види і типи презентацій. Загальні відомості 

про засоби створення презентацій.  

Лабораторно-практичні роботи: 

1.  МS WORD. Технології роботи з текстовими документами. 

2. МS WORD. Створення текстових документів за професією. 

3. МS WORD. Стилі оформлення та подання інформації. Зміст, 

посилання, злиття документів. 

4. МS WORD. Робота з великими документами. 

5. МS WORD. Створення текстових документів за професією. 

6. MS Publisher. Створення публікації, можливості програми. 

7. MS Publisher. Створення публікації за професією. 

8. Робота з графічними об’єктами. 

9. Створення презентацій MS Power Point. Демонстрація. 

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

 

Тема 3. Мережні системи та сервіси 

Основи мережних систем. Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну 

пошту та телеконференції. 

Основні мережні сервіси. Браузери. 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом 

професії). 

2. Використання електронної пошти. Реєстрація на поштовому 

сервері. 
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Типова навчальна програма  з предмета 

«Основи галузевої економіки та  підприємництва» 

 

№ 

з/п 

 

Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 
Сучасний стан та тенденції розвитку ринків 

фінансових послуг України 
2 

 

2 
Державне регулювання і контроль за 

діяльністю ломбардів 
2 

 

3 
Організаційно-економічні засади надання 

фінансових послуг ломбардами 
3 

 

4 Фінансові нормативи діяльності ломбардів 2  

5 
Матеріальне і моральне стимулювання праці в 

ломбардах 
2  

6 Основи кредитування  6  

 Всього годин: 17  

 

Тема 1. Сучасний стан та тенденції розвитку ринків фінансових 

послуг України 

Ломбарди–учасники фінансового ринку України. Роль і місце ломбардів 

на фінансовому ринку України. Державне регулювання діяльності ломбардів 

в Україні :  загальний аналіз правового забезпечення та нормативно-правових 

актів. Захист прав споживачів фінансових послуг. 

 

Тема 2. Державне регулювання і контроль за діяльністю ломбардів 

Основні напрями державного регулювання контролю за діяльністю 

ломбардів. Державні органи, що здійснюють контроль за діяльністю 

ломбардів. Порядок здійснення державними органами контролю за 

діяльністю ломбардів. Система фінансового моніторингу України. Операції, 

що підлягають обов`язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу. 

Організація фінансового моніторингу в діяльності ломбардів. 

Відповідальність за порушення законодавства у сфері фінансового 

моніторингу.  

 

Тема 3. Організаційно-економічні засади надання фінансових послуг 

ломбардами 

Фінансовий менеджмент. Загальні засади фінансового аналізу. Сутність,  

завдання та основні принципи фінансового аналізу діяльності ломбардів. 

Основні фінансові показники, що характеризують фінансову стабільність 

ломбарду при наданні фінансових послуг та супутніх послуг ломбарду. Види 
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та методи фінансового аналізу, які можуть застосовувати ломбарди. Загальні 

питання маркетингу та менеджменту. Правове регулювання трудових 

відносин. Кваліфікаційні вимоги, встановлені законодавством, для 

працівників ломбардів.  

 

Тема 4. Фінансові нормативи діяльності ломбардів 

Фінансові та функціональні ризики. Поняття ліквідності активів ломбарду. 

Основи теорії управління грошовими потоками. Розмір власного капіталу 

ломбарду, класифікація якості активів, критерії ризиковості операцій, вимоги 

до порядку формування резерву забезпечення покриття втрат. Використання 

показників звітних даних для аналізу фінансового стану ломбарду.  

 

Тема 5. Матеріальне і моральне стимулювання праці в ломбардах 

Форми оплати праці та її системи. Правове забезпечення трудових відносин 

між роботодавцем і найманим працівником на  підприємствах різних форм 

власності. 

 

Тема 6. Основи кредитування 

Основні характеристики кредиту. Етапи кредитування. Класифікація 

кредитів. Поняття і суть кредитної політики. Методики оцінки позичальника.  

Вимоги до забезпечення. Порядок погашення кредиту, нарахування та сплата 

процентів за кредитом. Ведення кредитних справ та кредитний моніторинг. 

Управління кредитним портфелем. Поняття і сутність ломбардної кредитної 

політики. Поняття застави. Вимоги до заставодавця при укладенні договорів 

застави. Вимоги до розміру покриття ризиків фінансового кредиту, наданого 

ломбардом. Зобов’язання перед клієнтами під час зберігання предметів 

застави. Порядок страхування майна заставодавця. Порядок сплати процентів 

по страхуванню. Умови пролонгації договорів надання фінансових кредитів.  

Визначення поняття прострочення. Порядок нарахування пені. Оцінка 

ризиків 

неповернення фінансових кредитів. Основні показники, що характеризують 

ефективність ломбардного кредитування.  Визначення вартості кредиту. 

