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Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії 

”Виконавець художньо-оформлювальних робіт” , замовлення на його 

придбання просимо надсилати за адресою: 

03035, м. Києва, вул.Урицького, 36. 

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту  України. 

Телефони (044) 248-91-13 

Заступник директора, начальник Відділення змісту професійно-технічної освіти 

Ковтуненко Ніна Олексіївна . 

*Примітка  

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, 

тиражований чи розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних 

технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  

України. 
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Загальні положення 

 

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки 

(підвищення кваліфікацій) робітників з професії „Виконавець художньо-

оформлювальних робіт”  розроблено відповідно до Постанови  Кабінету  

Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст.32 Закону України „Про 

професійно-технічну освіту” (103/98 - ВР) і є обов’язковим для виконання усіма 

професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та 

організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення 

кваліфікації), кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та 

форми власності. 

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:  

освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-

технічного навчального закладу;  

типовий навчальний план;  

типові  навчальні  програми з навчальних предметів, виробничого 

навчання, передбачених типовим навчальним планом;   

критерії кваліфікаційної атестації випускників;  

перелік основних обов’язкових засобів навчання; 

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного 

рівня тривалість професійного навчання на 1-2-й розряд складає 585 годин, на 

3-й розряд складає 758 годин, на 4-й розряд – 699 годин, на 5-й розряд –  672  

години, на 6-й розряд  615 годин.  

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього 

атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки 

встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку 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 на 50% за рахунок 

вилучення 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”, „Основи 

енергоефективності”та ін.). 

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі 

кваліфікаційної характеристики професії «Виконавець художньо-

оформлювальних робіт» (затвердженого Державним комітетом СРСР по 

професійно-технічній освіті  24 березня 1986 року),  кваліфікаційної  

характеристики (професія «Виконавець художньо-оформлювальних робіт»  з  
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Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників 

випуск 61. Розділи: "Рекламно-оформлювальні та макетні роботи", 

"Реставраційні роботи" (затвердженого постановою Держкомпраці СРСР і 

ВЦРПС від 18 квітня 1985 N 105/9-73) (із змінами від 29 грудня 1990 р.), 

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 п.7 «Загальних положень» Випуску 1 «Професій 

працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника 

кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом 

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

Професійно-практична підготовка здійснюється у 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 з законодавством. 

Після завершення навчання кожний учень, слухач повинен уміти 

самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у 

відповідній галузі. 

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.     



8 

 

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.  

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». 

Особі, яка не закінчила повний курс навчання у професійно-технічному 

навчальному закладі другого та третього атестаційних рівнів, але за 

результатами кваліфікаційної атестації їй присвоєно освітньо-кваліфікаційного 

розряду, видається про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, 

зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України. 
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Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 

професійно-технічної освіти 

 

 

 
ДСПТО 5312.ОК.74.40-2014 

                                                                                                                               (позначення стандарту) 

 

 

 

 

 

Професія: Виконавець художньо-оформлювальних робіт 

Код: 5312 

Кваліфікація: виконавець художньо-оформлювальних робіт  

1-2-го розряду 

 

 

 

 

 

 

 

 
Видання офіційне 

Київ – 2014 
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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:  5312 Виконавець художньо – оформлювальних робіт 

2. Кваліфікація:  виконавець художньо-оформлювальних робіт  1-го  розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 

       Повинен знати: 

прийоми і способи нанесення нескладних шрифтів і нумерації за трафаретом в 

один колір з прописом;  

правила змішування кольорів і підготовки поверхні під просту обробку. 

 

        Повинен уміти:  

виконувати підготовчі роботи; 

 змішувати прості кольори; 

 переводити на намічені місця букви і нумерації простого шрифту. 

 

4. Кваліфікація:  виконавець художньо-оформлювальних робіт  2-го  розряду 

Повинен знати :  
ритми набору шрифтів;  

склад і властивості застосовуваних барвників;  

прийоми заповнення пензлем контурів знаків;  

правила користування пристосуваннями, інструментами, основні 

відомості про будову та принцип дії обладнання, електроінструменту, що 

використовуються  для підготовчих, фарбувальних робіт, заготовки 

оформлювальних матеріалів та правила їх використання; 

основні механічні, фізичні, хімічні, технологічні властивості матеріалів і 

барвників, їх приготування; 

 види трафаретів;  

нові технології та способи нанесення елементів з самоклеючої плівки та 

інших сучасних матеріалів;  

нормативні документи та вимоги охорони праці при виконанні 

відповідних видів робіт. 

 

    Повинен уміти:  

  виконувати шрифтові роботи простого композиційного рішення за 

готовими трафаретами і шаблонами сухим пензлем, трубочками по 

нормографу, гуашшю і  тушшю по нетонованому кольором папері під 

керівництвом виконавця більш високої кваліфікації; 

   заповнювати пензлем кольоровою гуашшю отримані  по нормографу  

контури літерних і цифрових знаків; 

   наносити надписи, нумерації і віньєтки по набірному трафарету з 

прописом від руки в один тон по готовому розбиттю і  розмітці місць; 
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   виконувати прийоми, операції з підготовки, фарбування та   оклеювання 

поверхонь; 

  виконувати прості шрифтові роботи з самоклеючих плівок та інших 

сучасних матеріалів; 

  переносити на основу шрифтові знаки, після  плоттерної  порізки, за 

допомогою транспортної стрічки; 

  виготовляти та використовувати прості декоративні елементи з 

порошкоподібних матеріалів; 

  працювати з електричним ручними інструментами; 

  дотримуватися правил охорони праці при виконанні відповідних видів 

робіт. 

 

5. 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.  

 

6. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб 

6.1. При вступі  на навчання 

 Базова  або повна   загальна середня освіта. 

6.2. При підвищенні кваліфікації 

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією 

виконавця художньо-оформлювальних робіт 1-го розряду; стаж роботи за 

професією не менше 1 року.  

6.3. Після закінчення навчання 

Базова  або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією 

виконавця художньо-оформлювальних робіт  2-го розряду; без вимог до стажу 

роботи. 

 

7. Сфера професійного використання випускника 

Роботи, пов’язані з рекламним та художнім оформленням на підприємствах, в 

організаціях та установах всіх видів економічної діяльності. 
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8. Специфічні вимоги 

8.1. Вік:  прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання 

відповідно до чинного законодавства.  

8.2. 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). 

8.3. Медичні обмеження. 
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Типовий навчальний план 

Професія: 5312 Виконавець художньо-оформлювальних робіт 

Кваліфікація: виконавець художньо-оформлювальних робіт 1-2-го розряду 

Загальний фонд навчального часу -  605 годин 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

Всього 

З них  на 

лаборатор

но-

практичні 

роботи  

1. Загальнопрофесійна  підготовка 54 4 

1.1. Основи правових знань 10  

1.2. Інформаційні технології 10 4 

1.3. Основи галузевої економіки і підприємництва 10  

1.4. Правила дорожнього руху 8  

1.5. Резерв часу 16  

2. Професійно-теоретична підготовка 214 135 

2.1. Технологія виконання художньо-

оформлюваних робіт 

36 22 

2.2. Охорона праці 30  

2.3. Креслення і перспектива 8 7 

2.5. Матеріалознавство 20 8 

2.6. Рисунок 20 18 

2.7. Живопис 20 18 

2.8. Шрифти 20 17 

2.9. Основи композиції 20 15 

2.10 Графіка і прикладне мистецтво 20 16 

2.11 Кольорознавство 20 14 

3. Професійно-практична підготовка 310  

3.1. Виробниче навчання  72  

3.2 Виробнича практика 238  

4. Консультації 20  

5. Державна кваліфікаційна атестація (або 

проміжна (поетапна) кваліфікаційна 

атестація при продовженні навчання) 

7  

6. 
Загальний обсяг навчального часу (без  п. 

4): 
585 139 
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Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих 

робітників за професією «Виконавець художньо-оформлювальних робіт» 

 

1. Кабінети: 

- Охорони праці та правил дорожнього руху 

- Технології  художньо-оформлювальних робіт 

- Рисунку та живопису 

- Матеріалознавства 

- Композиції і кольорознавства 

- Основ галузевої економіки і підприємництва 

- Основ правових знань 

- Лабораторії: 

- Інформаційних технологій та комп’ютерної графіки 

2. Майстерні: 

- Виконання художньо-оформлювальних робіт 

 

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

кваліфікованих робітників: 

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій 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 

«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 5  

3. Подружжя, батьки, діти – їхні права і 

обов’язки 

1  

4. Основи трудового законодавства 1  

5. Праця, закон і ми 2  

 Всього годин: 10  

 
Тема 1. Право-соціальна цінність, складова частина загальнолюдської 

культури. Поняття та ознаки правової держави 

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

і суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. 

Морально-етична природа права. Правомірна поведінка і правопорушення. 

Юридична відповідальність. 

Тема 2. Конституційні основи України 

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове 

становище громадян України, їхня рівноправність. 

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на 

повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість 

житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо. 

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через 

вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. 

Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький орган 

державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. 

Президент України – глава держави. Обрання Президента України та його 

повноваження. Припинення повноважень Президента України. 

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої 

влади. 

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в 

Україні винятково судами. Система судів в Україні. 

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, 

його система та повноваження. 

Тема 3. Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки 
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Загальна характеристика сімейного права України. Поняття шлюбу і сім’ї. 

Порядок і умови укладання шлюбу, шлюбний договір. 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. 

Тема 4. Основи трудового законодавства 

 Загальна характеристика трудового права України. Право громадян 

України на працю. 

Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата. 

Тема 5. Праця, закон і ми 

Пільги для деяких категорій працівників. 

Колективний договір. Індивідуальні трудові угоди. Нагляд і контроль за 

додержанням законодавства про працю, державний нагляд, громадський 

контроль. 
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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 
5 2 

3. Мережні системи та сервіси 4 2 

Всього годин: 10 4 

 
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.  

Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення 

презентацій в програмі POWERPOINT. 

      Лабораторно-практична робота №1 

Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь» ( 1 год.) . 

Лабораторно-практична робота №2 

Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія» (1 год.). 

Тема 3. Мережні системи та сервіси 

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні 

і глобальні мережі. 

Загальні відомості про Іntеrnеt 

Лабораторно-практична робота №3 

Пошук інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії) ( 2 год). 
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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. 
Предмет і роль курсу «Основи галузевої 

економіки і підприємництва» 
1  

2. 
Галузева структура промисловості 

України 
2  

3. 
Науково-технічний прогрес і економічне 

зростання в галузі 
2  

4. Підприємство як суб’єкт господарювання 2  

5. Кадри підприємства  1  

6. Організація і оплата праці 2  

 Всього годин: 10  

 

Тема 1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і 

підприємництва» 

Мета і зміст курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва». 

Необхідність вивчення курсу майбутніми кваліфікованими 

конкурентоспроможними на ринку праці робітниками. 

Тема 2. Галузева структура промисловості України 

 Поняття та класифікація галузей промисловості України. Галузева 

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

на формування галузевої структури промисловості України. 

Тема 3. Науково-технічний прогрес економічного зростання в галузі 

 Науково-технічний прогрес (НТП), науково-технічна революція (НТР). 

НТП в промисловості. Основні напрями науково-технічної політики в галузі. 

Технологічна революція. Гуманізація виробництва.  

Тема 4. Підприємство як суб’єкт господарювання 

  Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика 

підприємств, форми власності. 

 Тема 5. Кадри підприємства 

 Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу 

підприємства. 

Тема 6. Організація праці 

 Організація трудової діяльності.  
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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. 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 грудьми; 

права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали 

регулювальника. 
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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 відповідальність. 

Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди. 

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність. 

Суспільний вплив. Громадянська відповідальність. 

  



22 

 

Типова навчальна програма з предмета   

«Технологія виконання  художньо-оформлювальних робіт» 

 

№ з/п Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лаборатор

но - 

практичні 

1. Вступ 1  

2. Інструменти та пристрої для виконання 

художньо – оформлювальних робіт 

2  

3. Технологія обробки деревини та металів в 

художньо – оформлювальних роботах                                                                                                                                            

8 4 

4. Підготовка поверхонь для виконання 

 художньо-оформлювальних робіт 

9 4 

5. Види реклами, застосування новітніх 

матеріалів в інтер’єрі та зовнішній рекламі 

16 14 

 Всього годин : 36 22 

 

Тема 1. Вступ 

Історія виникнення та розвитку реклами.  

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою і програмами 

навчання з професії. 

Соціально - економічне  та народно - господарське значення професії, 

перспективи її розвитку. Навчально-виховані  завдання і структура курсу. 

Поняття про трудову і технологічну дисципліну. 

 

Тема 2. Інструменти та пристрої для виконання художньо – 

оформлювальних робіт 

Інструменти, що застосовуються в оформлювальних роботах, їх 

класифікація: пензлі, валики хутряні та паралонові, креслярсько- розміточний 

інструмент: (циркуль, рейсфедер, лекала, косинці і лінійки), плакатні пера, 

фломастери , маркери, ножі-макетники для різання паперу і картону, склоріз та 

ін. 

Тема 3. Техніка та технологія обробки деревини та металів в художньо – 

оформлювальних роботах 

  Види деревини. Знайомство з видами столярних робіт. Різання, пиляння 

і стругання деревини; інструменти та пристрої для виконання операцій по 

обробці деревини, . 

Інструментів і прилади, для обробки  деревини, 
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 при обробці деревини, фанери, ДВП, ДСП . Вимоги до якості столярних 

інструментів і поверхонь, що обробляються. Розміточний і контрольно-

вимірювальний інструмент, що використовується в столярних роботах. 

Організація робочого місця . 

 Види металів. Обробка металів. Ручні способи обробки. 

Правила безпеки праці при виконанні столярних робіт та обробці металів.  

Технологія виготовлення планшетів різної конструкції.  

Практична робота № 1 

Вивчення за зразками  видів деревини  та інструментів для обробки деревини. 

(2 год) 

 Практична робота № 2 

Виконання робочих креслень планшетів. (2 год) 

Тема 4. Підготовка поверхонь для виконання  художньо-оформлювальних 

робіт 

Види художньо-оформлювальних робіт. Вибір матеріалів для художнього 

оформлення в залежності від його призначення. Підготовка матеріалів і 

поверхонь для виконання експозицій внутрішнього або зовнішнього 

оформлення. 

Процес підготовки поверхонь для експозицій всередині приміщень. 

Методи попередньої обробки поверхні. Підготовка клейових сумішей. Вимоги 

до їх якості. Призначення проклеювання. Інструменти та прилади для 

виконання проклейки. Шліфовка поверхні шліфувальним папером, шкуркою 

або пемзою. Ґрунтування як етап підготовки поверхні. 

Робота емульсійними,  фарбовими сумішами. Технологія нанесення 

ґрунту. Вимоги до якості грунту. Значення ґрунту для  якості подальшої роботи 

над поверхнею. 

Процес підготовки поверхонь для експозицій зовнішнього оформлення. 

Методи попередньої обробки поверхні. Підготовка ґрунтів для роботи  

емульсійними, олійними або темперними фарбами. Технологія виконання 

ґрунтівки.  Вимоги до якості при виконанні цих операцій. Інструменти, що 

використовуються. Шліфовка поверхонь. Вимоги до якості грунтівок для 

зовнішніх оздоблювальних робіт. 

Організація робочого місця при підготовці поверхонь для художньо-

оформлювальних робіт. Безпека праці при підготовці поверхонь до роботи. 

Практична робота № 3  

Підготовка дерев’яних поверхонь в залежності від призначення художньо-

оформлювальних робіт (2 год). 

Практична робота № 4  

Підготовка металевих поверхонь в залежності від призначення художньо-

оформлювальних робіт (2 год). 

Тема 5. Види реклами, застосування новітніх матеріалів в інтерєрі та 

зовнішній рекламі 

Виникнення і розвиток реклами в художньому оформленні. Види 

реклами: промислова, торгова реклама та ін. Виготовлення заготовок, 

оформлювальних матеріалів та правила їх використання. Трафарети. Нові 
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технології та способи нанесення елементів із самоклеючої плівки та інших 

сучасних матеріалів. 

Практична робота № 5 

Копіювання  відомого зразка промислової реклами (2 год). 

Практична робота № 6 

Копіювання  зразка торгової реклами (2 год). 

Практична робота № 7 

Виготовлення та нанесення трафарета літер (2 год).  

Практична робота № 8 

Виготовлення та нанесення трафарету цифр (2 год).  

 Практична робота № 9 

Вирізання елементів із самоклеючої плівки (2 год). 

Практична робота № 10  

Нанесення елементів з самоклеючої плівки (2 год). 

Практична робота № 11 

 Виготовлення елементів оформлення з ПВХ (2 год). 
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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 порушення 

законодавства про працю, охорону праці, нормативно – правових актів з 

охорони праці. 
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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 професіями в галузі.  

Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні художньо-

оформлювальних робіт . Створення безпечних умов праці при виконанні 

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 

індивідуального захисту при проведенні різних видів художньо-

оформлювальних робіт . Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих 

метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. 

Прилади контролю безпечних умов праці на робочому місці виконавця 

художньо-оформлювальних робіт , порядок їх використання. Правила догляду 

за устаткуванням й інструментами, їх безпечна експлуатація. 
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Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, які 

характерні для професії виконавця 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 виконавця художньо-оформлювальних робіт. 

Можливі наслідки недотримання правил безпеки праці при виконанні робіт. 

Приклади контролю безпечних умов праці. 

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, 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 
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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. 

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. 
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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 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 предмета   

«Креслення і перспектива» 

 

№ з/п Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

1. Вступ 1  

2. Лінії креслення і виконання написів на 

кресленнях 

3 3 

3. Основні геометричні побудови 4 4 

 Всього годин : 8 7 

 

Тема 1. Вступ 

Мета і завдання предмета. Загальне ознайомлення з розділами програми. 

Інструменти, пристрої, пристосування і матеріали для креслення. Організація 

робочого місця учнів. 

 

Тема 2. Лінії креслення і виконання написів на кресленнях 

Лінії креслення: їх призначення, накреслення, співвідношення товщини і 

призначення кожної. Креслярський шрифт. Виконання написів на кресленнях 

креслярським шрифтом. 