Поняття ефективної процентної ставки. Механізми розрахунку процентних 

ставок.  
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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 Правове регулювання діяльності ломбардів  3  

2  Юридична відповідальність 4  

3 Дисциплінарна відповідальність 4  

4 Матеріальна відповідальність 4 1 

5 

Закони, постанови та положення, що 

регламентують діяльність контролера 

ломбарду 

2 

 

 Всього годин: 17 1 

 

Тема 1. Правове регулювання діяльності ломбардів  

Цивільний кодекс України. Закону  України  "Про  фінансові  послуги  

та державне регулювання ринків фінансових послуг". Положення про 

порядок надання фінансових послуг ломбардами. Закон України “Про 

заставу”. 

 

Тема 2. Юридична відповідальність 

Поняття та ознаки юридичної відповідальності. Завдання і основні 

функції юридичної відповідальності. Правопорушення. Притягнення до 

юридичної відповідальності. Дії, після яких наступає адміністративна та 

кримінальна  відповідальність контролера.  

 

Тема 3. Дисциплінарна відповідальність 

Трудова дисципліна. Правила внутрішнього розпорядку. Поняття 

дисциплінарної відповідальності. Суб’єкт та об’єкт дисциплінарної 

відповідальності. Дисциплінарний проступок. Загальна дисциплінарна 

відповідальність. Порядок накладання дисциплінарних стягнень. 

 

Тема 4.  Матеріальна відповідальність 

Договір про матеріальну відповідальність. Види матеріальної 

відповідальності. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, 

заподіяну підприємству, установі або організації. Відшкодування 

матеріальних збитків. Матеріальна відповідальність підприємства, установи 

або організації перед працівником.  

Лабораторно-практична робота 
Складання договору про матеріальну відповідальність. 
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Тема 5. Закони, постанови та положення, що регламентують 

діяльність контролера ломбарду 

Закони, постанови та положення, що регламентують діяльність контролера 

ломбарду. Функціональні обов’язки контролера ломбарду та відповідальність 

за їх виконання. Відповідальність за збереження службової таємниці або 

інформації, яка носить конфіденційний характер. 
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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  

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

Визначення цих термінів. 

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. 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. 
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Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній 

рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед 

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 
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Соціально-економічні  і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. 

Поняття і види  адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. 

Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди. 

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність. 

Суспільний вплив. Громадянська відповідальність. 

Типова навчальна програма з предмета 

«Технологія приймання і видавання товарно-матеріальних цінностей» 
 

№ 

з/п 

 

Тема 

Кількість годин 

 

Всього 

 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Загальні терміни та визначення 1  

2 Обов'язки та права ломбарду 5  

3 Обов'язки та права заставодавця  8  

4 
Методика визначення приналежності предмета 

застави до історичних та художніх цінностей 
5  

5 
Терміни видачі і розмір позики, відсоткові ставки 

за користування позикою 
6  

6 

Порядок ведення обліку та складання звітності 

товарно-матеріальних цінностей, зданих у 

ломбард  

5  

 
Всього годин: 30  

 

 Тема 1. Загальні терміни та визначення 

Загальні терміни та визначення: предмет під заставу, позика, закладний 

білет, прейскурант, матеріальна відповідальність, охоронна квитанція.  

  

 Тема 2. Обов'язки та права ломбарду 

Обов'язки та права ломбарду. Правила приймання товарно-

матеріальних цінностей середньої складності, зданих у заставу або на 

зберігання.  Прийоми застосування технічних засобів під час приймання і 

видавання товарно-матеріальних цінностей. Технологія страхування товарно-

матеріальних цінностей, зданих у заставу. Правила відшкодування за втрату 

або недостачу  товарно-матеріальних цінностей, зданих у заставу. Дії у 

випадку неповернення позики. Вимоги щодо зберігання товарно-

матеріальних цінностей, зданих у заставу або на зберігання. 

  

Тема 3. Обов'язки та права заставодавця 

 Обов'язки та права заставодавця. Умови при яких припиняється 

застава. Дії заставодавця у випадку невчасного повернення позики у 

ломбард. 
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Тема 4. Методика визначення приналежності предмета застави до 

історичних та художніх цінностей. 

Експертиза антикваріату, культурних цінностей та творів мистецтва в 

Україні. 

 

Тема 5. Терміни видачі і розмір позики, відсоткові ставки за 

користування позикою 

Терміни видачі і розмір позики, відсоткові ставки за користування 

позикою. Відсоткові ставки за користування позикою у випадку повернення 

позики раніше визначеного терміну. Умови пролонгування  терміну видачі 

позики на наступний термін. Дії в разі неповернення позики в установлений 

термін і не пролонгації заставних відносин. 