Практична робота № 1 

Оформлення  креслень. (1 год). 

Практична робота № 2 

Виконання написів на кресленнях креслярським шрифтом (2 год). 

 

Тема 3. Основні геометричні побудови 

Геометричні побудови на площині. Поняття про побудову лекальних 

кривих. Побудова спряжень. 

Побудова овалів за даними розмірами довжини і ширини. Виконання 

креслень деталей з прямолінійними і криволінійними обрисами. 

Практична робота № 3 

Побудова спряжень (2 год). 

Практична робота № 4 

Виконання креслень деталей з прямолінійними і криволінійними обрисами  

(2 год). 
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Типова навчальна програма з предмета   

«Матеріалознавство» 

 

№ з/п Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

1. Вступ 2  

2. Матеріали в образотворчому мистецтві 4  

3. Допоміжні матеріали, метали 4 1 

4. Фарби, пігменти, порошкоподібні 

матеріали 

3 2 

5. Деревина, її властивості і застосування в 

художньо – оформлювальних 

роботах 

4 3 

6. Сучасні матеріали для художньо-

оформлювальних робіт 

3 2 

 Всього годин : 20 8 

 

Тема 1. Вступ 

Мета і завдання предмета "Матеріалознавство". 

Використання природних ресурсів, як матеріали  для художнього 

оформлення. Матеріали, що використовуються в художньо-оформлювальних 

роботах. Призначення різних  матеріалів і їх вплив на зовнішній вигляд і якість 

оформлення. 

Тема 2. Матеріали в образотворчому мистецтві 

     Види образотворчого мистецтва. Різноманіття матеріалів, що 

використовуються  в образотворчому мистецтві. 

Матеріали для графічних робіт. Історія розвитку графічних засобів. Технологія 

виробництва і характерні виразні властивості різних матеріалів для рисунка  

(олівець, вугілля, туш, соус, сангіна, пастель та ін.). 

Матеріали для підготовки основи під малюнок і його захист від зовнішніх 

впливів. 

Матеріали для живопису. Пігменти для виготовлення художніх фарб, основні 

вимоги до їх якості. Властивості різних видів фарб (акварель, гуаш, темпера, 

акрил, олійні фарби). Матеріали - основи живописних робіт і їх підготовка для 

роботи водними або олійними фарбами ( папір, картон, дерево, полотно та ін.). 

Матеріали для збереження живописних робіт від зовнішніх факторів. 

Органічні в’яжучі матеріали. Клеї тваринні: кістковий, мездровий і казеїновий; 

їхні властивості й застосування. Клеї рослинні, борошняні й крохмальні, клеї 

штучні. Клей синтетичний (полівінілацетатний). 

Рідке скло, його властивості. Зв'язуючі для неводних барвистих сумішей. 

Висихаючі рослинні олії: лляні, конопляно-перлові, тунгові. 
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Напіввисихаючі олії: соняшникова й соєва. Невисихаючі олії: бавовняна, 

касторова, мінеральні олії. Оліфи, їхнє призначення й приготування. 

Натуральні, напівнатуральні й штучні оліфи. Розчинники й розріджувачі 

(скипидар, ацетон ,бензин, уайт-спіріт,), їх застосування. Смоли природні: 

шелак, копали, м'які, тверді, їхні різновиди; янтар, каніфоль, дамара і їхнє 

застосування. 

Лаки. Види лаків, їхні кольори. Застосування лаків в оформлювальних роботах. 

Олійні лаки й нітролаки; їхні склади, застосування, правила догляду за ними й 

зберігання. 

Тема 3. Допоміжні матеріали, метали 

Грунтівки для художньо-оформлювальних робіт. Склади грунтів для 

картону, полотна, стін; їх технічна характеристика.  

Матеріали, ,що застосовуються при підготовці поверхонь: соляна 

кислота, вуглекисла і каустична сода. 

Матеріали для шліфування: пемза, наждачний шліфувальний папір 

(шліфувальна шкурка); їх застосування. 

Метали. Фізичні властивості металів і їх застосування при виготовленні 

декоративних елементів. 

Види металів, що використовуються в оформлювальних роботах при 

виготовленні внутрішньої і зовнішньої реклами. Характеристика їх фізичних 

властивостей. 

Практична робота №1 

Розпізнавання за зразками видів металів, визначення їх властивостей. (1 

год) 

Тема 4. Фарби, пігменти, порошкоподібні матеріали 

Загальні відомості про фарби й пігменти. Натуральні й штучні пігменти, 

їхня стійкість. Види фарб і пігментів за колірними групами та їхні властивості. 

 Види й застосування готових фарб у декоративно-оформлювальних 

роботах. Фарбуючі властивості пігментів і фарб. Застосування водяних, 

олійних, емалевих й інших фарб у вітражних роботах. 

 Металеві пігменти - алюмінієві й бронзові порошки. Порошкоподібні 

матеріали й наповнювачі, які використовуються в оформленні й вітражних 

роботах: цемент, гіпс, вапно, крейда; їхні властивості, правила приготування, 

застосування й зберігання. 

 Практична робота №2 

Визначення якісних характеристик фарб та пігментів за їх зразками. 

(2год) 

Тема 5. Деревина, її властивості і застосування в художньо – 

оформлювальних роботах 

М'які і тверді породи деревини. Листяні і хвойні породи, загальні 

відомості про властивості деревини. Матеріали з дерева, що застосовуються в 

оформлювальних роботах: фанера, деревоволокнисті і деревостружкові плити 

та ін.. Їх призначення і застосування. Види паперу і картону, їх застосування. 

Характеристика якості.  
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Практична робота №3  

Визначення основних деревних порід за їх зразками (1 год). 

Практична робота №4 

Визначення якісних характеристик паперу, картону і полотна, дерева 

(2год). 

Тема 6. Сучасні матеріали для художньо-оформлювальних робіт 

Самоклеючі плівки, їх види та властивості. Сучасні штучні матеріали для 

художньо-оформлювальних робіт.  

Практична робота №5  

Визначення основних якісних характеристик самоклеючих плівок за їх 

зразками (2год). 
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Типова навчальна програма з предмета   

«Рисунок» 

 

№ з/п Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

1. Вступ. Рисунок – основа образотворчого 

мистецтва 

2  

2. Зображення предметів плоскої форми 2 2 

3. Рисунок простих геометричних каркасних 

фігур 

4 4 

4. Поняття про композиційне розташування 

малюнка на аркуші паперу 

2 2 

5. Тонове зображення геометричних 

гіпсових тіл 

4 4 

6. Натюрморт з двох простих геометричних 

фігур 

6 6 

 Всього годин : 20 18 

 

Тема 1. Вступ. Рисунок – основа образотворчого мистецтва 

Рисунок – основа образотворчого мистецтва. 

Загальні відомості про рисунок, його мета і завдання. Ознайомлення з 

програмою “Рисунок”. 

Матеріали для рисунка: види паперу, типи олівців, вугілля, соус та ін. 

Показ зразків робіт, виконаних різними матеріалами. Організація робочого 

місця. Обладнання та реквізит для рисунка. 

 Бачення та сприйняття предметів. Розвиток окоміру. Поняття про 

розміщення рисунка на листі, вибір розмірів зображення. Техніка малювання. 

Поняття про лінію, штрих, тон, світлотінь. Розвиток навиків під час роботи 

олівцем. Виконання вправ. Пробний малюнок.Аналіз виконаних вправ.  

Тема 2. Зображення предметів плоскої форми 

Поняття про характер форми в силуеті. Композиційне розташування елементів 

у форматі. Поняття про рівновагу. Зорові Пропорційні співвідношення 

елементів у площині формату. Зображення листків дерев. 

Практична робота № 1 

Конструктивний рисунок листків дерев та їх світлотіньове моделювання (2год). 

Тема 3. Рисунок простих геометричних каркасних фігур 

Особливості конструктивної побудови каркасних фігур простих геометричних 

форм. Конструктивна побудова куба з врахуванням пропорцій  і перспективи. 

Практична робота № 2 

Конструктивна побудова каркасних фігур простих геометричних форм  

(2 год). 

Практична робота № 3 



35 

 

Конструктивна побудова куба з врахуванням пропорцій  і перспективи.  

(2 год) 

 

         Тема 4. Поняття про композиційне розташування малюнка на аркуші 

паперу. 

Композиційне вирішення площини. Значення композиційної рівноваги. 

Пропорційні співвідношення розмірів зображуваних предметів. 

Практична робота № 4 

Композиційне розташування предметів у форматі А-4. (2 год) 

          Тема 5. Тонове зображення геометричних гіпсових тіл 

Поняття про предметну та картинну площини. Композиційне розміщення 

геометричних гіпсових тіл у площині формату. Уточнення розмірів фігур 

відносно формату. Побудова гіпсових предметів із урахуванням положення 

предметної площини відносно лінії обрію.  

Закономірності світлотіні; поняття про тон, тональний масштаб, світлотіньові 

співвідношення; принципи тонального рішення рисунку.  

Практична  робота № 5 

Виконання конструктивної побудови куба чи паралелепіпеда. ( 2 год) 

        Практична  робота № 6 

Виконання конструктивного й тонального рисунка циліндра чи кулі. (2 год) 

Тема 6. Натюрморт з двох простих геометричних фігур 

Розвиток цілісного бачення групи зображуваних предметів. Уточнення 

взаєморозташування предметів. Плановість. Особливості конструктивної 

побудови фігур, виявлення структури об’ємів. Знаходження лінії обрію, точки 

сходу. Світлотіньове вирішення натюрморту. 

Практична  робота № 7 

Конструктивна побудова геометричних фігур. (2 год) 

        Практична  робота № 8 

Виявлення перспективи предметів. (2 год) 

Практична  робота № 9 

Тонове вирішення натюрморту. (2 год) 
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Типова навчальна програма з предмета   

«Живопис» 

 

 

Тема 1. Основи живопису 

Живопис як вид мистецтва. Характеристика основ живопису.Матеріали та 

техніка живопису. Кольорове коло. Контрастні кольори; теплі і холодні.  

Живопис - відображення зорового сприйняттяя за допомогою кольору. Види 

живопису: станковий, розпис, фреска, мозаїка, панно, вітражі. Жанри 

живопису: історичний, батальний, пейзажний, натюрморт, портретів. Короткий 

огляд живописних творів різних стилів, всесвітньо відомих художників.  

Живописні твори різних країн і народів. Розвиток національної  школи 

живопису.  Вплив  народній творчості на класичні твори живопису. 

Тема 2. Матеріали та техніка живопису 

Матеріали та техніка живопису. Фарби. Види фарб (олійні , темперні, гуашеві , 

акварельні, акрилові ) , їх застосування.  

Назви кольорів. Види пензлів.  Вибір пензлів відносно поверхні та виду фарб. 

Підготовка поверхні під живопис. Властивості фарб, техніка роботи з фарбами. 

Тема 3. Короткочасні етюди рослинних форм 

 Етюди з натури рослинних матеріалів. Характерні особливості будови 

рослини, листка, квітки. Виявлення характеру зображуваних предметів за 

допомогою кольору. Застосування техніки «а ля пріма».  

Практична робота №1 

Етюд простих за формою квітів акварельними фарбами (1 год). 

Практична робота №2 

Етюди квітів різних за формою і кольором (2 год). 

Тема   4. Тональні градації кольору 

Кольори ахроматичні. Контраст світла і тіні. Градації світлотіні. Живопис 

натюрморту предметів . Компоновка предметів на аркуші паперу. Побудова 

№ з/п Тема Кількість годин 

Всього З них 

лабораторно 

практичних 

1.  Основи живопису  1  

2.  Матеріали та техніка живопису 1  

3.  Короткочасні етюди рослинних форм 3 3 

4.  Тональні градації кольору 3 3 

5.  Живопис складок тканини 2 2 

6.  Натюрморт з предметів побуту на 

драпіруванні 

4 4 

7.  Складний натюрморт з побутових 

предметів на 2-х драпіруваннях   

6 6 

 Всього годин : 20 18 
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предметів в тоні. Виявлення фактури та матеріальності предметів драпіровки. 

Опрацювання рефлексів в техніці «Гризайль»., тіней (власних та падаючих).  

Виконання акварельними фарбами натюрморту з 3-х предметів . 

Компоновка предметів на аркуші паперу. Конструктивна побудова предметів. 

Виявлення фактури та матеріальності предметів. Опрацювання рефлексів, тіней 

(власних та падаючих).  

Практична робота №3 

Виконання натюрморту в техніці „Гризайль" (3 год).   

Тема 5. Живопис складок тканини 

 Особливості зображення складок різної фактури (тюль, шовк, сукно). 

Характер складок, виявлення форми за допомогою кольору. 

Практична робота №4 

Виконання живопису складок тканини акварельними фарбами (2 год). 

Тема 6. Натюрморт з –х 2 предметів побуту на драпіруванні 

Вплив кольору на виявлення об’єму предметів на світлі та в тіні. Рефлекс. 

Передача форми і характеру предмета за допомогою  акварельних фарб. 

Освітлення зверху, збоку. Правила побудови предметів. 

Практична робота №5  

Живопис  натюрморту на кольоровій тканині (2 год). 

Практична робота №6  

Прокладання локальних кольорів, прописування предметів (2 год). 

Тема 7. Натюрморт з побутових предметів на 2-х драпіруваннях    
 Композиційне розташування предметів у форматі. Прописка загальних форм і 

світлотіней, вирішення основних співвідношень кольорів з наступною 

передачеюі форми і колориту предметів. 

Практична робота №7 

Виконання побудови предметів натюрморту (2 год). 

Практична робота №8 

Прокладання локальних кольорів, прописування предметів,  тканини (2 

год). 

Практична робота №9 

Виконання живопису основних світлових та кольорових співвідношень (2 год). 
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Типова навчальна програма з предмета   

«Шрифти» 

 

№ з/п Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

1. Історія розвитку шрифту. Інструменти і 

матеріали для виконання шрифтів 

1  

2. Класифікація шрифтів за групами. 1  

3. Елементи шрифту 6 5 

4. Послідовність роботи над шрифтом. 12 12 

 Всього годин : 20 17 

 

Тема 1. Історія розвитку шрифту. Інструменти і матеріали для 

виконання шрифтів 

Історія розвитку шрифтів. Інструменти та матеріали для виконання шрифтів. 

Види пер та інструментів для написання шрифтів. Туші, фарби, папір та картон, 

придатні для нанесення шрифту. 

Тема 2. Класифікація шрифтів за групами 

Основні групи шрифтів: рублені, академічні, курсиви. Графема. Особливості 

графеми написання літер. Поділ шрифтів на групи за пропорційними ознаками 

(вузькі, нормальні, широкі). 

Тема 3. Елементи шрифту 

Елементи літер: штамби (вертикальні елементи), штрихи (горизонтальні, 

діагональні), засічки, виносні елементи. Міжлітерні та міжрядкові інтервали. 

Прописні, заголовні літери та декоративні елементи шрифту. 

Практична робота № 1 

Виконання вправ написання елементів шрифту (1 год). 

Практична робота № 2 

Написання прописних літер, цифр (2 год). 

Практична робота № 3 

Написання заголовних літер, цифр, декоративних елементів  (2 год). 

Тема 4. Послідовність роботи над шрифтом 

Розмітка рядка на ширину штрихів,  літер, розбивка міжлітерних інтервалів. 

виставлення ліній-маячків, уточнення пропорцій літер. Вивчення особливостей 

графіки літер окремих шрифтів. Створення ритму за допомогою геометричної 

та оптичної пропорційності елементів шрифту. 

Практична робота № 4 

Розбивка рядка на ширину штрихів літер та міжлітерних інтервалів (2 год). 

Практична робота № 5 

Виконання фрази рубленим шрифтом (2 год). 
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Практична робота № 6 

 Написання фрази академічним штрифтом (2 год). 

Практична робота № 7 

Написання фрази курсивним штрифтом  (2 год). 

Практична робота № 8 

 Виконання простої шрифтової композиції «українським шрифтом» (2 год). 

Практична робота № 9 

Виконання цифрової композиції з додаванням  кольорову (2 год). 
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Типова навчальна програма з предмета   

«Основи композиції» 

 

№ з/п Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

1. Поняття про композицію. Основні 

категорії композиції. 

2  

2. Закони творення композиції .  Види 

композиції. 

8 6 

3. Стилізація. Орнаменти. Застосування 

законів композиції. 

10 9 

 Всього годин : 20 15 

 

Тема 1. Поняття про композицію. Основні категорії композиції. 

  Значення предмета " Композиція" для професії. Поняття про композицію та її 

складові частини: гармонійність, співрозмірність, цілісність форми. Художні 

засоби побудови композиції. Графіка: крапка, лінія, пляма. Колір. Пластика: 

лінійно-пластична форма, площинна форма, об'ємна форма, просторова форма.  

Тема 2. Закони творення композиції .  Види композиції. 

Види композиції: закрита, відкрита, стрічкова, фризова, раппортна. Типи 

композицій: площинна, об’ємно-площинна, просторова, комбінована.Основні 

прийоми та засоби творення композиції. Засоби досягнення цілісності 

композиції, поняття єдності. Поняття про композиційний центр. Симетрія, 

асиметрія. Художні засоби побудови композиції.  

Практична робота № 1 

Виконання симетричної композиції (2 год). 

Практична робота № 2 

Виконання асиметричної композиції (2 год). 

Практична робота № 3 

Виконання  нескладної композиції  з вираженим композиційниним центром (2 

год). 

       Тема 3. Стилізація. Орнаменти. Застосування законів  композиції. 

Стилізації, як спрощення та перетворення рослинних та зооморфних мотивів в 

декоративний образ. Історія виникнення та розвитку орнаменту. Орнаментальне 

мистецтво України. Види орнаментів. Раппорт. Схеми побудови. Основні види 

орнаменту. Структура побудови відкритого і замкнутого орнаменту. Творення 

орнаменту за мотивами: геометричний, рослинний, анімалістичний, 

комбінований. 

Практична робота № 4  

Виконання стилізації рослинних елементів (2 год). 

        Практична робота № 5  

Виконання стилізації зооморфних елементів (2год). 
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Практична робота № 6 

Виконання геометричними орнаменту (1 год). 

Практична робота № 7   

 Виконання зооморфного орнаменту (2 год). 