 

Тема 6. Порядок ведення обліку та складання звітності товарно-

матеріальних цінностей, зданих у ломбард  

Форми документального обліку ломбардних операцій: закладний білет, 

журнал реєстрації білетів, відомість обліку товарно-матеріальних цінностей 

незатребуваних в строк,   відомість обліку розрахунків за реалізовані 

товарно-матеріальні цінності.  

Правила видачі дублікатів закладного білету, охоронної квитанції. 

Правила оформлення касових документів за заставними і схоронними 

операціями. 
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Типова навчальна програма з предмета 

 «Матеріалознавство» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на лаб.-

практичні 

роботи 

1. Вступ 1  

2. Кольорові метали та їх сплави 3  

3. Сплави дорогоцінних металів 4  

4. Пластичні маси і інші матеріали           2  

5. 
Напівкоштовне каміння, поробне ювелірне 

каміння, штучне каміння, огранене скло 
4  

6. Коштовне каміння 4  

7. Емалі 2  

 Всього  20  

          

 Тема 1. Вступ           

Зміст, мета і завдання предмету. Зв'язок матеріалознавства з іншими 

науками. Інструктаж з безпеки життєдіяльності з учнями, правила поведінки  

в кабінеті.  

 

Тема 2. Кольорові метали та їх сплави 

Кольорові метали як легуючі матеріали. Мідь, її сплави. Фізичні, 

механічні, хімічні властивості. Латунь, бронза, нейзильбер, мельхіор. Цинк. 

Кадмій. Нікель. Свинець. Олово. Алюміній. Ртуть. Їх основні властивості та 

область застосування. 

 

Тема 3.  Сплави дорогоцінних металів 

Сплави золота, їх властивості та склад, область застосування. 

Сплави срібла, їх властивості та склад, область застосування. 

Сплави платини, їх властивості, склад, область застосування. 

 

Тема 4.  Пластичні маси і інші матеріали 

Пластичні маси, їх властивості і застосування. Полістирол. Органічне 

скло. Поліпропілен. Кістки і роги. Каучук.  

 

Тема 5.  Напівкоштовне каміння, поробне ювелірне каміння, 

штучне каміння, огранене скло 

Основні властивості каміння. Структура. Щільність. Твердість. 

Спайність. Злом. Прозорість. Заломлення. Блиск і гра каміння. Колір. Хімічна 

стійкість. 
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Тема 6.  Коштовне каміння 

Класифікація каміння в залежності від кольору і прозорості. Основні 

параметри, що характеризують вставку. Їх властивості. 
 

 Тема 7. Емалі 

 Емаль, її призначення та склад. Групи свинцево-силікатних емалей.  
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Типова навчальна програма з предмета 

 «Товарознавство непродовольчих товарів» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на лаб.-

практичні 

роботи 

1. 
Вступ до товарознавства непродовольчих  

товарів 
1  

2. Контроль якості товарів 5  

3. Електропобутові товари 7  

4. Культтовари 7  

 Всього  20  

 

Тема 1. Вступ до товарознавства непродовольчих  товарів 

 Поняття про товар і товарознавство, як наукову дисципліну. Споживча 

вартість товару, зв’язок товарознавства з іншими науками. 

  

Тема 2. Контроль якості товарів 

Асортимент товарів, визначення, види. Класифікація товарів, її мета і 

значення. Правила і принципи класифікації непродовольчих товарів. 

Методи визначення показників якості. Поняття сортності товарів. 

Стандартизація товарів, її мета і завдання. Категорії та види стандартів, їх 

зміст. 

  

Тема 3. Електропобутові товари 

Загальні відомості про електропобутові товари. Класифікація 

електропобутових товарів. Проводи, шнури, електроустановчі вироби.  

Холодильники і морозильники. Асортимент компресійних та 

абсорбційних холодильників та морозильників. Термоелектричні 

холодильники, їх асортимент. 

Машини для обробки білизни: класифікація, асортимент пральних 

машин.  

Пилососи: характеристика асортименту прямоточних і вихрових 

пилососів. Вимоги до якості. 

Електронагрівальні прилади: класифікація, асортимент 

електроприладів для приготування їжі, прасування, опалення приміщень.  

Гарантійні терміни, маркування, пакування. Вимоги до якості. 

 

Тема 11. Культтовари 

Загальні відомості про культтовари.  

Фото-, кінотовари: класифікація, характеристика конструктивних 

вузлів фотоапаратів, характеристика асортименту фотоапаратів аматорських, 

для професіоналів та соціального призначення.  
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Музичні товари: класифікація музичних інструментів за галузевим 

класифікатором (струнні, язичкові, духові, ударні, електромузичні 

інструменти). Вимоги до якості. Маркування.   