Практична робота № 8   

 Виконання орнаменту з поєднанням рослинних та зооморфних елементів  

(2 год). 
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Типова навчальна програма з предмета   

«Графіка і прикладне мистецтво» 

 

№ з/п Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

Розділ I. Прикладне мистецтво 

1. Українські народні промисли 1  

Розділ ІІ. Графіка 

2. Види графіки. Інструменти та матеріали 

для графічних робіт 

1  

3. Основи виконання графічних робіт 18 16 

 Всього годин: 20 16 

 

Розділ I. Українські народні промисли 

Тема I. Вступ 

Українське  народне мистецтво, його своєрідність і художні  цінності. 

Виникнення художніх промислів в України. Види народних промислів. 

Роль традицій у розвитку сучасного прикладного мистецтва. 

Розділ ІІ. Графіка 

Тема 2. Види графіки. Інструменти та матеріали для графічних робіт 

Історія розвитку графічного мистецтва. Види графіки. Прийоми виконання 

графічних робіт. Інструменти та матеріали для графічних робіт. 

Станкова графіка. Жанри станкової графіки . 

Книжкова графіка - ілюстрування літературних творів.  

Плакатна графіка як  засіб донесення інформації до глядача.  

Промислова  графіка. Мета і застосування промислової графіки. 

Тема 3. Основи виконання графічних робіт 

Рисунокт як основа графічних робіт. 

Засоби та прийоми виконання графіки. Вимоги, що пред'являються до    

графічних робіт. 

Практична робота № 1  

  Виконання ескізу ілюстрації до дитячого літературного твору.(2 год) 

Практична робота № 2  

  Виконання ескізу  екслібрису (2 год). 

Практична робота № 3  

  Ескіз тематичного плаката (2 год).                                                                                              

Практична робота № 4 

  Виконання  ескізу монограми (2 год).  

Практична робота № 5 

  Виконання  ескізу товарного знака (піктограми) (2 год).   

Практична робота № 6 

  Виконання  ескізу реклами. Пошуки композиції (2 год).   
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Практична робота № 7 

  Робота над ескізом: пошук та стилізація елементів композиції (2 год).   

Практична робота № 8 

  Виконання  композиції одним з графічних прийомів (2 год).   
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Типова навчальна програма з предмета   

«Кольорознавство» 

 

№ з/п Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

1.  Поняття про кольорознавство. Властивості 

кольорів. Характеристика кольорів 

1  

2.  Роль і значення кольору  в 

художньо - оформлювальних роботах 

1  

3.  Особливості зорового сприйняття кольору. 

Гармонійне поєднання кольорів 

3 2 

4.  Психологічний вплив кольору на людину 

 

1  

5.  Кольорові таблиці. Змішування та підбір 

кольорів. Застосування кольорів за 

таблицею 

14 12 

 Всього годин : 20 14 

 

Тема 1. Поняття про кольорознавство. Властивості кольорів. 

Характеристика кольорів 

Зміст та завдання предмета «Кольорознавство». Його значення для оволодіння 

професією, зв'язок з іншими предметами образотворчого профілю.  Види 

кольорів. Властивості кольорів. Спектр. Хроматичні, ахроматичні кольори. 

Кольори теплі й холодні. Просторові властивості кольору. Колірний тон, 

насиченість і світлота. Кольорове коло. Природне й штучне освітлення. Вплив 

освітлення на колір. 

      Тема 2.  Роль і значення кольору  в художньо-оформлювальних 

роботах 
Вибір кольорової гами в залежності від виду та призначення художнього 

оформлення. Поняття колірної гармонії. Гармонія та  і дисгармонія в поєднанні 

кольорів. Вирішення завдань у художньо-оформлювальних роботах за 

допомогою світла й кольору. Роль світла у сприйнятті кольору. 

Тема 3. Особливості зорового сприйняття кольору. Гармонійне 

поєднання кольорів. 

Кольорова гармонія. Кольорові поєднання. Просторове та психологічне 

сприйняття кольору.   

Практична робота № 1 

Виконання абстрактної композиції на поєднання трьох кольорів (2 год). 

        Тема 4.  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. 
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              Тема 5. Кольорові таблиці. Змішування та підбір кольорів. 

Застосування кольорів за таблицею 

Застосування таблиць кольорів. Змішування та підбір кольорів за схемою в 

таблиці. Застосування кольорів з таблиці та виконання композиції. 

Практичні робота № 2 

Підбір кольорів за схемою з таблиці (2 год). 

Практичні робота № 3 

Змішування кольорів за схемою з таблиці (2 год). 

       Практичні робота № 4 

Ескіз композиції та застосування кольорів з таблиці (2 год). 

Практичні робота № 5 

Виконання композиції із застосуванням кольорів з таблиці (2 год). 

        Практичні робота № 6 

Виконання композиції в теплій кольоровій гамі  (2 год). 

Практичні робота № 7 

Виконання композиції в холодній кольоровій гамі  (2 год). 
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Типова навчальна програма з виробничого навчання  

Професія: 5312 Виконавець художньо-оформлювальних робіт 

Кваліфікація: 1-2 розряд  

№ з/п Тема Кількість 

годин 

І. Виробниче навчання в навчальних майстернях.  

1.  Вступне заняття. Охорона праці, електробезпека 

 і пожежна безпека в навчальних  майстернях 

6 

2.  Екскурсії на підприємство, музеї і виставки 6 

3.  Опанування основними операціями обробки деревини 6 

4.  Опанування навичками роботи з інструментами, 

приладами, пристроями, устаткуванням для 

художньо-оформлювальних робіт 

6 

5.  Підготовка поверхонь для виконання 

 художньо-оформлювальних робіт 

12 

6.  Виконання елементів художнього оформлення  18 

7.  Нанесення елементів художнього оформлення на 

поверхню 

18 

 Всього годин 72 

ІІ. Виробнича практика 

1. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на 

виробництві 

7  

2. Самостійне виконання робіт виконавця художньо-

оформлювальних робіт складністю відповідно до  2 –

го кваліфікаційного розряду 

231  

3. Кваліфікаційна пробна робота   

 Всього годин 238  

 Разом 310  

 

Виробниче навчання у майстерні 

Тема 1. Вступне заняття. Охорона праці та пожежна безпека  в 

майстерні. 

Навчально-виробничі і виховні задачі курсу. Загальні відомості про 

професію, роль виробничого навчання в підготовці кваліфікованого робітника. 

Виробнича праця - основа оволодіння курсом. Зміст професії та стани 

професійного росту. Ознайомлення з майстернею, обладнанням, розміщення на 

робочих місцях, організація робочого місця. Поняття про трудову дисципліну, 

культуру праці. Ознайомлення з програмою виробничого навчання, режимом 

роботи, правилами внутрішнього розпорядку в училищі та майстернях.  
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Охорона праці, вимоги безпеки праці в майстерні і на робочих місцях. 

Причини травматизму. Основні правила і інструкції з охорони праці при 

виконанні робіт. Основні правила електробезпеки. Протипожежна безпека. 

Причини виникнення пожежі в майстернях. Правила поведінки під час пожежі. 

Порядок виклику пожежної команди. Правила користування 

електрообладнанням. Вплив електричного струму на людину. Види травм. 

Надання першої допомоги потерпілим. Порядок виклику швидкої допомоги. 

Тема 2. Екскурсія на підприємство 

Інструктаж з правил охорони праці і правил поведінки учнів під час 

екскурсії. Охорона праці на підприємстві. Навчально-виховна мета екскурсії: 

ознайомлення учнів із структурою і характером роботи підприємства, з новими 

технологіями і устаткуванням.Ознайомлення з продукцією, що випускається; 

системою контролю якості продукції; з роботою художників-рекламістів, 

обладнанням і матеріалами. Огляд експозиції виставок; виставкових інтер’єрів і 

оформлення експозиції. Узагальнення результатів екскурсії. 

Тема 3. Оволодіння основними операціями обробки деревини 

Інструктаж по змісту занять, організації робочого місця, охорони праці. 

Ознайомлення з інструментами, обладнанням, розміточним інструментом, 

розмітка матеріалу за заданими розмірами. Поперечне, повздовжнє 

розпилювання деревини, отримання заготовок деталей столярних робіт. 

Стругання, довбання, свердління деревини. Свердління отворів. Поопераційний 

контроль за якістю робіт. 

 Вправи 

 Розмітка матеріалу за заданими розмірами. 

 Поперечне та повздовжнє розпилювання матеріалу. 

 Стругання брусків під кутник і рейсмус. 

 Свердління отворів. 

  Тема 4. Опанування навичками роботи з інструментами та 

пристроями для виконання художньо-оформлювальних робіт 

Інструктаж по змісту занять, організації робочого місця і охорони праці. 

Ознайомлення учнів з видами художньо-оформлювальних робіт та 

інструментами для їх виконання. Підготовка інструментів та пристроїв для 

виконання художньо-оформлювальних робіт. Опанування навичками роботи з 

інструментами та пристроями під час роботи над різними видами художньо-

оформлювальних робіт. Пристрої, обладнання. Контроль за якістю виконаних 

робіт.  

Вправи 

Підготовка інструментів та пристроїв до роботи. 

 Застосування інструментів та пристроїв. 

Виконання елементів художнього оформлення з використанням паралону. 

Нанесення елементів під шаблон. 

Закріплення і вдосконалення навиків. Застосування інструментів та 

пристроїв. 
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Тема 5. Підготовка поверхонь для виконання  художньо-

оформлювальних робіт 

Інструктаж по змісту занять, організації робочого місця і охороні праці. 

Підготовка матеріалів, інструментів, приладів до роботи. Приготування 

клейових сумішей для проклейки поверхонь. Опанування прийомами їх 

нанесення та подальшої обробки. Суміші для ґрунтування. Застосування їх в 

залежності від виду поверхні. Обробка покритої поверхні. Контроль за якістю 

виконання робіт. 

Вправи 

Приготування клейових сумішей. 

Проклеювання поверхні планшета. 

Приготування ґрунтового розчину. 

Ґрунтовка проклеєної поверхні. 

Завершуюча детальна обробка поверхні.  

Застосування шліфувальних та полірувальних матеріалів. 

Закріплення і удосконалення навиків підготовки поверхні. 

Тема 6. Виконання елементів художнього оформлення 

  Організація робочого місця і безпека праці. Ознайомлення учнів зі 

способами виконання  елементів художнього оформлення. З матеріалами, що 

застосовуються в художньо-оформлювальних роботах та видами їх обробки. 

Навчання простим прийомам виконання шрифтів та декоративних елементів 

художнього оформлення.  

Вправи  

 Застосування інструментів та матеріалів при виконанні шрифтів та 

декоративних елементів художнього оформлення. Засвоєння прийомів 

виконання елементів художнього оформлення. 

Тема 7. Нанесення елементів художнього оформлення на поверхню 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця і охорони праці.  

Вибір матеріалів, інструментів, фарбових сумішей. Доведення сумішей до 

потрібної консистенції.Розмітка поверхні під нанесення зображення.Простий 

декор за допомогою трафарету. 

Вправи 

Нанесення шрифту та декоративних елементів на поверхню.  

Доведення сумішей до потрібної консистенції. Вибір інструментів для 

роботи. 

Розмітка поверхні під зображення. За допомогою трафарету нанести на 

поверхню елементи простого декору. 

Закріплення і удосконалення навиків застосування матеріалів відносно 

поверхні. 

 

ІІ. Виробнича практика  

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на виробництві 

Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на підприємстві, 
інструктаж із правил безпеки праці на робочому місці виконавця художньо-
оформлювальних робіт, організація робочого місця.  
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Ознайомлення з підприємством, плануванням праці, контролем якості 

продукції. Ознайомлення з організацією робочих місць, передовим виробничим 
досвідом. Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на ділянці роботи й 
робочому місці. 

Тема 2. Самостійне виконання робіт виконавця художньо-

оформлювальних робіт  1- 2-го розряду 
Самостійне виконання робіт виконавця художньо-оформлювальних робіт 

1, 2-го розрядів. 

Організація робочого місця виконавця художньо-оформлювальних робіт. 

Дотримання правил безпеки праці під час виконання робіт, технологій, 

передбачених кваліфікаційними вимогами та  навчальними програмами. 

Примітка 

 Детальна програма виробничої практики розробляється кожним 

навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, новітнього 

устаткування та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовниками робітничих кадрів та затверджується в 

установленому порядку. 
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Кваліфікаційна пробна робота 

Приклади робіт 

1. Виконання шрифтового напису: «Єдність» пензлями і фарбами із 

використанням нескладного декору (матеріали – туш, гуаш). 

2. Виконання шрифтове повідомлення «Збори курсу – в актовій залі» 

пензлями і фарбами із використанням нескладного декору (матеріали – туш, 

гуаш). 

3. Виконати піктограми для торговельного залу магазину продовольчих 

товарів (матеріали – туш, гуаш). 

4. Виконати піктограми для торговельного залу магазину дитячих товарів 

(матеріали – туш, гуаш). 

5.  Виконання шрифтового повідомлення «Виставка творчих робіт» 

пензлями і фарбами із використанням нескладного декору (матеріали – туш, 

гуаш). 

6. Виконання шрифтового повідомлення «Виставка родинних рушників» 

пензлями і фарбами із використанням нескладного декору (матеріали – туш, 

гуаш). 

7. Виконання шрифтового повідомлення «Збори курсу – в актовій залі» 

пензлями і фарбами із використанням нескладного декору (матеріали – туш, 

гуаш). 

8. Виконання піктограми для торговельного залу магазину продовольчих 

товарів (матеріали – туш, гуаш). 

9. Виконати піктограми для торговельного залу магазину  канцтоварів 

(матеріали – туш, гуаш). 

10. Виконання піктограми для магазину дитячих іграшок  (матеріали – 

туш, гуаш). 

11. Виконати піктограми для торговельного залу магазину дитячих товарів 

(матеріали – туш, гуаш). 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

Професія: 5312 Виконавець художньо-оформлювальних робіт 

(код, назва професії) 

 

Кваліфікація:  ____1-2_розряд_____________           

            (рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія) 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

1. Інструменти для виконання художньо-оформлювальних робіт. 

2. Види деревини. 

3. Інструменти для обробки деревини. 

4. Класифікація та види металів.  

5. Способи обробки металів. 

6. Ручні способи обробки металів. 

7. Види художньо – оформлювальних робіт. 

8.  Підготовка матеріалів і поверхонь для виконання експозицій 

внутрішнього або зовнішнього оформлення. 

9. Процес підготовки поверхонь для експозицій в інтер’єрі: 

 Методи попередньої обробки поверхні. 

 Підготовка клейових сумішей. 

 Вимоги до їх якості. 

 Призначення проклеювання.  

 Інструменти та прилади для виконання проклейки. 

 Шліфовка поверхні шліфувальним папером, шкуркою або пемзою.  

 Ґрунтування як етап підготовки поверхні. 

 Робота емульсійними,  фарбовими сумішами. 

Технологія нанесення ґрунту. 

 Вимоги до якості грунту. 

 Значення ґрунту для  якості подальшої роботи над поверхнею. 

10. Процес підготовки поверхонь для експозицій в екстер’єрі: 

Методи попередньої обробки поверхні.  

Підготовка ґрунтів для роботи  емульсійними, олійними або темперними 

фарбами.  

Технологія виконання ґрунтівки.   

Вимоги до якості при виконанні цих операцій.  

Інструменти, що використовуються. 

 Шліфовка поверхонь. 

 Вимоги до якості грунтівок для зовнішніх оздоблювальних робіт. 

11. Види реклами: промислова, торгова реклама та ін.  

12. Трафарети.  
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13. Нові технології та способи нанесення елементів із самоклеючої 

плівки та інших сучасних матеріалів. 

14. Основи підприємницької діяльності. 

ВМІЄ: 

1. Організувати робоче місце. 

2. Дотримуватись вимог безпеки праці при виконанні художньо – 

оформлювальних робіт, пожежної та електробезпеки, гігієни праці та санітарії, 

надавати першу медичну допомогу у разі нещасних випадків при виконанні 

робіт. 

3. Виконувати прості роботи по виготовленню підрамника, планшета. 

4. Здійснювати поопераційний контроль за якістю робіт. 

5. Готувати  інструменти та пристрої до роботи. 

6. Нанесення на поверхню елементів за допомогою шаблона, 

трафарета. 

7. Готувати клейові суміші. 

8. Проклеювати поверхні планшета. 

9. Готувати ґрунтувальні суміші. 

10. Ґрунтувати проклеєні поверхні. 

11. Виконувати завершуючу детальну обробку поверхні.  

12. Застосовувати шліфувальні та полірувальні матеріали. 

13. Виконувати шрифти та декоративні елементи художнього 

оформлення. 

14. Доводити суміш до потрібної консистенції. Вибирати інструмент 

для роботи. 

15. Розмічати поверхню під зображення.  
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання 

 

№  

з/п 
Найменування 

Кількість на групу 

15осіб 
Прим. Для індивід. 

користування 

Для груп. 

користув. 

1 2 3 4 5 

І Обладнання    

 
Мольберти 

- 15  

 Дошки ( планшети) 600*800  15  

 Тумби для постановок - 3  

 Реквізит для постановки різної 

фактури, гіпсові моделі 

- 7  

ІІ Інструмент    

 Олівці різної твердості  комплект   

 Кнопки  1 упаковка   

 Затискачі  2   

 Лінійки деревяні та металеві 1   

 Кутники  1   

 Циркулі  1   

 Лінер 1   

 Валик паралоновий  3  

 Клейовий термопістолет  3  

 Аерограф  - 2  

 Мастихін  1   

 Ножиці  1   

 Ножик - різак 1   

 Електролобзик  1  

 Електродриль  1  

 Набір чеканів комплект   

 Електрошліфувальна машина  1  

 Рубанок 1   

 Фуганок  3  

 Пилка ручна 1   

 Шуруповерт  1  

 Ліноліумні різці № 1,2,3,5. комплект   

 Різці по дереву комплект   

 Флейц - 2  

 Пензлі плоскі, круглі, котячі комплект   

 Фарби комплект   

 Гуаш  комплект   
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№  

з/п 
Найменування 

Кількість на групу 

15осіб 
Прим. Для індивід. 

користування 

Для груп. 

користув. 

1 2 3 4 5 

 Темпера комплект   

 Акрил  комплект   

 Олійні  комплект   

 Гуашеві комплект   

 Клеї 1 -  

 Картон комплект -  

 Лаки  - 5  

 Розчинники  - 5  

 Шпателі - 5  

 Креслярський набір - 2  

 Трафарети  - 5  

 Пера різної величини комплект -  

 Ракель  - 2  

ІІІ Прилади і пристрої    

 Освітлювальні пристрої - 5  

ІV Натуральні зразки    

 Набір навчальних посібників 15   

 Зразки учнівських робіт - 30  

І Обладнання    

 Комп’ютер  - 1  

 Багатофункціональний пристрій - 1  

ІІ ТЗН    

 Цифровий фотоапарат - 1  

 Штатив до фотоапарата - 1  
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Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 

професійно-технічної освіти 

 

 

 
ДСПТО 5312.ОК.74.40-2014 

                                                                                                                               (позначення стандарту) 

 

 

 

 

 

Професія: Виконавець художньо-оформлювальних робіт 

Код: 5312 

Кваліфікація: виконавець художньо-оформлювальних робіт 3-го розряду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Видання офіційне 

Київ – 2014 
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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:   5312 Виконавець художньо-оформлювальних робіт 

2. Кваліфікація:  виконавець художньо-оформлювальних робіт  3-го розряду  

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати: 

 прийоми виконання шрифтових робіт із застосуванням шаблонів, плівко-

прозорих трафаретів;  

види брускового шрифту; правила змішування простих кольорів;  

прийоми виконання простого малюнку; вимоги до поверхонь, що 

фарбуються;  

властивості матеріалів, що застосовуються при розписі;   

знати сучасні професійні та комп’ютерні технології виготовлення простих 

рекламних плакатів, вивісок, щитів, стендів, настінних панно тощо; 

 види і причини дефектів, заходи їх попередження при виконанні простих 

художньо - оформлювальних робіт;   

вимоги охорони праці при виконанні відповідних видів робіт. 

 

Повинен вміти:  

виконувати шрифтові  роботи  простого   композиційного рішення за 

готовими  трафаретами  і  шаблонами  сухим пензлем, за допомогою трубочок 

по нормографу, гуашшю та тушшю по нетонованому кольором   папері; 

 виконувати  розпис  малюнків  простого  композиційного  рішення  за  

готовими трафаретами, ескізами олійними і гуашевими фарбами на різних 

поверхнях під керівництвом художника; 

 проводити підготовку та просте ґрунтування  поверхні під розпис; 

 виконувати  шрифтові тексти та орнаментальні композиції із 

застосуванням  самоклеючих плівок, інших сучасних матеріалів та  

інструментів; 

  обробляти пластичні і порошкоподібні матеріали; 

 здійснювати виготовлення за сучасними професійними та 

комп’ютерними технологіями простих рекламних плакатів, вивісок, щитів, 

стендів, настінних панно тощо; 

 дотримуватися правил охорони праці при виконанні відповідних видів 

робіт. 
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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 продовженні професійно-технічної освіти 

 Базова або повна   загальна середня освіта. 

5.2. При підвищенні атестації 

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією 

виконавця художньо-оформлювальних робіт 2-го розряду; стаж роботи за 

професією не менше 0,5 року.  

5.3. Після закінчення навчання 

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-

кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією виконавця 

художньо-оформлювальних робіт  3-го розряду; без вимог до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Роботи, пов’язані з рекламним та художнім оформленням на підприємствах, в 

організаціях та установах всіх видів економічної діяльності, виробництвом 

сувенірної продукції. 

 

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 
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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: 5312 Виконавець художньо-оформлювальних робіт 

Кваліфікація: 3 розряд  

Загальний фонд навчального часу -  778 годин 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

Всього 

З них  на 

лабораторно

-практичні 

роботи  

1. Загальнопрофесійна  підготовка 36 2 

1.1. Основи правових знань 7  

1.2. Інформаційні технології 7 2 

1.3. Основи галузевої економіки і підприємництва 7  

1.4. Резерв часу 15  

2. Професійно-теоретична підготовка 286 226 

2.1. Технологія  виконання художньо-оформлюваних 

робіт 

56 40 

2.2. Охорона праці 16  

2.3. Креслення і перспектива 20 17 

2.5. Матеріалознавство 14 3 

2.6. Рисунок 42 41 

2.7. Живопис 42 40 

2.8. Шрифти 20 18 

2.9. Основи композиції 34 30 

2.10 Графіка і прикладне мистецтво 42 37 

3. Професійно-практична підготовка 429  

3.1. Виробниче навчання  156  

3.2 Виробнича практика 273  

4. Консультації 20  

5. Державна кваліфікаційна атестація (або 

проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація 

при продовженні навчання) 

7  

6. Загальний обсяг навчального часу (без  п. 4): 758 228 

 

 

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих 

робітників за професією «Виконавець художньо-оформлювальних робіт» 

 

1. Кабінети: 

- Охорони праці та правил дорожнього руху 

- Технології виконання художньо-оформлювальних робіт 
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- Рисунку та живопису 

- Матеріалознавства 

- Композиції і кольорознавства 

- Основ галузевої економіки і підприємництва 

- Основ правових знань 

- Лабораторії: 

- Інформаційних технологій та комп’ютерної графіки 

2. Майстерні: 

- Виконання художньо-оформлювальних робіт 

 

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

кваліфікованих робітників: 

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за 

рахунок їх об’єднання; 

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників 

може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця; 

- предмети «Інформаційні технології» вивчається 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. Захист господарчих прав та інтересів. 

Розгляд господарчих спорів 

2  

2. Адміністративне право 2  

3. Кримінальна відповідальність в 

економічній діяльності. 

2  

4. Рішення юридичних і правових задач, 

порушення економічних  прав,  що 

виникають у тій чи іншій економічній  

галузі. 

1  

 Всього годин: 7  

 

Тема 1. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських  

спорів 

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, 

які використовуються для розв'язання господарських спорів. 

 

 

Тема2. Адміністративне право 

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та 

організація державного управління. Роль адміністративного права у 

регулюванні відносин у сфері державного управління. 

 

Тема  3. Кримінальна відповідальність в економічній діяльності 

Кримінальна відповідальність за господарські злочини. Відповідальність за 

порушення законодавства про охорону навколишнього середовища в  окремих 

галузях  економіки України. 

 

Тема  4. Рішення юридичних і правових задач, порушення економічних  

прав,  що виникають у тій чи іншій економічній  галузі 

Рішення правових задач. Моделювання правових ситуацій. Розв’язування 

правових ситуацій, що виникли під час виконання трудових обов’язків. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Інформаційні технології» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні 

технології 
3  

2. Мережні системи та сервіси 4 2 

Всього годин: 7 2 

 
 

Тема 1. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології 

 Стилі оформлення та подання інформації. Розробка фірмового стилю. 

Мультимедійні технології. 

 

Тема 2. Мережні системи та сервіси 

Загальні відомості про  електронну пошту та телеконференції. 

Основні мережні сервіси. Браузери. 

Лабораторно-практична робота №1 

        Створення публікації «Інновації в професії» (2 год). 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи галузевої економіки і підприємства» 

 

 

№ 

з/п 

Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Організація виробництва на 

підприємствах промисловості 
2  

2. Підприємство як суб’єкт господарювання 1  

3. Кадри підприємства  1  

4. Продуктивність праці 1  

5. Організація і оплата праці 2  

 Всього годин: 7  

 

Тема 1. Організація виробництва на підприємствах промисловості 

 Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності 

підприємств. Формування та структура виробничого процесу. Основні 

принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва та 

їх характеристика. 

Тема 2. Підприємство як суб’єкт господарювання 

  Розвиток і види підприємств. Функції підприємств. Організаційно-

правові форми підприємств. 

Тема 3. Підготовка кадрів 

 Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на зміну 

професійно-кваліфікаційного складу кадрів підприємства. Підвищення 

кваліфікації робітників. 

Тема 4. Продуктивність праці 

 Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці та 

методи її обчислення. 

Тема 5. Оплата праці 

  Системи оплати праці. Нові форми оплати праці, бригадний підряд, 

преміювання. Класифікаційні розряди (класи), порядок їх присвоєння. 
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Типова навчальна програма з предмета   

«Технологія виконання художньо-оформлювальних робіт» 

 

№ з/п Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лаборатор

но - 

практичні 

1. Технологія виконання робіт різними 

фарбувальними сумішами 

6 4 

2. Технологія обробки пластичних матеріалів 

для художньо - оформлювальних робіт 

6 4 

3. Технологія використання порошкоподібних 

матеріалів для художньо-оформлювальних 

робіт 

3 2 

4. Декоративні народні розписи 9 6 

5. Імітація декоративних елементів і фактури 

різних матеріалів 

6 4 

6. Сучасні технічні засоби і технології 4  

7. Об’ємне конструювання 22 20 

 Всього годин: 56 40 

 

Тема 1. Технологія виконання робіт різними фарбувальними 

сумішами 

Підготовка водяних, клейових і олійних фарб до роботи. Вимоги до якості 

фарбувальних сумішей. 

Вибір фарбувальної суміші в залежності від виду поверхні і призначення. 

Вимоги до якості підготовки поверхонь для різних фарбувальних сумішей. 

Інструменти і пристрої для роботи з фарбами. 

Технологія виготовлення фарбувальних сумішей. 

Основні прийоми нанесення сумішей на поверхню. Види дефектів при 

нанесенні фарбувальних сумішей, причини їх виникнення та способи усунення. 

Організація робочого місця. Правила безпеки праці при роботі з 

фарбувальними сумішами. 

Практична робота № 1 

Нанесення фарбувальних сумішей різними способами. (2 год) 

Практична робота №2 

Створення таблиці-зразка нанесення сумішей різними способами.» (2 год) 

 

Тема 2. Технологія обробки пластичних матеріалів для художньо - 

оформлювальних робіт 



65 

 

Природні і штучні пластичні матеріали (глина, віск, пластилін, пластмаси). 

Застосування пластичних матеріалів в художньо-оформлювальних роботах. 

Особливості підготовки і подальшої обробки пластичних матеріалів. 

Інструменти та обладнання для роботи з пластичними матеріалами. 

Технологічний процес виготовлення виробів із пластичних матеріалів. Правила 

зберігання та догляду за незакінченими роботами із пластичних матеріалів. 

Художня обробка виробів із пластичних матеріалів. 

Організація робочого місця при обробці пластичних матеріалів. Безпечні 

способи виконання робіт. 

Практична робота №3 

Виготовлення декоративних елементів з пластичних матеріалів ( пластилін).  (2 

год) 

Практична робота №4 

Виготовлення декоративних елементів з глини чи інших пластичних матеріалів. 

(2 год) 

Тема 3. Технологія використання порошкоподібних матеріалів для 

художньо-оформлювальних робіт 

Використання декоративних елементів з порошкоподібних матеріалів (гіпс, 

цемент) в художньо-оформлювальних роботах. Виготовлення декоративних 

елементів. 

 Інструменти і пристрої для роботи з порошкоподібними 

матеріалами.Організація робочого місця при виконанні робіт з 

порошкоподібних матеріалів. 

Безпечні методи ведення робіт. 

Практична робота №5 

Виготовлення декоративних елементів з порошкоподібних матеріалів. (2 год) 

        Тема 4. Декоративні народні розписи 

Розпис як частина народних промислів. Коротка характеристика видів розписів: 

петриківського, опішнянського, гуцульського і яворівського розписів. 

Ознайомлення з технологією опішнянського, гуцульського і яворівського 

розпису. 

Практична робота №6 

Виконання ескізу петриківського розпису. ( 2 год) 

Практична робота №7 

Виконання петриківського розпису. (2 год) 

Практична робота №7 

Деталізація та закінчення роботи над завданням. (2 год) 

Тема 5. Імітація декоративних елементів і фактури різних матеріалів  
Значення імітації матеріалів в художньо-оформлювальних роботах. 

Матеріали та технологія імітації під дерево, метал, камінь – мармур, граніт. 

Матеріали та технологія імітації. Загальні відомості про фактури матеріалів. 

Прийоми досягнення ілюзії передачі фактури будь-якого матеріалу шляхом 

імітації. 

         Практична робота №9 

Виконання імітації металу. ( 2 год) 
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Практична робота №10 

Виконання імітації дерева. (2 год) 

Тема 6. Сучасні технічні засоби і технології 

Основні технічні засоби виконавця художньо-оформлювальних робіт. 

Підвищення економічного ефекту і продуктивності праці при роботі з 

технічними засобами. 

Принтер, комп’ютер, ксерокс, проектор.  Призначення приладів.  Допоміжні  

пристрої. Правила безпечної роботи із сучасними технічними засобами. 

Сучасні професійні та комп’ютерні технології для виготовлення рекламних 

плакатів, вивісок, щитів, стендів, банерів,панно тощо. 

                 Тема 7. Об’ємне конструювання 

Види об'ємної пластики. Техніка виконання об’ємних елементів. Особливості 

роботи над об'ємними формами. Інструменти і пристрої для об'ємного 

конструювання. Організація робочого місця та охорона праці при роботі з 

гострими інструментами. 

Практична  робота №11 

Виготовлення  викройки елементів об'ємної пластики. (2 год) 

Практична  робота № 12 

Виготовлення  елементів об'ємної пластики. (2 год) 

Практична  робота № 13 

Виготовлення  елементів об'ємно ї пластики  (2 год) 

Практична  робота № 14 

Виготовлення  елементів об'ємної пластики. (2 год) 

Практична  робота № 15  

Застосування  елементів об'ємно ї пластики в композиції.  (2 год) 

           Практична  робота №16 

Виготовлення  викройки елементів об'ємної пластики технікою «Коробочка.» (2 

год) 

Практична  робота № 17 

Виготовлення  елементів об'ємної пластики технікою «Коробочка». (6 год) 

Практична  робота № 18 

Застосування  елементів об'ємно ї пластики в композиції.  (2 год) 
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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  1  

2. 

Основи безпеки праці в галузі. Загальні 

відомості про потенціал небезпек. Психологія 

безпеки праці. Організація роботи з охорони 

праці 

4  

3. 
Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека 

виробництва і вибухозахист 
3  

4. Основи електробезпеки 2  

5. 
Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 

Медичні огляди 
3  

6. 
Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 
3  

Всього годин : 16  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

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.  

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. 
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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 професіями в галузі.  

Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні художньо-

оформлювальних робіт. Створення безпечних умов праці при виконанні 

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 

індивідуального захисту при проведенні різних видів робіт. Захист від шуму, 

пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат 

виробничих приміщень. 

Прилади контролю безпечних умов праці на робочому місці виконавця 

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 виконавця художньо-оформлювальних робіт: ураження 

електричним струмом, травматизм очей, опіки, ураження дихальних шляхів, 

механічні пошкодження, порізи. Вимоги безпеки у навчальних, навчально – 

виробничих приміщеннях навчальних закладів. 

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, 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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 
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Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 

Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. 

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 предмета   

«Креслення і перспектива» 

 

№ з/п Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

1. Проекційне креслення 4 3 

2. Проектування геометричних тіл 2 2 

3. Перетин тіл площиною 4 4 

4. Взаємне перетинання тіл 2 2 

5. Перерізи і розрізи 8 6 

 Всього годин: 20 17 

Тема 1. Проекційне креслення 

Види проекцій та способи їх утворення. Прямокутні проекції. їх назви, 

площини проекцій, утворення.Аксонометричні проекції, способи побудови.  

галузь їх застосування.  

Практична робота №1 

Зображення деталі в прямокутній проекції. (1 год) 

Практична робота №2 

Зображення деталі в ізометричної проекції. (2 год) 

Тема 2. Проектування геометричних тіл 

Проектування призми, піраміди, циліндра, конуса і кулі на площині проекцій. 

Практична робота №3 

Розгортка поверхонь геометричних тіл. (2 год) 

Тема 3. Перетин тіл площиною 

Практична робота №4 

Виконання перетину геометричних тіл проектуючими площинами. (2 год)  

Практична робота №5 

Побудова натуральної фігури перерізу способом суміщення. (2 год) 

Тема 4. Взаємне перетинання тіл 

Практична робота №6 

Побудова лінії перетину поверхонь тіл при допомозі допоміжних січень 

площин - призми з призмою, циліндра з циліндром. (2 год) 

Тема 5. Перерізи і розрізи 

Перетини винесені і похилі. Застосування перетинів. Розрізи, їх призначення. 

Різниця між розрізом і перерізом. Допоміжні поверхні. Вибір способу перерізу. 

Види перерізів і розрізів на кресленнях. 

Практична робота №7 

Виконання внесеного перетину. (2 год) 

Практична робота №8 

Виконання похилого перетину. (2 год) 

Практична робота №9 

Побудова розрізів. (2 год) 



72 

 

Типова навчальна програма з предмета   

«Матеріалознавство» 

 

№ з/п Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

1. Фарби і пігменти 5 1 

2. Пластичні матеріали 4 1 

3. Порошкоподібні матеріали 5 1 

 Всього годин: 14 3 

 

        Тема 1. Фарби і пігменти  
Загальні відомості про фарби й пігменти. Натуральні й штучні пігменти. Види 

фарб і пігментів та їх властивості. 

Види й застосування готових фарб у художньо-оформлювальних роботах. 

Застосування водних, олійних, емалевих та інших фарб. 

Металеві пігменти - алюмінієві й бронзові порошки. 

Практична робота №1 

Визначення назв та властивостей пігментів і фарб за зовнішніми ознаками. (1 

год) 

        Тема 2. Пластичні матеріали 

Види пігментів і фарб; пластмаси, глина, пластилін,  віск, мастика та ін. 

Рецепти приготування пластичних матеріалів.  Пластичні маси з паперу і інших 

матеріалів. Підготовка їх до роботи. Рецепти приготування пластичних мас. 

Зберігання пластичних матеріалів. Зберігання,  догляд та збереження 

незакінчених робіт з пластичних матеріалів. 

Практична робота №2 

Визначення назв та властивостей пластичних матеріалів за зовнішніми 

ознаками. (1 год) 

Тема 3. Порошкоподібні матеріали 

Порошкоподібні  матеріали, що застосовуються в оформлювальних роботах.  