Побутові радіоелектричні товари: комплектуючі вироби, 

радіоприймальна апаратура,  телеприймальна апаратура, апаратура для 

запису та відтворення звуку та зображення, комбінована апаратура. 

Комп’ютери, ноутбуки, нетбуки та інша цифрова техніка.   

Телевізори: класифікація, асортимент, характеристика сучасних видів. 

Упакування, маркування, зберігання, транспортування. 

Мобільні телефони та інші пристрої зв’язку. 

Годинники: класифікація, асортимент  побутових годинників за 

призначенням, принципом користування, джерелом енергії, місцем 

установлення.  

Вимоги до якості культтоварів. Гарантійний термін дії. Маркування, 

пакування та зберігання годинників. Вимоги до якості. 
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Типова  навчальна програма  з предмета  

«Теорія виготовлення ювелірних виробів» 

 

№ 

з/п 

    

Тема 

       Кількість годин 

 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Вступ 2  

2 Класифікація ювелірних виробів 3  

3 
Операції ручного виготовлення ювелірних 

виробів 
3  

4 Конструкція ювелірних прикрас 3  

5 Технічні вимоги до ювелірних виробів 3  

6 Декоративна обробка ювелірних виробів 3  

7 
Поняття про проби, клейми та пробірний 

нагляд 
3  

 Всього годин: 20  

 

Тема 1. Вступ 

Зміст, мета та завдання предмета. Ювелірний виріб як продукт 

реалізації художнього мистецтва та ювелірного виробництва. Поняття про 

ювелірне підприємство, його структуру. 

 

Тема 2. Класифікація ювелірних виробів 

Класифікація ювелірних виробів за призначенням та матеріалом 

виготовлення. Класифікація ювелірних виробів за матеріалом вставок та 

видом декоративної обробки. 

 

Тема 3. Операції ручного виготовлення ювелірних виробів 

Поняття про процеси розмітки, згинання, правки та пайки. Механічне 

та ручне виготовлення ювелірних виробів. Типи з’єднань, які 

використовуються при виготовленні ювелірних виробів. Види припоїв, які 

використовуються для виготовлення ювелірних виробів.  

 

Тема 4. Конструкція ювелірних прикрас 

Конструкція каблучки, сережок, брошки, кулона, медальйона, кольє, 

заколки, ланцюжка, браслетів, бус, запонок. 

 

Тема 5. Технічні вимоги до ювелірних виробів 

Технічні вимоги при монтуванні, закріпці та інших технічних 

операціях відповідно до стандартів, технічних умов та креслень. Дефекти 

ювелірних виробів. 
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Тема 6. Декоративна обробка ювелірних виробів 

Види декоративної обробки ювелірних виробів: чеканка, гравірування, 

емалювання, черніння, оксидування, гальванічне покриття. Технологія 

нанесення сусального золота. 

 

Тема 7. Поняття про проби, клейми та пробірний нагляд 

Проби ювелірних прикрас в Україні  та закордоном. Історичні 

відомості про проби. Методи визначення проб дорогоцінних металів та їх 

сплавів.  

Пробірний нагляд в Україні. Його призначення та контроль за 

дотриманням. Клеймування та маркування ювелірних виробів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Технологія обробки напівкоштовного і коштовного каміння» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Вступ. Загальні відомості про коштовне і 

напівкоштовне каміння 

1  

2 Властивості та структура мінералів. Форми 

кристалів алмазів 

1  

3 Класифікація алмазів 1  

4 Характеристика технологічних операцій 

обробки коштовного каміння та 

виготовлення ювелірних вставок 

2  

5 Класифікація діамантів та коштовного 

каміння 

2  

6 Технічні умови на виготовлення діамантів 

та іншого коштовного і напівкоштовного 

каміння 

1  

7 Технологічний процес виробничого 

дослідження, розмітки та розколювання 

коштовного та напівкоштовного каміння 

1  

8 Технологічний процес розрізання 

коштовного та напівкоштовного каміння 

1  

9 Технологічний процес обточування 

коштовного і напівкоштовного каміння  

1  

10 Технологічний процес огранювання 

коштовного і напівкоштовного каміння 

6  

11 Технологічний процес промивання 

коштовного та напівкоштовного каміння 

1  

12 Технологічний процес оцінювання 

коштовного та напівкоштовного каміння  

2  

 Всього 20  

 

 

Тема 1. Вступ. Загальні відомості про коштовне і напівкоштовне 

каміння  
 Відомості про добування коштовного і напівкоштовного каміння. 

Використання коштовного і напівкоштовного каміння у ювелірній галузі. 
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Тема 2. Властивості та структура мінералів. Форми кристалів 

алмазів 

Плоскогранні та кривогранні форми  алмаза, зростки, агрегати. Плоскі 

сітки алмаза, густина плоских сіток. Фізичні, хімічні та оптичні властивості 

алмазів. Хімічний склад алмазів. 