Цемент: види, призначення, марки цементу, їх властивості. Гіпс види, 

властивості, застосування. Крейда: види, походження, властивості, 

застосування.  

Правила зберігання порошкоподібних матеріалів. 

Практична робота №3 

Визначення виду порошкоподібного матеріалу за зовнішніми ознаками. (1 год) 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Рисунок» 

 

№ з/п Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

1. Натюрморт з трьох простих геометричних 

фігур. 

7 6 

2. Тонове зображення гіпсового орнаменту. 10 10 

3. Виконання начерків побутових предметів. 9 9 

4. Натюрморт з побутових предметів 

простих геометричних форм. 

16 16 

 Всього годин: 42 41 

 

        Тема 1. Натюрморт з трьох простих геометричних фігур 

Особливості конструктивної побудови фігур. Знаходження лінії обрію, 

точки сходу. Розвиток вміння цілісно бачити групу зображуваних предметів. 

Уточнення взаєморозташування предметів. Плановість.  Світлотіньове 

вирішення натюрморту. 

Практична робота № 1     

Конструктивна побудова фігур. (2 год) 

Практична робота № 2 

Уточнення пропорцій предметів та взаєморозташування в просторі. (2 год) 

Практична робота № 3     

Виконання світлотіньового вирішення натюрморту. (2 год) 

         Тема 2. Тонове зображення гіпсового орнаменту 

Конструктивна побудова складної гіпсової форми. Уточнення пропорцій 

деталей орнамента. Застосування освітлення для виявлення об’єму.  

Практична робота № 4   

Виконання конструктивної побудови  гіпсового орнаменту. ( 2 год.) 

Практична робота № 5  

Уточнення пропорцій деталей орнаменту. ( 2 год.) 

Практична робота № 6  

Виконання  тонового рисунка гіпсового орнаменту. (2 год) 

Практична робота № 7  

Виконання  тонового рисунка гіпсового орнаменту. (2 год) 

Практична робота № 8 

Деталізація  тонового рисунка гіпсового орнаменту. (2 год) 

         Тема 3. Виконання начерків побутових предметів 

Техніки виконання начерків побутових предметів. Матеріали для виконання 

начерків. Передача характеру предметів, їхнього розміщення та тональності.  

Практична робота № 9 
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Короткі начерки предметів різних за формою та фактурою. 

 Передача матеріальності та фактури різними матеріалами. ( 9 год) 

        Тема 4. Натюрморт з побутових предметів простих геометричних форм 

Аналіз форми побутових предметів (акцент на спільності з формою простих 

геометричних фігур). Передача матеріальності та фактури предметів та складок 

тканини. Закріплення знань з основ лінійної й повітряної перспективи. 

Практична робота №10  

Рисунок натюрморту із 2-3-х предметів простих геометричних форм на фоні 

складок тканини. ( 8 год.) 

Практична робота № 11  

Рисунок натюрморту з гіпсовим орнаментом. ( 8 год.) 
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Типова навчальна програма з предмета   

«Живопис» 

 

 

 

Тема 1.  Живопис з натури 

Натюрморт акварельними фарбами з трьох - чотирьох предметів в контрастних 

кольорах. Вплив контрастних кольорів один на одного. Вплив освітлення на 

виявлення об’єму предметів. Вплив кольорів навколишніх предметів на 

відтінки рефлексів.  

Практична робота № 1 

Живопис натюрморту із кількох предметів в теплій кольоровій гамі. (6 год)  

Практична робота № 2 

Живопис натюрморту із кількох предметів, різних за фактурою. (6 год) 

Практична робота № 3  

Виконання натюрморту з металевим предметом на кольоровому фоні. (6 год) 

Тема 2.   Кольори теплі і холодні 

Натюрморт складений з предметів холодної кольорової гами. Живопис 

натюрморту в змішаній кольоровій гамі. 

 Практична робота № 4 

Виконання натюрморту в холодній кольоровій гамі. ( 4год) 

  Практична робота № 5 

Виконання натюрморту в змішаній кольоровій гамі. ( 4 год)      

Тема 3. Передача засобами акварелі різних за фактурою тканин і 

предметів 

Живопис натюрморту зі складними за кольором тканинами та різними за 

фактурою предметами. 

Практична робота №6 

Конструктивна побудова натюрморту на фоні, складеному з двох кольорів . (2 

год) 

Практична робота №8 

Прописка  натюрморту локальними кольорами. (2 год) 

 

 

№ з/п Тема Кількість годин 

Всього З них 

лабораторно 

практичних 

1.  Живопис з натури 19 18 

2.  Кольори теплі і холодні 9 8 

3.  Передача засобами акварелі різних за 

фактурою тканин і предметів 

14 14 

 Всього годин: 42 40 
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Практична робота №9 

Живопис основних світлових та кольорових співвідношень. Деталізація 

предметів переднього плану. (3 год) 

Практична робота №10 

Живопис натюрморту локальними кольорами зі складними за кольором 

тканинами та різними за фактурою предметами. (2 год) 

Практична робота №11 

Живопис основних світлових та кольорових співвідношень. (2 год) 

Практична робота №12 

Деталізація предметів переднього плану. (3 год) 
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Типова навчальна програма з предмета   

«Шрифти» 

 

№ з/п Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

1. Поняття шрифтової гарнітури. 

Класифікація шрифтів 

3 2 

2. Використання брускового шрифту в 

оформлювальній роботі  

4 4 

3. Напис і його композиція 5 4 

4. Група шрифтів типу «Гротеск» 4 4 

5. Група шрифтів типу «Антиква» 4 4 

 Всього годин: 20 18 

 

Тема 1. Поняття шрифтової гарнітури. Класифікація шрифтів 

Класифікація шрифтів за історичними ознаками. Відмінність та подібність 

шрифтів за наявністю чи відсутністю виносних елементів, форми зарубок. 

Подібність шрифтів за написанням. 

Нові види шрифтів початку ХІХ ст.: єгипетський або брусковий, «гротеск» чи 

рублений, «антиква». 

Сучасні шрифти: каліграфічні, контурні, національні, декоративні, 

комп’ютерні. 

Практична робота №1 

Виконання замальовки літер з різних  видів шрифтів. (2 год) 

Тема 2. Використання брускового шрифту в оформлювальній роботі  

Особливості побудови і характер напису брускових шрифтів. Інструменти для 

написання брускового шрифту.  

Практична робота №2  

Написання фрази, заголовка та ін. ( 4 год) 

Тема 3. Напис і його композиція 

Поняття про композицію тексту. Види композиції тексту.  

Законии композиції: цілісність, симетричність, ритм.                                                    

Види композиції тексту: симетрична, блочна, прапорцем. Композиційна 

рівновага. Застосування виду композиції відносно вимог завдання. 

Практична робота №3 

Виконання симетричної композиції тексту. (2 год) 

Практична робота №4 

 Написання шрифтової фрази способом «від краю». (2 год) 

Тема 4. Група шрифтів типу «Гротеск» 

Група рубаних шрифтів. Відмінності та особливості побудови літер. Гарнітури: 

журнальна рублена, газетна рублена, стародавня рублена, рублена плакатна. 
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Призначення, застосування шрифтів всіх видів. Застосування модульної сітки. 

Пропорції літер шрифту, єдність стилю в рамках гарнітури.  

Практична робота №5 

Написання тексту рубленої плакатної гарнітури із застосуванням модульної 

сітки. (2 год)  

Практична робота №6 

Написання тексту рубленою плакатною гарнітурою. (2 год) 

Тема 5. Група шрифтів типу «Антиква» 

Основні ознаки та характерні особливості групи шрифтів «антиква» 

(контрастність та виразність вертикальних та горизонтальних штрихів). Стара 

та нова антиква. Особливості написання старої антикви. Поділ на групи. 

Застосування модульної сітки. Основні закономірності побудови і написання 

шрифту типу « антиква». Вживання шрифту антикви для написання адреси, 

обкладинок, заголовків.  

Практична робота №7  

Написання фрази в стилі нової антикви. (2 год) 

Практична робота № 8 

Виконання тексту старою антиквою. (2 год) 
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Типова навчальна програма з предмета   

«Основи композиції» 

 

№ з/п Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

1. Стилізація 6 5 

2. Основні засоби композиції 1  

3. Загальні поняття про статику і динаміку, 

симетрію і асиметрію 

6 6 

4. Рівновага. Пошук рівноваги 4 4 

5. Поняття про ритм і метр в композиції 6 6 

6. Контраст і нюанс, тотожність 

співвідношень 

6 5 

7. Акцент 2 2 

8. Гармонія форми та маси в композиції 1  

9. Масштаб та масштабність 2 2 

 Всього годин: 34 30 

 

Тема 1. Стилізація 

Поняття «стилізація». Способи стилізації. стилізація елементів з натиском; 

спрощення зовнішніх форм; стилізація груп рослинних елементів. Виразність 

форм.Пластичне перетворення мотивів рослинного і тваринного світу в 

декоративний образ. Спрощення зображення з урахуванням раціонального 

використання технологічних властивостей матеріалу. Тематична композиція. 

Практична робота №1 

Виконання стилізації рослинних елементів. (2 год) 

Практична робота № 2  

Виконання стилізації геометричних елементів. (1 год) 

Практична робота № 3 

Стилізація зооморфних елементів. (2 год) 

Тема 2.   Основні засоби композиції 

Колір  як засіб творення  композиції. Графічність (трактування образу 

через точку, лінію, пляму, силует та ін.) 

Тема 3. Загальні поняття про статику і динаміку,  симетрію і 

асиметрію 

Динаміка. Прийоми передачі руху в композиції. Рух до центру (від центру) 

Статика.  Стан спокою, рівноваги, стійкості в композиції. Схеми статичної 

рівноваги.  

Симетрія та асиметрія. Симетричні та асиметричні види композицій. Принципи 

організації композиції відносно площини, осі або центру. Основні властивості 
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симетричних і асиметричних композицій, область їх застосування Види 

симетрії: дзеркальна, осьова, центрова (гвинтова). 

Варіанти симетрії – асиметрії в композиції.  

Практична робота № 4 

Застосування явища динаміки при створенні композиції. (2 год)  

Практична робота № 5 

Застосування явища статики при створенні композиції. (2 год) 

Практична робота № 6 

Ескіз симетричної та асиметричної композиції. (2 год) 

Тема 4. Рівновага. Пошук рівноваги 

Рівновага в композиції. Баланс елементів форми. Співвідношення кольору і 

маси. Пошук рівноваги. Форми рівноваги на площині. Єдність як принцип 

зв'язку окремих елементів композиції:Співмірність. Простір і форма. 

Практична робота № 7 

Ескіз композиції на пошук рівноваги. (2 год) 

Практична робота № 8 

Виконання композиції із застосуванням законів рівноваги. (2  год) 

Тема 5. Поняття про ритм і метр в композиції 

 Ритм - основа композиційної будови. Ритмічне чергування елементів 

композиції. 

Ритмічні , метричні ряди. Періоди ряду. 

Практична робота № 9 

Ескіз композиції із ліній із застосуванням законів ритму. (2 год) 

Практична робота № 10 

Виконання композиції із застосуванням законів ритму. (2 год) 

Практична робота № 11 

Виконання ескізу композиції із застосуванням ритмічного ряду та ритмічної 

сітки. (2 год) 

Тема 6. Контраст і нюанс, тотожність співвідношень 
Гармонія кольорів і форм в композиції  Побудова  монокомпозиції з мотивів 

складних форм. Властивості контрасту: збільшення, зменшення, концентрація, 

скеровування, створення настрою.  

Практичні роботи №12  

Ескіз композиції із застосуванням контрастних співвідношень. ( 3год) 

 Практична робота № 13 

Ескіз композиції із застосуванням нюансних співвідношень. (2 год) 

 Тема 7. Акцент 
Акцент  як засіб привернення уваги до композиційного центру. 

Практична робота № 14 

Виконання вправ на виявлення акценту в композиції. (2 год) 

 

Тема 8. Гармонія форми та маси в композиції 

Засоби гармонійної організації площинних і просторових форм; основні 

засоби просторових форм, ліній, поверхонь. Основні закономірності для 

досягнення рівноваги і динамічності площинних і просторових форм . 
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Тема 9.  Масштаб та масштабність 

Масштаб і масштабність; визначення, значення, застосування. 

Практична  робота № 15 

Виконання вправ на переведення в масштаб. (2 год) 
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Типова навчальна програма з предмета   

«Графіка і прикладне мистецтво» 

 

№ з/п Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

1. Прикладне мистецтво 17 16 

2. Сучасне прикладне мистецтво,його 

застосування в художньому оформленні 

5 4 

3. Ліплення. 3 2 

4. Паперова пластика. 8 7 

5. Графічні роботи в художньому 

оформленні. 

9 8 

 Всього годин: 42 37 

 

Тема 1. Прикладне мистецтво  

Регіональні народні прмисли. Петриківський розпис, його походження і 

особливості; загальні поняття про техніку петриківського розпису. 

Практична  робота №1 

Виконання основних елементів петриківського розпису. (2 год) 

Практична  робота № 2 

Виконання орнаменту з рослинних елементів. (2 год) 

Практична  робота №3 

Виконання орнаменту з додаванням зооморфних елементів. (2 год) 

Практична  робота №  4 

Виконання розпису орнаменту в колі. (2 год) 

 Практична  робота № 5  

Виконання ескізу розпису побутових виробів з дерева. (2 год) 

Практична  робота № 6 

Виконання  елементів двоколірного  розпису. (2 год) 

Практична  робота №  7 

Виконання композиції у техніці двоколірного  розпису. (4 год) 

Тема 2. Сучасне прикладне мистецтво, його застосування в 

художньому оформленні 

Сучасне прикладне мистецтво. Його види. Характерні риси сучасного 

прикладного мистецтва. Декорування як один із видів прикладного мистецтва.  

Види декору. Використання  декору  для виявлення  ритму, симетрій, 

контрастів, для підвищення емоційної виразності форми, єдності зовнішнього 

вигляду і змісту художнього оформлення.  

Практична  робота № 8  

Ескіз композиції із застосуванням стилізації декоративних елементів. (4 год) 

Тема 3. Ліплення 
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Характерні особливості скульптури малих фори. Види пластичних матеріалів 

для скульптури малих форм. Інструменти та пристосування для виконання 

ліпних робіт.  Підготовка матеріалу та інструментів до роботи. Способи та 

прийоми ліплення 

Практична  робота №  9 

Виконання  простого пласта способом відминання. (2 год) 

 Тема 4. Паперова пластика 

Об'ємне конструювання з щільного паперу або картону. Організація робочого 

місця, інструменти та пристосування для виконання об'ємного конструювання.  

Виготовлення розгорток та викройок окремих частин. Способи підготовки 

поверхонь. Способи з’єднань, що застосовуються в конструюванні. 

 Технологія виготовлення виробу із щільного паперу.  

Практична  робота №  10 

Виготовлення  викройки виробу зі щільного паперу. (2 год) 

  Практична  робота №  11 

Виготовлення  виробу зі щільного паперу. (5 год) 

Тема 5. Графічні роботи в художньому оформленні 

Графічно- шрифтові роботи в рекламі.Технологічні, прийоми та матеріали 

в рекламі. Вимоги до графічного  рекламного плакату.Ілюстративно - 

графічний плакат. Графічні прийоми для досягнення чіткості, виразності, 

образності. 

Технологія, виконання графічно-шрифтового плаката, використання 

інструментів, приладів. 

Практична  робота №  12 

Виконання  ескіза ілюстративно- графічного плаката. (2 год) 

Практична  робота №  13 

Виконання рекламного плаката із застосуванням графічно- шрифтових образів. 

(4 год) 

Практична  робота №  14 

Виконання рекламного плаката із застосуванням графічно- шрифтових образів 

в матеріалі (туш, перо, гелієва ручка). (2 год) 
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Типова навчальна програма з виробничого навчання  

Професія: 5312 Виконавець художньо-оформлювальних робіт 

Кваліфікація: 3 розряд  

№ з/п Тема Кількість 

годин 

І. Виробниче навчання в навчальних майстернях  

1.  Вступне заняття. Безпека праці, електробезпека 

 і пожежна безпека в навчальних  майстернях. 

6 

2.  Виконання робіт різними сумішами фарб. 12 

3.  Виконання елементів художнього оформлення  з 

пластичних та порошкоподібних матеріалів. 
24 

4.  Виконання орнаментально-декоративних композицій 

 для художнього оформлення. 

18 

5.  Декоративний розпис. 12 

6.  Імітація фактури різних матеріалів і декоративно-

художніх елементів. 

18 

7.  Виготовлення шрифтових та експозиційних плакатів. 42 

8.  Об'ємне конструювання. 24 

 Всього годин: 156 

ІІ. Виробнича практика 

1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

виробництві. 
7 

2. Самостійне виконання робіт виконавця  

 художньо-оформлювальних робіт відповідно до  3-

ого розряду 

266 

3. Кваліфікаційна пробна робота  

 Всього годин: 273 

 Разом 273 

 

Виробниче навчання у майстерні 

Тема 1. Вступне заняття. Охорона праці та пожежна безпека  в 

майстерні. 

Зміст праці, етапи трудового становлення і професійного зростання 

виконавця художньо-оформлювальних робіт. Виробнича діяльність навчальної 

групи. Демонстрація кращих робіт, виготовлених учнями під час виробничого 

навчання.  

Знайомство учнів з навчальною майстернею. Вимоги до організації 

робочого місця виконавця художньо-оформлювальних робіт. Ознайомлення з 

режимом роботи в навчальній майстерні.  
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Вимоги до безпечних умов праці в навчальній майстерні та на робочому 

місці. Причини виробничого травматизму. Види травм, які можуть статися при 

роботі з інструментом та експлуатації обладнання майстерні. 

Протипожежна безпека. Причини, які можуть викликати пожежу в 

навчальній майстерні. Фактори, що підвищують загрозу виникнення пожежі в 

навчальній майстерні. Заходи попередження виникнення пожежі у навчальній 

майстерні при використанні вогненебезпечних матеріалів. Правила поведінки 

учнів при виникненні пожежі.  

Електробезпека. Технологічні засоби захисту від ураження 

електрострумом. Правила користування електроприладами та 

електроінструментами.  

          Тема 2. Виконання робіт різними  сумішами фарб. 

 Організація робочого місця і безпека праці. Ознайомлення з різними 

фарбами, інструментами і пристосуваннями для роботи з ними, підготовкою до 

роботи і правилами зберігання. Показ прийомів нанесення фарбувальних 

сумішей на поверхню. 

Вправи учнів. Підготовка фарб, інструментів і пристосувань до роботи. 

Нанесення фарбувальних сумішей за допомогою валиків, поролону, пензлів, 

фарборозпилювачів. застосування скотчів для обмеження краю та отримання 

чіткого краю. Застосування трафаретів і шаблонів.   

            Тема 3. Виконання елементів художнього оформлення  з пластичних 

та порошкоподібних матеріалів. 

 Організація робочого місця і безпека праці.Прийоми роботи та художньої 

обробки пластичних та порошкоподібних матеріалів. Послідовність виконання 

елементів художнього оформлення з різних матеріалів. 

Вправи учнів. Виконання елементів художнього оформлення з 

пластичних та порошкоподібних матеріалів. 

          Тема 4. Виконання орнаментально-декоративних композицій  для 

художнього оформлення.  
        Організація робочого місця і безпека праці. Показ зразків орнаментальних 

композицій. Ознайомлення з видами побудов орнаментальних композицій. 

Показ правильного поєднання кольорів і співвідношення форм декоративних 

елементів. Пояснення правил стилізації зображуваних елементів орнаменту. 

Приклади використання орнаментальних заставок у художньому оформленні. 

Вправи учнів. Підготовка матеріалу, інструменту, пристроїв. 

Виконання стилізації елементів.  Виконання в матеріалі орнаменту 

(рослинного, геометричного, геральдичного). Підготовка та виготовлення 

трафаретів для виконання кольорових орнаментальних композицій. 

Застосування декоративних елементів оформленні поверхні.  

. 

Тема 5. Декоративний розпис. 

Організація робочого місця і безпека праці. Інструктаж за змістом 

занять,організація робочого місця і охорони праці. Показ зразків декоративного 

розпису. 
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Вибір матеріалів, інструментів, фарбових сумішей. Доведення сумішей до 

потрібної консистенції. Інструктаж за змістом занять, організація робочого 

місця і охорони праці.  

Декоративний розпис різних стилів. Розмітка поверхні під нанесення 

зображення. Виконання декоративного розпису. 

Вправи  

 Підготовка та розмітка поверхні під розпис. Приготування фарб. Виконання 

декоративних розписів. 

          Тема 6. Імітація фактури різних матеріалів  і декоративно-художніх 

елементів 

 Організація робочого місця і безпека праці. Ознайомлення з інструментами, 

матеріалами та приладами для виконання імітації. Підготовка матеріалів для 

різних видів імітації. Показ зразків імітації матеріалів. 

Вправи  

 Освоєння прийомів підготовки матеріалів і послідовності виконання імітації. 

Освоєння прийомів роботи з інструментом при виконанні імітації. Виконання 

імітації різних матеріалів. 

                   Тема 7. Виготовлення шрифтових та експозиційних плакатів 

Організація робочого місця і безпека праці. Ознайомлення технічними 

засобами в роботі виконавця художньо-оформлювальних робіт. Сучасні 

технології для виготовлення простих рекламних плакатів, вивісок, щитів, 

стендів, панно, банерів.  

Вправи 

 Виконання шрифтових експозиційних плакатів з використанням різних технік 

виконання та із врахуванням основних композиційних законів.Виготовлення 

колажа, використовуючи друкований матеріал. 

Тема 8. Об'ємне конструювання 

Організація робочого місця і безпека праці. Ознайомлення з матеріалом, 

інструментами і пристроями для виконання об'ємного конструювання. 

Ознайомлення з видами об'ємно-просторових композицій. Обємне 

конструювання із щільного паперу та картону. Виготовлення розгорток та 

викройок елементів пластики. 

Вправи 

 Виконання об'ємних елементів, з картону і щільного паперу технікою 

«коробочка» та «на ребро». 

Виготовлення об'ємних літер та декоративних художніх елементів малих 

форм з картону, щільного паперу і  ПВХ. 

 

 

ІІ. Виробнича практика  

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на виробництві 

Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на підприємстві, 

інструктаж із правил безпеки праці на робочому місці виконавця художньо-

оформлювальних робіт. 
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Ознайомлення з підприємством, плануванням праці, контролем якості 

продукції. Ознайомлення з організацією робочих місць, передовим виробничим 

досвідом. Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на ділянці роботи й 

робочому місці. 

Тема 2. Самостійне виконання робіт виконавця художньо-

оформлювальних робіт  3-го розряду 
Самостійне виконання робіт виконавця художньо-оформлювальних робіт 

3-го розряду.Організація робочого місця виконавця художньо-оформлювальних 

робіт. Дотримання правил безпеки праці під час виконання робіт, технологій, 

передбачених кваліфікаційними вимогами та  навчальними програмами. 

Примітка 

 Детальна програма виробничої практики розробляється кожним 

навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, новітнього 

устаткування та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовниками робітничих кадрів та затверджується в 

установленому порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робот 

Приклади робіт 

1. Виконання рекламного ілюстративно- графічного плаката на відповідній 

поверхні. 

2. Нанесення орнаментальної композиції за допомогою трафаретів на 

підготовлену поверхню. 

3. Нанесення орнаментальної композиції із застосуванням сучасних 

матеріалів та інструментів.  

4. Виконання колажа на тему « Художній салон». 

5. Виконання декоративного панно із застосуванням паперової пластики. 

6. Виконання піктограми для торговельного залу магазину дитячих товарів 

із застосуванням комп’ютерних технологій. 

7. Нанесення орнаментальної композиції із застосуванням комбінованих 

матеріалів на відповідно підготовленій поверхні.  

8. Виконання колажа на тему « Художній салон». 

9. Виконання колажа на тему « Моя Україна». 

10. Виконання колажа на тему «Світ рослин». 

11.  Виконання декоративного панно із застосуванням паперової пластики. 

12.  Виконання колажа на тему «Світ моїх захоплень» із застосуванням 

комп’ютерних технологій. 

13.  Виконання декоративного панно із застосуванням паперової пластики. 

14.  Виконання декоративних елементів  інтер'єру із застосуванням сучасних 

матеріалів. 

15.  Виконання декоративних елементів  інтер'єру із застосуванням імітації 

фактури різних матеріалів. 

16.  Виконання піктограми для торговельного залу магазину дитячих товарів 

із застосуванням комп’ютерних технологій. 

 



88 

 

Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

Професія: 5312 Виконавець художньо-оформлювальних робіт 

(код, назва професії) 

 

Кваліфікація: _____3 розряд______________ 

 (рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія) 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

1.  Підготовку водяних, клейових і олійних фарб до роботи. 

2.  Вимоги до якості фарбувальних сумішей. 

3. Вибирати фарбувальну суміш в залежності від виду поверхні і 

призначення.  

4. Вимоги до якості підготовки поверхонь для різних фарбувальних 

сумішей. 

5. Інструменти і пристрої для роботи з фарбами. 

6. Технологію застосування фарбувальних сумішей. 

7. Основні прийоми нанесення сумішей на поверхню.  

8. Види дефектів при нанесенні фарбувальних сумішей, причини їх 

виникнення та способи усунення.  

9. Правила безпеки праці при роботі з фарбувальними сумішами. 

10. Види сучасних матеріалів. 

11.  Застосування сучасних матеріалів в художньо-оформлювальних 

роботах. 

12. Особливості підготовки і подальшої обробки, нанесення елементів 

поверхні із сучасних матеріалів. 

13. Інструменти та обладнання для роботи із сучасними матеріалами. 

14. Декоративні народні розписи. 

15. Імітація декоративних елементів і фактури різних матеріалів: 

Дерево 

Метал. 

Мармур. 

Граніт. 

16. Основні технічні засоби виконавця художньо-оформлювальних 

робіт. 

17. Види об'ємної пластики.  

18. Техніку виконання об’ємних елементів.  

19. Інструменти і пристрої для об'ємного конструювання. 

20. Вимоги до безпеки праці. 

21. Основи підприємницької діяльності. 
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ВМІЄ: 

1. Організувати робоче місце. 

2. Дотримуватись вимог безпеки праці при виконанні художньо – 

оформлювальних робіт, пожежної та електробезпеки, гігієни праці та 

санітарії, надавати першу медичну допомогу у разі нещасних випадків 

при виконанні робіт. 

3. Готувати фарби, інструменти і пристосуваня до роботи.  

4. Наносити фарбувальні суміші за допомогою: 

5.  валиків,  

6. поролону,  

7. пензлів,  

8. фарборозпилювачів. 

9. Застосовувати трафарети і шаблони 

10. Виконувати елементи художнього оформлення з сучасних матеріалів. 

11. Виконувати стилізацію елементів.   

12. Виконувати в матеріалі орнамент (рослинного, геометричного, 

геральдичного).  

13. Готувати та застосовувати трафарети для нанесення зображень на 

поверхню. 

14.  Застосовувати декоративні елементи в оформленні поверхні. 

15. Готувати  та розмічати поверхні під розпис.  

16. Готувати фарби. 

17. Виконувати декоративний розпис. 

18. Виконувати імітацію різних матеріалів..   

19. Виготовляти шрифтові та експозиційні плакати. 

20. Виконувати об'ємні елементи, з картону і щільного паперу технікою 

«коробочка» та «на ребро». 

21. Виготовляти об'ємні літери та декоративні художні елементи малих форм 

з картону, щільного паперу і  ПВХ. 
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання 

 

№  

з/п 
Найменування 

Кількість на групу 

15 осіб 

Прим. Для індивід. 

користування 

Для груп. 

користув. 

1 2 3 4 5 

І Обладнання    

 
Мольберти 

- 15  

 Дошки ( планшети) 600*800  15  

 Тумби для постановок - 3  

 Реквізит для постановки різної 

фактури, гіпсові моделі 

- 7  

ІІ Інструмент    

 Олівці різної твердості  комплект   

 Кнопки  1 упаковка   

 Затискачі  2   

 Лінійки деревяні та металеві 1   

 Кутники  1   

 Циркулі  1   

 Лінер 1   

 Валик паралоновий  3  

 Клейовий термопістолет  3  

 Аерограф  - 2  

 Мастихін  1   

 Ножиці  1   

 Ножик - різак 1   

 Електролобзик  1  

 Електродриль  1  

 Електрошліфувальна машина  1  

 Рубанок 1   

 Фуганок  3  

 Пилка ручна 1   

 Шуруповерт  1  

 Ліноліумні різці № 1,2,3,5. комплект   

 Різці по дереву комплект   

 Флейц - 2  

 Пензлі плоскі, круглі, котячі комплект   

 Фарби комплект   

 Гуаш  комплект   

 Темпера комплект   
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№  

з/п 
Найменування 

Кількість на групу 

15 осіб 

Прим. Для індивід. 

користування 

Для груп. 

користув. 

1 2 3 4 5 

 Акрил  комплект   

 Олійні  комплект   

 Гуашеві комплект   

 Клеї 1 -  

 Картон комплект -  

 Лаки  - 5  

 Розчинники  - 5  

 Шпателі - 5  

 Креслярський набір - 2  

 Трафарети  - 5  

 Пера різної величини комплект -  

 Ракель  - 2  

ІІІ Прилади і пристрої    

 Освітлювальні пристрої - 5  

ІV Натуральні зразки    

 Набір навчальних посібників 15   

 Зразки учнівських робіт - 30  

І Обладнання    

 Комп’ютер  - 1  

 Багатофункціональний пристрій - 1  

ІІ ТЗН    

 Цифровий фотоапарат - 1  

 Штатив до фотоапарата - 1  
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Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 

професійно-технічної освіти 

 

 

 

 

 
ДСПТО 5312.ОК.74.40-2014 

                                                                                                                               (позначення стандарту) 

 

 

 

 

 

Професія: Виконавець художньо-оформлювальних робіт 

Код: 5312 

Кваліфікація: виконавець художньо-оформлювальних робіт 4-го розряду 

 

 

 

 

 

 

 

 
Видання офіційне 

Київ – 2014 
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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:  5312 Виконавець художньо-оформлювальних робіт 

2. Кваліфікація:  виконавець художньо-оформлювальних робіт  4-го  розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати:  

основні види шрифтів: академічний, рублений і прийоми їх написання, 

перегляду, обробки, розтушовування, виправлення;  

розрахунок тексту по рядках і висоті; прийоми заправки пензлем 

шрифтів, віньєток;  

правила тонування фону і змішування різних кольорів;  

основи живопису і малюнку;  

елементи лінійної перспективи, креслення, пластичної анатомії, 

кольорознавства; 

 живописно-малярський інструмент;  

види і марки лаків і фарб;  

шпаклювально-грунтові суміші;  

прийоми змішування пігментів;  

способи виготовлення простих трафаретів, шаблонів, припорохів під 

багатоколірний розпис;  

властивості клеїв, кольорових сумішей, що використовуються,  умови їх 

зберігання, вимоги до якості робіт;  

види, властивості та застосування новітніх матеріалів та прийоми роботи 

з ними для виконання шрифтових робіт;  

види і причини дефектів, заходи їх попередження при виконанні робіт 

середньої складності;  

основи комп’ютерної графіки та  технологію використання 

фотодокументів у художньо-оформлювальних роботах середньої складності;  

вимоги охорони праці при виконанні відповідних видів робіт. 

 

Повинен вміти: 

 виконувати  шрифтові   роботи   середньої   складності композиційного 

рішення за ескізами художників,  за готовими   трафаретами та  нормографами,  

різноманітними шрифтами  тушшю,  гуашшю, темперними, олійними, 

емульсійними  фарбами та емалями на   тонованих  площинах  з  різних 

матеріалів; 
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 виготовляти   прості  шаблони  і  вирізати  з  паперу  трафарети 

оригінальних   шрифтів; 

 розписувати  малюнки  середньої  складності композиційного рішення за  

ескізами   художників; 

 виконувати  усі види художніх написів; 

 наносити складні ґрунти на поверхні; 

 переносити  простий  малюнок з ескізу на папір,  кальку, картон для 

виготовлення трафаретів, припорохів під багатоколірний розпис; 

 виконувати середньої складності орнаментні та шрифтові композиції з 

самоклеючих плівок, інших новітніх матеріалів та наносити  їх на різноманітні 

поверхні; 

  виконувати художньо-оформлювальні роботи середньої складності з  

використанням основ комп'ютерної графіки, фотодокументів; 

 дотримуватися правил охорони праці при виконанні відповідних видів 

робіт. 

 

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 продовженні професійно-технічної освіти 

 Базова або повна   загальна середня освіта. 

5.2. При підвищенні атестації 

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією 
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виконавця художньо-оформлювальних робіт 3-го розряду; стаж роботи за 

професією не менше 1 року.  

5.3. Після закінчення навчання 

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

кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією виконавця 

художньо-оформлювальних робіт  4-го розряду; без вимог до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Роботи, пов’язані з рекламним та художнім оформленням на підприємствах, в 

організаціях та установах всіх видів економічної діяльності, виробництвом 

сувенірної продукції. 

 

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: 5312 Виконавець художньо-оформлювальних робіт 

Кваліфікація: 4 розряд  

Загальний фонд навчального часу -  729 годин 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

Всього 

З них  на 

лабораторн

о-практичні 

роботи  

1. Загальнопрофесійна  підготовка 40 3 

1.1. Основи правових знань 8  

1.2. Інформаційні технології 8 3 

1.3. Основи галузевої економіки і підприємництва 8  

1.4. Резерв часу 16  

2. Професійно-теоретична підготовка 235 158 

2.1. Технологія виконання художньо-оформлюваних 

робіт 

30 24 

2.2. Охорона праці 16  

2.3. Матеріалознавство 18  

2.5. Живопис 36 34 

2.6. Основи композиції  18 16 

2.7. Креслення і перспектива 18 13 

2.8. Рисунок 36 35 

2.9. Шрифти  18 18 

2.10 Комп’ютерна графіка 45 18 

3. Професійно-практична підготовка 417  

3.1. Виробниче навчання  144  

3.2 Виробнича практика 273  

4. Консультації 30  

5. Державна кваліфікаційна атестація (або 

проміжна (поетапна) кваліфікаційна 

атестація при продовженні навчання) 

7  

6. Загальний обсяг навчального часу (без  п. 4): 699 161 
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Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих 

робітників за професією «Виконавець художньо-оформлювальних робіт» 

 

3. Кабінети: 

- Охорони праці та правил дорожнього руху 

- Технології виконання художньо-оформлювальних робіт 

- Рисунку та живопису 

- Матеріалознавства 

- Композиції і кольорознавства 

- Основ галузевої економіки і підприємництва 

- Основ правових знань 

- Лабораторії: 

- Інформаційних технологій та комп’ютерної графіки 

4. Майстерні: 

- Виконання художньо-оформлювальних робіт 

 

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

кваліфікованих робітників: 

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій 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 

«Основи правових знань» 

 

№ 

теми 
Назва теми 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно

-практичні 

роботи 

1. Правове регулювання господарських відносин у 

художній галузі та рекламному виробництві 

2  

2. Господарсько – правова відповідальність 2  

3. Праця, закон і ми 2  

4. Адміністративний проступок і адміністративна 

відповідальність 

2  

 Всього годин: 8  

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у художній 

галузі та рекламному виробництві 

Правове регулювання діяльності у художній галузі та рекламному 

виробництві – обов’язкова умова ефективності. Законодавство про мистецтво 

та рекламну діяльність. 

Правовий статус. Законодавство про підприємство. Поняття підприємства 

та його види. Загальні умови створення та реєстрації підприємства. Трудові 

доходи працівника підприємства. Соціальна діяльність підприємства. Правові 

та економічні умови господарської діяльності підприємства.  Договори. 

Договірна дисципліна. 

Тема 2. Господарсько-правова відповідальність  

Поняття господарської відповідальності. Стимулююча, штрафна, 

компенсаційна, інформаційна, попереджувальна функції відповідальності. 

Підстави для відповідальності. Відшкодування збитків. Штрафні санкції. 

Оперативно-господарські санкції. 

                    Тема 3. Праця, закон і ми. 