 

Тема 3. Класифікація алмазів 

Алмази ювелірні і технічні. Класифікація алмазів за категоріями, 

вагою, дефектністю, кольором. Оцінка коштовності алмазів. 

 

Тема 4. Характеристика технологічних операцій обробки 

коштовного каміння та виготовлення ювелірних вставок 

Характеристика технологічних операцій обробки коштовного каміння: 

виробничі дослідження, розколювання, розрізання, обточка, огранювання, 

промивка, оцінка ювелірних вставок за прейскурантом цін. 

 

Тема 5. Класифікація діамантів та коштовного каміння 

Методика класифікації діамантів. Визначення форми діамантів та типу 

їх огранювання, ваги, кольору, дефектності. Характеристика дефектів та їх  

вплив на якість і ціну ювелірних вставок. Побудова таблиці якості ювелірних 

вставок. 

 

Тема 6. Технічні умови на виготовлення діамантів та іншого 

коштовного каміння 

Технічні умови на виготовлення низу та верху діаманта. Технічні 

умови на виготовлення елементів поверхні діаманта: колети, найфів, 

додаткових граней та інших розмірів. Технічні умови на виготовлення інших 

типів огранювання. Технічні умови на виготовлення іншого коштовного 

каміння. 

 

Тема 7. Технологічний процес виробничого дослідження, розмітки 

та розколювання коштовного та напівкоштовного каміння 

Устаткування, інструмент та технологічний процес розмітки та 

розколювання коштовного і напівкоштовного каміння. Визначення форми та 

дефектності напівфабрикатів, визначення маси та форми майбутніх 

діамантів. Вихід придатного. 

 

Тема 8. Технологічний процес розрізання коштовного та 

напівкоштовного каміння 

Устаткування, інструмент для розрізання сировини. Конструкція та 

принцип дії розрізного верстату ШП-2. Конструкція та призначення 

розрізальної секції. Інструмент та допоміжні матеріали для розрізання 

коштовного  та напівкоштовного каміння. 
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Тема 9. Технологічний процес обточування коштовного і 

напівкоштовного каміння 

Конструкція обточного верстату ШП-6, призначення його головних 

вузлів. Конструкція та призначення «Плаваючого патрону». Інструмент та 

допоміжні матеріали для обточки алмазів. Технологія розрізання кристалів. 

Види браку та їх усунення. Вихід придатного на операції обточування. 

 

Тема 10. Технологічний процес огранування коштовного і 

напівкоштовного каміння 

Конструкція огранювального верстату ОАБ-4. Підготовка 

огранювального диску до роботи. Порошки для шаржування  

огранювального диска. Елементи поверхні діаманта КР 17, КР 57. 

Технологічна послідовність виготовлення діаманта круглого на 57 граней. 

Безпека праці під час роботи за огранювальним верстатом ОАБ -4. 

 

Тема 11. Технологічний процес промивання коштовного та 

напівкоштовного каміння 

Обладнання та вимоги до приміщень для промивання ювелірних 

вставок із коштовного і напівкоштовного каміння. Технологія промивання. 

Контроль якості промивання ювелірних вставок. Безпека праці під час 

промивання ювелірних вставок. 

 

Тема 12. Технологічний процес оцінювання коштовного та 

напівкоштовного каміння 

Сортування ювелірних вставок за формою, типом огранки, масою, 

дефектністю, кольором. Оцінювання коштовного каміння та алмазів за 

прейскурантом цін. Оцінювання напівкоштовного каміння. 
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Типова  навчальна програма  з предмета  

«Технологія касових операцій» 

 

№ 

з/п 

    

Тема 

       Кількість годин 

 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 
Нормативно - правова база обліку касових 

операцій на підприємстві, в установі, організації 

 

1 
 

2 
Організація касових операцій на підприємстві, в 

установі, організації 

 

2 

 

1 

3 
Приймання готівкових коштів до каси 

підприємства , установи, організації 

 

8 

 

 

4 
Операції з готівковими коштами в іноземній 

валюті 
4  

5 
Організація контролю за дотриманням касової 

дисципліни 

 

5 

 

 

 Всього годин: 20 1 

 

Тема 1. Нормативно - правова база обліку касових операцій на 

підприємстві, в установі, організації 

 Грошові кошти. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 4 «Звіт 

про рух грошових коштів». Положення про ведення касових операцій в 

національній валюті України. Наказ Міністерства статистики  України «Про 

затвердження типових форм первинного обліку  касових операцій». 

Інструкція Національного банку України №4 «Про організацію роботи з 

готівкового обігу установами банків України». Указ Президента України про 

застосування фінансових санкцій за порушення норм регулювання обігу 

готівки, встановлених НБУ. 