Особливості правового регулювання трудових відносин в окремих 

галузях господарства. Розгляд трудових спорів. Закон України «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». Відповідальність за 

порушення законодавства про колективні трудові спори. 

Тема 4. Адміністративний проступок і адміністративна 

відповідальність 

Визначення та загальні положення адміністративного права. 

Поняття та організація державного управління. Поняття 

адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності. 

Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна 

відповідальність за господарські порушення. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Інформаційні технології» 

 

№ 

теми 
Назва теми 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно

-практичні 

роботи 

1. Інформаційні технології в художньо-оформлювальних 

роботах 2  

2. Використання програмних засобів в оформленні 

рекламної та виробництві сувенірної продукції 
4 2 

3. Комп’ютерні телекомунікації та комп’ютерні мережі 2 1 

 Всього годин: 8 3 

Тема 1. Інформаційні технології в художньо-оформлювальних роботах 

Інформаційні технології в оформленні інтер’єрів, будинків, кімнат, вітрин 

магазинів, рекламної продукції, виробництві сувенірної продукції. Знайомство з 

сучасними програмами. 

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 оформлення за допомогою 

ПК.  

Створення презентаційної реклами за допомогою програм PowerPoint, 

Movie Maker. Загальні відомості про засоби створення презентацій, види і типи 

презентацій. 

Лабораторно-практична робота 

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

Тема 3. 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. 

Лабораторно-практична робота 

Використання браузерів для пошуку інформації в мережі Іntеrnеt (за 

напрямом професії). 
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                            Типова навчальна програма з предмета 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лаборато

рно-

практичн

і роботи 

1. 

Підприємство  як організаційна основа 

бізнесу. Планування підприємницької 

діяльності 

2 

 

2. Фінансова база підприємства 1  

3. Інноваційна діяльність підприємства 1  

4. 
Комерційна діяльність підприємств (основи 

маркетингу) 
1 

 

5. Фінанси та облік на підприємстві 1  

6. Системи обслуговування бізнесу 2  

Всього годин: 8  

 

Тема 1. Підприємство як організаційна основа бізнесу 

Підприємство в системі ринкових відносин. Функції підприємства. 

Види підприємств. Критерії класифікації підприємств. Приватні, 

колективні і державні підприємства. 

Акціонерні підприємства; малі, середні і великі підприємства. 

Вибір стратегії підприємства. Визначення мети і завдання підприємства. 

Корпоративна стратегія  підприємства. 

Розробка і обґрунтування виробничої програми підприємства. 

Планування підприємницької діяльності. 

Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності, призначення і 

структура  бізнес-плану підприємства. 

Тема 2. Фінансова база підприємства 

Витрати виробництва. Постійні і змінні витрати виробництва. 

Собівартість продукції, її види. Показники собівартості продукції. Групування 

витрат, що формують собівартість продукції. Калькуляції собівартості 

продукції за статтями витрат. Джерело зниження собівартості.   

Ціна продукції. Види цін. Методи ціноутворення. Розрахунок ціни. 

Прибуток підприємства. Валовий, балансовий та чистий прибуток. Методи 

розрахунку прибутку. Рентабельність продукції і виробництва. Шляхи 

підвищення рентабельності. 

Тема 3. Інноваційна діяльність підприємства 
Інновації, їх місце в діяльності сучасного підприємства. Науково-

технічний  прогрес, його форми. Основні напрямки сучасного НТП. Науково – 
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технічна революція, її особливості та напрямки. Показники рівня НТП. Поняття 

ефективності заходів  впровадження НТП, економічний ефект заходів НТП. 

Вартісна оцінка витрати на впровадження досягнень НТП і результатів 

реалізації заходів НТП. 

Тема 4. Комерційна діяльність підприємств 

Маркетинг у підприємницькій діяльності. Сутність маркетингу, його 

головна мета. Види маркетингової діяльності. Вивчення ринку. Сегментація 

ринку. Товарна політика маркетингу. Вивчення конкурента. Канали просування 

товарів до споживача. Гуртова і роздрібна торгівля. Фірмові магазини. Реклама 

товарів. Види реклами. Сервісне обслуговування. Гарантія якості. 

Тема 5. Фінанси та облік 

Облік виконаних робіт, наданих послуг та виробленої продукції,    

грошових  потоків. Необхідність обліку. Організація обліку. Кредити. Види 

кредитів. Кредитна заборгованість. Оренда, лізинг, орендна плата. Страхування 

майна, виробничої діяльності. 

Тема 6. 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   

«Технологія виконання художньо-оформлювальних робіт» 

 

№ з/п  

Тема 

Кількість годин 

Всього З них на 

лаборатор

но - 

практичні 

1. Технологія підготовки поверхні для 

виконання робіт різними матеріалами 

2  

2. Технологія виконання робіт різними 

сумішами фарб та відносно робочої 

поверхні 

7 6 

3. Технологія виконання робіт сучасними 

матеріалами 

7 6 

4. Виконання ескізів  фірмового  знаку; 

рекламного ілюстративного  плакату   

14 12 

 Всього годин: 30 24 

 

Тема 1. Технологія підготовки поверхні для виконання робіт різними 

матеріалами 

Види поверхонь та їх підготовка до роботи. Види художньо – 

оформлювальних робіт на різних поверхнях. Застосування ПВХ та плівки 

«ОРАКАЛ» в художньому оформленні та рекламі. Правила підготовки 

матеріалу до роботи. Правила безпечної роботи з матеріалами. 

       Тема 2. Технологія виконання робіт різними сумішами фарб та 

відносно робочої поверхні 

Підбір матеріалів відносно робочої поверхні. Підготовка матеріалів до 

роботи. Особливості застосування матеріалів відносно  робочої поверхні. 

Вимоги до якості . Інструменти та пристрої. Поєднання фарб в залежності  

від хімічного складу. Прийоми нанесення сумішей на поверхню. Усунення 

помилок. Охорона праці при роботі  з фарбами. 

Практична робота № 1 

«Практичне поєднання  фарб в залежності від хімічного складу.» (2 год) 

Практична робота № 2 

«Прийоми нанесення сумішей на поверхню за допомогою інструментівта 

пристроїв.» (2 год) 
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Практична робота №3 

«Нанесення фарб на поверхню. Застосування трафаретів.» (2 год) 

 Тема 3. Технологія виконання робіт сучасними матеріалами  

Підбір матеріалів. Правила використання  сучасних матеріалів. Їх види. 

Підбір матеріалів відносно поверхні. Правила нанесення матеріалів на 

поверхню. Усунення помилок. Охорона праці при роботі із сучасними 

матеріалами. 

Практична робота №4  

«Ідентифікація та підбір матеріалів відносно поверхні.» ( 2 год) 

Практична робота №5  

«Застосування технічних засобів при нанесенні сучасних матеріалів на 

поверхню.» (2 год.) 

Практична робота №6  

«Застосування різних способів усунення помилок, допущених при роботі.» 

( 2 год) 

Тема 4. Виконання ескізів фірмового  знаку, рекламного 

ілюстративного плакату 

Виконання ескізів фірмового знаку;  стенда; рекламного плакату.  

Правильний вибір техніки та засобів виконання  ескізів на задану тему. 

Засоби та техніка використання сучасних матеріалів у виконанні ескізу 

оформлення та реклами. 

Практична робота 7  

«Виконання ескізів фірмового (товарного)знаку.» ( 2 год) 

Практична робота №8 

«Виконання (товарного)знаку в матеріалі.» ( 2 год) 

Практична робота №9 

«Виконання ескізу рекламного ілюстративного плакату.»  ( 4 год) 

Практична робота №10 

«Виконання ілюстративного плакату в матеріалі.» ( 4 год) 
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Типова навчальна програма з предмета 

 «Охорона праці» 

 

№  

з/п 
Тема 

Кількість годин: 

Всьо

го 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Правові та організаційні основи охорони 

праці  
1  

2. 

Основи безпеки праці в галузі. Загальні 

відомості про потенціал небезпек. Психологія 

безпеки праці. Організація роботи з охорони 

праці 

4  

3. 
Основи пожежної безпеки. 

Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист 
3  

4. Основи електробезпеки 2  

5. 
Основи гігієни праці та виробничої 

санітарії. Медичні огляди 
3  

6. 
Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 
3  

Всього годин : 16  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

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.  

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. 



105 

 

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 професіями в галузі.  

Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні художньо-

оформлювальних робіт. Створення безпечних умов праці при виконанні 

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 

індивідуального захисту при проведенні різних видів робіт. Захист від шуму, 

пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат 

виробничих приміщень. 

Прилади контролю безпечних умов праці на робочому місці виконавця 

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 виконавця художньо-оформлювальних робіт: ураження 

електричним струмом, травматизм очей, опіки, ураження дихальних шляхів, 

механічні пошкодження, порізи. Вимоги безпеки у навчальних, навчально – 

виробничих приміщеннях навчальних закладів. 

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 

пожежо небезпечних 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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 
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Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 

Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. 

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 знепритомнінні (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 предмета   

«Матеріалознавство» 

 

№ з/п Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

1. Матеріали в художньому оформленні. Їх 

характеристики 

4  

2. Фарби та пігменти 2  

3. Клеї, лаки, оліфи, розчинники 2  

4. Допоміжні матеріали 2  

5. Матеріали для імітації 2  

6. Новітні матеріали в художньо-

оформлювальних роботах 

6  

 Всього годин: 18  

 

Тема 1. Матеріали в художньому оформленні. Їх характеристики 

 Коротка характеристика, види, властивості основних матеріалів для 

художнього оформлення: тверді, м’які матеріали, лаки, оліфи, фарби. 

М’які матеріали. Види, властивості, використання. Характеристика м’яких 

матеріалів: папір, картон, тканина, штучна шкіра, пінопласт. 

Тверді матеріали. Використання, характеристика, властивості різних видів 

твердих матеріалів: метали, камінь, скло, деревина. 

Тема 2. Фарби та пігменти 
Характеристика, властивості та використання гуашевих, темперних, 

акрилових, олійних фарб.  

Види фарб і пігментів за колірними групами. Натуральні і штучні фарби і 

пігменти. Властивості фарб і пігментів. Застосування в декоративно – 

оформлювальних роботах відносно робочої поверхні та середовища. 

Стійкість до атмосферних явищ. 

Тема 3. Клеї, лаки, оліфи, розчинники 
Клеї: класифікація та склад. Природні, синтетичні. Властивості, 

застосування.  

Лаки.  Види лаків. Склад,властивості, застосування. Правила безпечного 

використання та зберігання.  

Оліфи. Види. Склад, властивості, застосування. Правила безпечного 

використання та зберігання.  

Розчинники та розбавники. Види. Склад, властивості, застосування. 

Правила безпечного використання та зберігання.  

Тема 4. Допоміжні матеріали 

Грунти, їх склад та види: олійні, клейові, емульсійні, синтетичні. 

Матеріали для шліфування та полірування поверхонь декоративно-

художніх елементів. 
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Мастила та кислоти. 

Види. Склад, властивості, застосування. Правила безпечного використання 

та зберігання.  

Тема 6. Матеріали для імітації 

Матеріали та технологія імітації під дерево, метал, камінь – мармур, граніт. 

Матеріали та технологія імітації вітражу. 

Тема 7. Новітні матеріали в художньо-оформлювальних роботах 

Новітні матеріали , що використовуються в художньо- оформлювальних 

роботах. Плівки «Оракал», ПВХ, клеї. 

Види,властивості, застосування. Правила безпечного використання та 

зберігання. Стійкість до атмосферних явищ. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Живопис» 

 

 

Тема 1. Робота на пленері 

Етюди рослинних форм з натури. Замальовки листя, квітів, плодів. 

Виявлення фактури та матеріальності акварельними фарбами. Передача 

плановості. 

Практична робота № 1 

«Виконання етюдів з натури етюдів листя, квітів, плодів акварельними 

фарбами.» (2 год) 

Практична робота № 2  

«Виконання етюдів групи дерев.» (2 год) 

Тема 2. Натюрморт з гіпсових предметів в техніці «Гризайль» 

Виконання акварельними фарбами натюрморту з 3-х гіпсових предметів на 

гладкому фоні. Композиція предметів в аркуші паперу. Конструктивна 

побудова предметів. Виявлення фактури та матеріальності предметів. 

Опрацювання рефлексів, тіней (власних та падаючих). Просторові властивості 

зміни кольорового тону.  

Практична робота № 3  

«Композиція предметів натюрморту в аркуші паперу.» (2 год) 

Практична робота № 4 

«Конструктивна побудова предметів.» (2 год) 

Практична робота № 5  

«Виявлення фактури та матеріальності предметів.» (2 год) 

Практична робота № 6 

«Опрацювання рефлексів, тіней (власних та падаючих).» (2 год) 

Тема 3. Етюди інтер'єру 

Виконання акварельними фарбами фрагментів інтер'єрів. Передача 

кольору предметів наповненн інтер'єру. Правила дотримання елементів лінійної 

та повітряної перспективи. 

Практична робота № 7 

«Зарисовка фрагментів інтер'єру.» (2 год.) 

№ з/п Тема Кількість годин 

Всього Зних 

лабораторно 

практичних 

4.  Робота на пленері. Етюди рослинних форм 4 4 

5.  Натюрморт з гіпсових предметівв техніці 

«Гризайль» 

8 8 

6.  Етюди в інтер'єрі 11 10 

7.  Робота гуашевимита акриловими фарбами   13 12 

 Всього годин: 36 34 
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Практична робота № 8 

«Живопис аквареллю фрагментів інтер'єру.»( 2 год.) 

Практична робота № 9 

«Конструктивна побудова інтер'єру.» (2 год) 

Практична робота № 10 

«Прописування локальними кольорами наповнення інтер'єру.» (2 год) 

Практична робота № 11 

«Передача плановості в інтер'єрі.» (2 год)  

Тема 4. Робота гуашевими та акриловими фарбами 

Техніка роботи гуашевими та акриловими фарбами -   властивості фарб, 

техніка роботи на відповідній поверхні. Декоративний живопис натюрморту з 

різнопланових предметів гуашевими фарбами. Декоративний живопис 

натюрморту з муляжами фруктів акриловими фарбами.  Виявлення фактур 

матеріалів, кольорів відтінків, рефлексів. 

Практична робота № 12 

«Конструктивна побудова натюрморту.»( 4 год) 

Практична робота № 13 

«Декоративний живопис натюрморту гуашевими фарбами.»( 2 год) 

Практична робота № 14 

«Виявлення фактур матеріалів, кольорів відтінків, рефлексів.»( 2 год) 

Практична робота № 15 

«Декоративний живопис натюрморту акриловими фарбами.»( 2 год) 

Практична робота № 16 

«Виявлення фактур матеріалів, кольорів відтінків, рефлексів.»( 2 год) 
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Типова навчальна програма з предмета   

«Основи композиції» 

 

№ з/п Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

1. Принципи побудови композиції 1  

2. Орнамент. Творення 

орнаменту.Орнаментальна композиція 

7 6 

3. Створення багатокольорової орнаментальної 

композиції в техніці « Аплікація» 

6 6 

4. Стилізація рослинних елементів  із 

застосуванням їх в паперовій пластиці 

4 4 

 Всього годин: 18 16 

 

Тема 1. Принципи побудови композиції 

Засоби вираження композиції. Ритм, рівновага, симетрія, цілісність. 

Композиційний центр. Засоби вираження композиційного центра. 

Тема 2. Орнамент. Творення орнаменту. Орнаментальна композиція 

Засоби та послідовність творення орнаментів. Види  орнаментів: 

стрічковий; сітчатий; замкнутий. Послідовність роботи зі схемами при 

складанні орнаментів. Вправи в ритміці. Рапорт. Схеми побудови. 

Практична робота №1 

«Еескіз стрічкового орнамента.»(2 год) 

Практична робота №2 

«Ескіз орнаментальної композиції.» (2 год) 

Практична робота №3 

«Виконання орнаментальної композиції.» (2 год) 

Тема 3. Створення багатокольорової орнаментальної композиції в 

техніці « Аплікація» 

Аплікація. Поняття «Аплікація».  Створення складної за кольором 

композиції зі стилізованих зооморфних елементів в техніці «Аплікація». 

Застосування навичок стилізації в даній композиції. Вибір кольорової гами та 

підбір матеріалу. 

Практична робота №4 

«Створення ескізу композиції із зооморфних елементів.»(2 год) 

Практична робота №5 

«Підбір матеріалу та виконання орнаментальної композиції.»(2 год) 

Практична робота №6 

«Виконання орнаментальної композиції в техніці «Аплікація».(2 год) 

 

Тема 4. Стилізація рослинних елементів  із застосуванням їх в 

паперовій пластиці 
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Стилізація елементів. Способи стилізації. Спрощення рослинних форм. 

Виразність форм. Створення ескізів та виконання композицій з білого паперу 

однією з технік паперової пластики. 

Практична робота №7 

«Створення ескізу композиції та заготовка елементів паперової 

пластики.»(2 год) 

Практична робота №8 

«Виконання композиції зі стилізованих елементів.» (2 год) 
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Типова навчальна програма з предмета 

 «Креслення і перспектива» 

 

№ з/п Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

1. Основні відомості по оформленню 

технічного креслення. Лінії креслення 

2  

2. Шрифти в кресленні 4 3 

3. Лінійна перспектива 2  

4. Перспектива точки,прямої лінії. Точка 

сходу для ліній у просторі 

6 6 

5. Перспектива плоских фігур. Точка сходу 

для  тіл у просторі 

4 4 

 Всього годин: 18 13 

 

Тема 1.Основні відомості по оформленню технічного креслення. Лінії 

креслення 

Державні стандарти (ДЕСТ і ЄСКД) на складання і оформлення креслень 

та іншої технічної документації. Формати креслень. Рамка. Основний напис, 

його форма, розміри і порядок виконання. 

Лінії креслення: їх назва, зображення, співвідношення товщини і 

призначення кожної системи штриховки, умовні позначення. Масштаби. 

Тема 2. Шрифти в кресленні 

Шрифти в кресленні. Типи шрифтів. Брусковий шрифт. Академічний 

шрифт. Розбивка літер в строчці і рядку. 

Виконання похилого креслярського технічного шрифту №5.  