Тема 2. Організація касових операцій на підприємстві, в установі, 

організації 

Договір про індивідуальну матеріальну відповідальність. Права і 

обов’язки касира. Загальні положення про посаду касира. Відповідальність 

касира. Робоче місце касира. Правила визначення ознак платіжності  

грошових білетів і розмінної монети. Забезпечення збереження грошових 

коштів під час їх зберігання. Зберігання ключів і дублікатів ключів від 

металевих шаф або сейфів, в яких зберігаються готівкові кошти і інші 

грошові документи. Ліміт залишку готівки в касі. Книга обліку доходів і 

витрат. 

Лабораторно-практична робота 
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Оформлення договору про індивідуальну відповідальність. 

Тема 3. Приймання готівкових коштів до каси підприємства, 

установи, організації  

 Документальне оформлення надходження готівки до каси. Реквізити 

прибуткового касового ордера. 

 Касові операції, які оформляються видатковими касовими ордерами. 

Тема 4. Операції з готівковими коштами в іноземній валюті 

 Особливості здійснення операцій в іноземній валюті і  відображення в 

обліку. Курсові різниці. Відношення  офіційного курсу гривні до іноземної 

валюти. 

Тема 5. Організація контролю за дотриманням касової дисципліни 

 Інвентаризація готівкових коштів в касі підприємства. Акт 

інвентаризації каси. Виявлення результатів інвентаризації коштів  у касі 

підприємства і відображення їх в обліку. Штрафні санкції за порушення 

касової дисципліни.  
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Типова навчальна програма з предмета 

«Історія ювелірного мистецтва» 

 

№ 

з/п Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Вступ 1  

2. 
Специфіка художньо-декоративної обробки 

металів і каміння 

1  

3. 
Прикраси: прикраси для одягу, натільні, 

прикраси для волосся 

2  

4. 
Особливості художньо-декоративної обробки 

дорогоцінних металів і каміння 

2  

5. Ювелірне мистецтво слов’янських країн   3  

6. 

Особливості художньо-декоративної обробки 

ювелірних виробів та прикрас за традиційними 

методами 

3  

7. Ювелірне мистецтво України 3  

 
Всього 15 

 

 

Тема 1. Вступ  

Зміст і вивчення курсу історії ювелірного мистецтва в суспільстві, 

ювелірного мистецтва малих форм. 

 

Тема 2. Специфіка художньо-декоративної обробки металів і 

каміння   

Види художньої та декоративної обробки металів і каміння  

 

Тема 3. Прикраси: прикраси для одягу, натільні, прикраси для 

волосся 

Епохи появи прикрас, прикраси для одягу, натільні, прикраси для 

волосся. Особливості народних традицій щодо формування моди, стилю, 

культури та релігійних поглядів використання прикрас, прикрас для одягу, 

натільних прикрас та прикрас для волосся. 

 

 Тема 4. Особливості художньо-декоративної обробки дорогоцінних 

металів і каміння 

Художньо-декоративної обробки дорогоцінних металів і каміння різних 

епох. Вплив культури нації на обробку дорогоцінних металів і каміння. 

Сучасні види художньо-декоративної обробки дорогоцінних металів і 

каміння. 
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Тема 5. Ювелірне мистецтво слов’янських країн  
Ювелірне мистецтво слов’янських країн.  Вплив ювелірної моди на 

особливості формування дизайну прикрас. 

 

Тема 6. Особливості художньо-декоративної обробки ювелірних 

виробів та прикрас за традиційними методами 

Традиційні методи художньо-декоративної обробки ювелірних виробів 

та прикрас. Характерні відмінності  методи художньо-декоративної обробки. 

Переваги та недоліки одного методу в порівнянні з іншим. 

 

Тема 7. Ювелірне мистецтво України 
Етапи формування ювелірного мистецтва в Україні. Вплив ювелірного 

мистецтво інших країн на особливості дизайну прикрас в Україні. 
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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 в галузі. Загальні 

відомості про потенціал небезпек. 

Психологія безпеки праці. Організація 

роботи з охорони праці. 

8  

3. 
Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека 

виробництва і вибухозахист. 
4  

4. Основи електробезпеки. 4  

5. 
Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 

Медичні огляди. 
4  

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 важкі та шкідливі 

умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за 
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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.  

Загальні вимоги щодо облаштування робочих місць: належні умови 

освітлювання приміщень і робочого місця, оптимальні умови мікроклімату 

(температура, відносна вологість, швидкість руху, рівень іонізації повітря). 

Основні санітарно-гігієнічні вимоги. Вимоги до освітлення. Вимоги до 

організації робочого місця касира: необхідна площа, правила розташування 

робочих місць. Основні вимоги безпеки під час роботи. Режим праці та 

відпочинку. Вимоги до виробничого персоналу. Обов’язки, права та 

відповідальність за порушення правил безпеки. Безпечні прийоми і методи 
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праці на робочому місці. Дії під час виникнення небезпечної ситуації на 

робочому місці. 

Захист від небезпечних виробничих факторів. Зони безпеки. Світлова і 

звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. 

Знаки безпеки. 

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. 

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План 

евакуації з приміщень у разі аварії. 

Ознайомлення з типовою інструкцією щодо безпеки праці, умовами і 

прийомами безпечної роботи під час виконання робіт. 

 

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, 

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. 
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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. 

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, 
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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 21 

року. 

 

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 

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: 4211  Контролер ломбарду 
         (код, назва професії) 

 Кваліфікація: контролер ломбарду 
(рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія) 

                                                               Кваліфікаційний рівень : 3-й рівень Національної 

рамки кваліфікацій 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

І. Виробниче навчання  

1 Вступ 6 

2 Екскурсія на підприємство 6 

3 
Устаткування, інструмент, контрольно-вимірювальні 

прилади та пристрої 
18 

4 
Правила приймання і видавання товарно-матеріальних 

цінностей 
42 

5 
Приймання в ломбард ювелірних виробів з дорогоцінних 

металі 
18 

6 Приймання в ломбард коштовного каміння 18 

7 Приймання в ломбард побутової техніки 18 

 Всього годин: 126 

ІІ. Виробнича практика 

1 
Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки. 

Знайомство з підприємством, апаратурою, робочим місцем 
7 

2 Самостійне виконання робіт контролера ломбарду 154 

 Кваліфікаційна пробна робота 7 

 Всього годин: 168 

 Разом : 294 

 

Тема 1. Вступ           

Загальні відомості про професію. Ознайомлення з освітньо-

кваліфікаційною характеристикою. 

Правила та норми охорони праці в навчальних майстернях. Вимоги до 

виробничого обладнання та його експлуатації. Ознайомлення з організацією 

робочого місця, розташуванням на робочих місцях інструментів, матеріалів, 

правилами їх зберігання. Заходи щодо попередження травматизму. 

Основні правила електробезпеки. Пожежна безпека. Правила 

користування первинними засобами пожежогасіння. Надання першої допомоги 

при ураженні електрострумом, при опіках. 
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Тема 2.  Екскурсія на підприємство 

Ознайомлення учнів з ломбардними установами міста. Ознайомлення з 

обладнанням та організацією робочого місця контролера ломбарду. 

Тема 3. Устаткування, інструмент, контрольно-вимірювальні 

прилади та пристрої 

Ознайомлення учнів з технологічним обладнанням та інструментом  

контролера ломбарду. Улаштування та правила користування 

вимірювальними приладами (індикатор ІЧ-10, штангенциркуль, лупа 10х 

проста та 10х з вимірювальною сіткою, аналітичні та каратні ваги, індикатор 

«Леверідж», прилад для визначення діамантів). Настроювання контрольно-

вимірювальних інструментів, випробувальної апаратури. 

Пробірний камінь та пробірні голки, їх властивості і призначення. 

Кислотні реактиви та правила їх використання. 

Особливості використання комп’ютерної техніки та програмного 

забезпечення в роботі контролера ломбарду. 

 

 Тема 4.  Правила приймання і видавання товарно-матеріальних 

цінностей 

 Особливості приймання і видавання товарно-матеріальних цінностей, 

зданих у заставу або на зберігання. Визначення оціночної вартості предмета 

застави. Визначення суми позики. Страхування предмета застави. 

Оформлення документів на товарно-матеріальні цінності, прийняті у 

ломбард. Визначення номінального та фактичного строків користування 

позикою. Викуп предмета застави та визначення плати за користування 

позикою. Визначення знижок, які надаються клієнту при здійсненні 

заставних операцій. Визначення суми пені у випадку простроченого договору 

кредитування. Перезастава товарно-матеріальних цінностей. Передача 

предмета застави у центральне сховище.  

 Ведення обліку грошових сум, виданих під заставу, а також сплачених 

клієнтами за зберігання товарно-матеріальних цінностей. Складання звітності 

товарно-матеріальних цінностей, прийняті у ломбарду. 

Оформлення документів на реалізацію речей, не запитаних клієнтами 

до повернення.   

Алгоритм поведінки контролера ломбарду під час виникнення 

нестандартних ситуацій. 
 

Тема 5. Приймання в ломбард ювелірних виробів з дорогоцінних 

металів 

Приймання у заставу дорогоцінних ювелірних виробів. Визначення 

оціночної вартості ювелірних виробів з дорогоцінних металів, які 

приймаються у ломбард. Оформлення документів на ювелірні вироби, 

прийняті у заставу. 
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Тема 6. Приймання в ломбард коштовного каміння  

Приймання у заставу коштовного каміння. Визначення оціночної 

вартості коштовного каміння, яке приймається у ломбард. Використання 

прейскуранта цін на дорогоцінне каміння, під час приймання їх в ломбард. 

Оформлення документів на коштовне каміння, прийняте у заставу.  

 

Тема 7. Приймання в ломбард побутової техніки 

Приймання у заставу побутової техніки. Перевірка технічного стану та 

визначення оціночної вартості побутової техніки. Оформлення документів на 

побутову техніку, прийняту в ломбард. 

 

Виробнича практика 

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки. 

Знайомство з підприємством, апаратурою, робочим місцем  

Ознайомлення з ломбардними установами, інструктаж з безпеки праці та 

пожежної безпеки. 

Ознайомлення учнів з обладнанням і технологічним процесом, з 

організацією робочого місця контролера. Інструктаж з охорони праці 

безпосередньо на робочому місці. 

Тема 2. Самостійне виконання робіт контролера ломбарду 

Самостійне виконання робіт на робочому місці контролера ломбарду 

відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики. 

 

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 

1. Визначення суми позики під заставу ювелірних виробів із 

дорогоцінних металів. 

2. Визначення суми позики під заставу побутової техніки. 

3. Визначення суми позики під заставу коштовного каміння. 

4. Визначення оціночної вартості предмета застави. 

5. Оформлення приймання у заставу дорогоцінних ювелірних виробів. 

6. Оформлення операції викупу предмета застави. 

7. Оформлення передачі предмета застави в центральне сховище. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 
 

Професія: 4211  Контролер ломбарду 
         (код, назва професії) 

 Кваліфікація: контролер ломбарду 
(рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія) 

                                                               Кваліфікаційний рівень : 3-й рівень Національної 

рамки кваліфікацій 

 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

1. Основні законодавчі акти, що регулюють діяльність ломбардів. 

2. Правила приймання і видавання  товарно-матеріальних цінностей 

середньої складності, зданих у заставу і на зберігання. 

3. Правила оформлення касових документів за заставними і 

схоронними операціями. 

4. Перелік інформації, що становить службову таємницю або носить 

конфіденційний характер. 

5. Прийоми застосування технічних засобів під час приймання і 

видавання товарно-матеріальних цінностей. 

6. Порядок ведення обліку та складання звітності товарно-

матеріальних цінностей, зданих у ломбард. 

7. Класифікацію товарно-матеріальних цінностей, що приймаються до 

ломбарду. 

8. Властивості матеріалів, з яких  виготовлені матеріальні цінності та 

умови їх зберігання. 

9. Історію ювелірного мистецтва і методику визначення приналежності 

предмету застави до історичних та художніх цінностей. 

10.  Технологію виготовлення і оцінювання ювелірних вставок; технічні 

характеристики побутової техніки, послідовність її оцінки. 

11.  Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. 

12. Основи ведення підприємницької діяльності. 
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ВМІЄ: 

1. Організовувати робоче місце. 

2. Виконувати типові завдання з приймання та видавання товарно-

матеріальних цінностей у різних ситуаціях шляхом вибору і 

застосування основних методів, інструментів, матеріалів та 

інформації, наявних у ломбарді. 

3. Оформлювати документи на товарно-матеріальні цінності, 

прийняті у заставу. 

4. Визначати в установленому порядку розмір плати за використання 

позики і зберігання речей у ломбарді. 

5. Вести облік грошових сум, виданих під заставу, а також сплачених 

клієнтами за зберігання товарно-матеріальних цінностей. 

6. Користуватися технічними засобами під час приймання товарно-

матеріальних цінностей. 

7. Проводити експертну оцінку предметів застави. 

8. Проводити перевірку технічного стану товарно-матеріальних 

цінностей, зданих у заставу. 

9. Здійснювати заходи з державої реєстрації суб’єкта 

підприємнийької дияльності, формулювати бізнес-план 
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Перелік основних обов'язкових засобів навчання 

 

 

№ 

з\

п 

 

Найменування 

Кількість на групу з 15 

осіб 

 

Примітка 

Для 

індивіду

ального 

користу

вання 

Для 

групового 

користуван

ня 

1 2 3 4 5 

 Обладнання     

1 Комп’ютери 

 

1 15  

2 Індикатор ІЧ-10 1 15  

3 Штангенциркуль 1 15  

4 Лупа 10х проста  1 15  

5 Лупа 10х з 

вимірювальною сіткою 

1 15  

6 Аналітичні ваги 1 3  

7  Каратні ваги 1 3  

8 Індикатор «Леверідж» 1 3  

9 Прилад для визначення 

діамантів 

1 3  

10 Навчальний сейф для 

зберігання цінностей 

 1  

11 Програмне забезпечення 

при виконанні касових 

операцій з приймання та 

видавання товарно-

матеріальних цінностей  

 1  
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