Практична робота №1 

«Розбивка літер в строчці і рядку.»(1 год) 

Практична робота №2 

«Виконання похилого креслярського технічного шрифту №5.»(2 год) 

Тема 3. Лінійна перспектива 

Види лінійної перспективи. Схематична будова ока. Конус зору. 

Оптимальний вибір зорової відстані. Основні елементи перспективного 

зображення: картинна площина, предметна площина, точка зору, точка стояння, 

лінія обрію. Способи побудови перспективи. 

Тема 4. Перспектива точки, прямої лінії. Точка сходу для ліній у 

просторі 

Перспектива точки і прямої лінії (загальні відомості).  

Точки сходу для ліній упросторі. 

Перспектива точки.  Ділення перспективи відрізка. Перспектива прямих, 

розташованих перпендикулярно і під кутом до картинної площини. 

Практична робота №3 
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«Побудова паркану в перспективі.» (2 год) 

Практична робота №4 

«Побудова перспективи стіни будинку з вікнами.» (2 год) 

Практична робота № 5 

«Побудова перспективи паркету підлоги.» (2 год) 

Тема 5. Перспектива плоских фігур. Точка сходу для тіл у просторі 

Перспектива плоских фігур (прямокутник). Точки сходу для тіл у просторі.  

Практична робота № 6 

«Побудова перспективи прямокутника на картинній площині.»(2 год) 

Практична робота № 7 

«Побудова перспективи етажерки.» (2 год) 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Рисунок» 

 

№ з/п Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

1. Робота на пленері.Зарисовки живих квітів 

та рослин. 

6 6 

2. Натюрморт з 2-х предметів на драпіровці. 6 6 

2. Рисунок гіпсової вази. 6 6 

3. Натюрморт з великих побутових 

предметів. 

10 10 

4. Зарисовки фрагментів інтер’єру 8 7 

 Всього годин: 36 35 

 
Тема 1. Робота на пленері. Зарисовки живих квітів та рослин 

Ознайомлення із будовою різних видів рослин і квітів.Зарисовка окремих 

листків, квітів(освітлення природнє).Зарисовки гілок дерев, окремих рослин, 

дерев, пейзажу. 

Практична робота №1 

«Зарисовка окремих листків, квітів.» ( 2 год.) 

Практична робота №2 

«Зарисовки гілок дерев, окремих рослин, дерев.» ( 2 год.) 

Практична робота №3 

«Зарисовки пейзажу.» ( 2 год.) 

Тема 2.Натюрморт з 2-х предметів на драпіровці 

Композиція предметів натюрморта в листі. Уточнення пропорцій 

предметів. Послідовність зображеня предметів різної форми і розмірів. 

Передача характеру предметів, тональності на тлі драпіровки. Повний тоновий 

розбір.  

Практична робота №4 

«Композиція предметів натюрморту в листі. Уточнення пропорцій 

предметів.»( 2 год.) 

Практична робота №5 

«Передача характеру предметів.»( 2 год.) 

Практична робота №6 

«Повний тоновий розбір предметів натюрморту.»( 2 год.) 

Тема 3. Рисунок гіпсової вази 

Розміщення на площині. Конструктивна побудова гіпсової вази. Уточнення 

пропорцій. Організація форми, фактури, середовища за допомогою тону. 



117 

 

Застосування штриховки, характерної для зображення гіпсових предметів. 

Повний тоновий розбір. 

Практична робота №7 

«Конструктивна побудова гіпсової вази. Уточнення пропорцій.»(2 год.) 

Практична робота №8 

«Виявлення форми за допомогою штриховки.»( 2 год.) 

Практична робота №9 

«Повний тоновий розбір.»( 2 год.) 

Тема 4. Натюрморт з великих побутових предметів 

Композиція натюрморту. Послідовність зображення великих побутових 

предметів. Виявлення конструктивних особливостей предметів. Передача 

фактури зображуваних предметів та тональна різниця між ними. Організація 

середовища за допомогою штриховки та тону. Повний тоновий розбір. 

Практична робота №10 

«Компоновка предметів натюрморту.»( 2 год.) 

Практична робота №11 

«Виявлення конструктивних особливостей предметів.»( 2 год.) 

Практична робота №12 

«Передача фактури та характеру зображуваних предметів.»( 2 год.) 

Практична робота №13 

«Організація середовища за допомогою штриховки та тону.»( 2 год.) 

Практична робота №14 

«Повний тоновий розбір.»( 2 год.) 

Тема 5. Зарисовки фрагментів інтер’єру 

Зарисовки фрагментів інтер’єру. Кутова проекція. 

Застосування законів перспективи при зображенні інтер’єру та його 

наповнення. 

Практична робота №15 

«Зарисовки фрагментів інтер’єру. Кутова проекція.» (2 год) 

Практична робота №16 

«Зарисовки фрагментів інтер’єру. Кутова проекція.» (2 год) 

Практична робота №17 

«Застосування законів перспективи при зображенні інтер’єру.» (2 год) 

Практична робота №18 

«Зображення наповнення інтер’єру в кутовій проекції.» (1 год) 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Шрифти» 

 

№ з/п Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

1. Рукописні та декоративні шрифти. 2 2 

2. Напис і його композиція. 4 4 

3. Шрифтова композиція.Принципи 

створення шрифтової композиції. 

6 6 

4. Шрифтовий плакат. 6 6 

 Всього годин: 18 18 

 

Тема 1.Рукописні та декоративні шрифти 

Група рукописних шрифтів. Основні види письма: історичні, сучасні 

латинські та руські рукописні шрифти. Графіка літер та графічні особливості 

письма: співвідношення штрихів, наявність та форма засічок, відмінності по 

написанню, пропорції, міжлітерний інтервал, міжстрічкова відстань, виявлення 

кута написання. Знаряддя для письма (пера, пензлі). 

Декоративні шрифти. «Буквіци». Правила написання та застосування. 

Практична робота № 1 

«Побудова фрази з використанням рукописного шрифту.»(2 год) 

Тема 2. Напис і його композиція 

Поняття про композицію тексту. Види композиції тексту. Виміри 

композиції: цілісність, симетричність, ритм. Створення єдиної графічної 

системи: установлення відношень основних штрихів до з’єднувальних, 

визначення характеру круглих форм літер, пропорцій літер. 

Широкі, вузькі, нормальні літери. Побудова літер в будь-якому масштабі. 

Строгість, чистота, виразність шрифту та його емоційна дія. 

Композиції – симетрична, блочна, прапорцем. Композиційна рівновага. 

Залежність композиції тексту від вимог оформлюваного об’єкту. 

Практична робота № 2 

«Написання фрази способом «від середини».»(2 год) 

Практична робота № 3 

«Написання фрази «прапорцем».» (2 год) 

Тема 3. Шрифтова композиція. Принципи створення шрифтової 

композиції 

Основні закономірності побудови шрифтової композиції. Поняття про 

основну і допоміжну (уточнюючу) інформацію. Виділення основного тексту 

(розміром, кольором, фоном). Змістовий акцент і його виділення.  

Практична робота № 4 

«Створення ескізу шрифтової композиції.» (2 год) 

Практична робота № 5 
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«Виконання шрифтової композиції.» (4 год)  

Тема 4. Шрифтовий плакат 

Визначення шрифтового плакату. Характер шрифту: чіткий, невеликий, 

читабельний текст. Роль плаката. Зміст та мета. Залежність характеру шрифту 

від змісту та призначення плакату (агітаційний, політичний, інструктивний, 

рекламний). 

Лаконічність плакату. Вибір гарнітури, відсутність переносів в тексті. 

Застосування кольору, врахування особливостей кольорів (холодні-

віддаленість,  теплі-першоплановість). 

Практична робота № 6 

«Створення ескізу шрифтового плакату.» (2 год) 

Практична робота № 7  

«Виконання шрифтового плакату.» (4 год) 
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Типова навчальна програма з предмета 

 «Комп’ютерна графіка» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Основні поняття комп'ютерної 

графіки. Області застосування 

комп'ютерної графіки 

8  

2 Формати зберігання графічної 

інформації 
6 2 

3 Методи стиснення даних в графічних 

файлах 
6 2 

4 Системи опрацювання графічної 

інформації 
15 8 

5 Пристрої введення графічної 

інформації 
6 4 

6 Пристрої виведення графічної 

інформації 
4 2 

 Всього: 45 18 

 

Тема 1. Основні поняття комп'ютерної графіки. Області застосування 

комп'ютерної графіки 

Обробка інформації, пов'язаної із зображеннями. Різновиди комп'ютерної 

графіки. Двомірна графіка (Програми растрової графіки, Програми векторної 

графіки, огляд основних фрактальних програм).  

Тема 2. Формати зберігання графічної інформації 

Растрові зображення. Векторні зображення. Типи графічних файлів 

(Формати растрових файлів. Переваги і недоліки форматів растрових файлів 

Практична робота № 1 

«Зберігання зображення в різних форматах. Визначення об’єму збереженої 

інформації.» ( 2 год) 

Тема 3. Методи стиснення даних в графічних файлах 

Стиснення даних без втрат. Стиснення даних з втратами. 

Практична робота № 2 

 «Стиснення даних.» (2 год)  

Тема 4. Системи опрацювання графічної інформації 

Графічний редактор Рaint. Середовище графічного редактора. Рисування 

лінії. Використання пензля, розпилювача і гумки. Рисування геометричних 

фігур. Створення тексту. Зміна масштабу рисунка і виведення сітки. Зміна 

розміру рисунка. Заливання кольором. Виділення, переміщення і розтягування 

фрагмента рисунка. Копіювання, вирізання, і вставка фрагмента рисунка. 
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Віддзеркалення і поворот об’єкта. Нахил об’єкта. Приклад роботи з буфером 

обміну. Збереження і відкриття рисунка. Друк зображення.  

Практична робота № 3 

«Створення зображення за допомогою геометричних фігур в графічному 

редакторі Paint.» (2 год) 

Практична робота № 4 

«Створення зображення за допомогою інструментів рисування в 

графічному редакторі Paint.» (3 год) 

Практична робота № 5 

«Редагування зображення в графічному редакторі Paint.» (3 год) 

Тема 5. Пристрої введення графічної інформації 

Сканери. Види сканерів. Цифрові фотоапарати. Цифрова фотографія 

Графічний планшет. 

Практична робота № 6 

«Введення графічної інформації за допомогою різних пристроїв.» (4 год) 

Тема 6. Пристрої виведення графічної інформації 

Монітори. Види моніторів. Технічні характеристики монітору. Принтери. 

Типи принтерів,  особливості користування.. 

Практична робота №7 

«Виведення інформації за допомогою принтерів різного типу.» (2 год) 
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Типова навчальна програма з виробничого навчання  

                                 Професія – виконавець художньо-оформлювальних робіт  

                                                                    Кваліфікація –4 розряд 

№ 

з/п 

Тема Кількіс

ть годин 

І. Виробниче навчання в навчальних майстернях  

9.  Вступне заняття. Безпека праці, електробезпека 

 і пожежна безпека в навчальних  майстернях. 
6 

10.  Виконання шрифтових та ілюстративних робіт 

середньої складності в художньому оформленні 
18 

11.  Імітація фактури та декоративно-художніх 

елементів 
24 

12.  Виконання елементів художнього оформлення 

середньої складності на різних поверхнях 
24 

13.  Виконання елементів художнього оформлення 

середньої складності з сучасних матеріалів 
36 

14.  Об'ємне конструювання 36 

 Всього годин: 144 

ІІ. Виробнича практика 

1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

виробництві. 
7 

2. Самостійне виконання робіт виконавця  

 художньо-оформлювальних робіт відповідно до   

4-ого розряду 

266 

3. Кваліфікаційна пробна робота  

 Всього годин: 273 

 Разом 417 

Тема 1. Вступне заняття. Охорона праці та пожежна безпека  в 

майстерні 

Знайомство учнів з навчальною майстернею. Вимоги до організації 

робочого місця виконавця художньо-оформлювальних робіт. Ознайомлення з 

режимом роботи в навчальній майстерні.  

Вимоги до безпечних умов праці в навчальній майстерні та на робочому 

місці. Причини виробничого травматизму. Види травм, які можуть статися при 

роботі з інструментом та експлуатації обладнання майстерні. 

Протипожежна безпека. Причини, які можуть викликати пожежу в 

навчальній майстерні. Фактори, що підвищують загрозу виникнення пожежі в 

навчальній майстерні художніх виробів з металу. Заходи попередження 

виникнення пожежі у навчальній майстерні при використанні 

вогненебезпечних матеріалів. Правила поведінки учнів при виникненні пожежі.  

Електробезпека. Технологічні засоби захисту від ураження 

електрострумом, пристрої увімкнення-вимкнення електромережі. Правила 

користування електронагрівальними приладами та електроінструментами.  
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Тема 2. Виконання шрифтових та ілюстративних робіт середньої 

складності в художньому оформленні 

Вибір матеріалів, інструментів, фарбових сумішей. Доведення сумішей до 

потрібної консистенції. Розмітка поверхні під нанесення зображення. 

Застосування інструментів та приладів для виконання елементів оформлення. 

Застосування трафаретів, шаблонів. 

Вправи 

Вибір інструментів для роботи. Доведення сумішей до потрібної 

консистенції. Розмітка поверхні під зображення. За допомогою трафаретів, 

шаблонів нанесення на поверхню елементів шрифтів та декору. Закріплення і 

вдосконалення навиків застосування матеріалів відносно поверхні. 

Тема 3. Імітація фактури та декоративно-художніх елементів 

Техніка виконання імітації фактури природних  і штучних  матеріалів. 

Застосування інструментів та матеріалів для виконання імітації. Виконання 

декоративно-художніх елементів із застосуванням техніки імітації. 

Вправи 

Вибір інструментів для роботи. Приготування фарбових сумішей до 

роботи. 

Підготовка поверхні до роботи. 

За допомогою інструментів та приладів нанесення на поверхню елементів 

імітації штучних та природних матеріалів. 

Виконання декоративно-художніх елементів. 

Закріплення і вдосконалення навиків застосування матеріалів відносно 

поверхні. 

Тема 4. Виконання елементів художнього оформлення середньої 

складності на різних поверхнях 

Підготовка твердої поверхні під монтаж художніх елементів, виконаних в 

різних матеріалах. Особливості роботи з декором та шрифтом на складних 

поверхнях. 

Вправи 

 Нанесення на робочу поверхню елементів художнього оформлення за 

допомогою шаблонів. Перенесення елементів в екстер’єр (вибір робочої 

поверхні). Закріплення і удосконалення навиків нанесення елементів 

оформлення та вибору середовища. 

Тема 5. Виконання елементів художнього оформлення середньої 

складності з сучасних матеріалів 

Сучасні матеріали, що застосовуються в художньо-оформлювальних 

роботах. Навички роботи з самоклеючою плівкою, ПВХ, скотчами, 

транспортною плівкою, клеями для ПВХ та іншими сучасними матеріалами при 

виконнні робіт середньої складності. Підготовка поверхні. Нанесення елементів 

оформлення на поверхню. 

Вправи учнів. Вирізання елементів художнього оформлення. середньої 

складності із плівки «Оракал». Нанесення елементів на поверхню. Виконання 

простого макету із застосуванням клею. 

Тема 6. Об'ємне конструювання 
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Виконання об'ємних елементів з різних матеріалів. Виготовлення плоских 

елементів в техніці паперової пластики, нанесення їх на поверхню. 

Застосування ПВХ для виготовлення об'ємних елементів за допомогою 

термофена. Правила безпечної роботи із сучасними матеріалами. 

Вправи 

 Виготовлення плоских елементів в техніці паперової пластики. 

Виготовлення об'ємних елементів з ПВХ за допомогою термофена. 

 

ІІ. Виробнича практика  

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

виробництві 

Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на підприємстві, 

інструктаж із правил безпеки праці на робочому місці виконавця художньо-

оформлювальних робіт. 

Ознайомлення з підприємством, плануванням праці, контролем якості 

продукції. Ознайомлення з організацією робочих місць, передовим виробничим 

досвідом. Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на ділянці роботи й 

робочому місці. 

Тема 2. Самостійне виконання робіт виконавця художньо-

оформлювальних робіт  4-го розряду 
Самостійне виконання робіт виконавця художньо-оформлювальних робіт 

4-го розряду. 

Організація робочого місця виконавця художньо-оформлювальних робіт. 

Дотримання правил безпеки праці під час виконання робіт, технологій, 

передбачених кваліфікаційними вимогами та  навчальними програмами. 

 

Примітка 

 Детальна програма виробничої практики розробляється кожним 

навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, новітнього 

устаткування та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовниками робітничих кадрів та затверджується в 

установленому порядку. 

Кваліфікаційна пробна робота 

Приклади робіт 

1. Виконання шрифтових робіт середньої складності із застосуванням 

готових трафаретів на різних поверхнях.  

2. Виконання шрифтової композиції із застосуванням шаблонів і трафаретів 

оригінальних шрифтів. 

3. Виконання  розписів на підготовленій поверхні гуашевими, 

емульсійними, акриловими фарбами.  

4. Виконання декоративної композиції середньої складності способом 

аплікації. 

5. Виконання декоративно-шрифтової композиції середньої складності із 

застосуванням сучасних матеріалів. 
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6. Виконання художньо - оформлювальних робіт середньої складності із 

застосуванням комп’ютерних технологій . 

7. Виконання декоративної композиції середньої складності способом 

аплікації. 

8. Виконання декоративної композиції  багатошарової  витинанки середньої 

складності. 

9. Виконання декоративно-шрифтової композиції середньої складності із 

застосуванням сучасних матеріалів. 

10.  Виконання об'мної декоративної композиції середньої складності із 

застосуванням сучасних матеріалів. 

11.  Виконання декоративно-художніх елементів оформлення інтер'ру із 

застосуванням техніки імітації. 

12.  Виконання художньо - оформлювальних робіт середньої складності із 

застосуванням комп’ютерних технологій . 
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     Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

Професія: 5312 Виконавець художньо-оформлювальних робіт 

(код, назва професії) 

 

Кваліфікація: ______4 розряд______________ 

                                                    (рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія) 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

1. Види поверхонь та їх підготовку до роботи. 

2.  Види художньо – оформлювальних робіт на різних поверхнях.  

3. Застосування ПВХ та плівки «ОРАКАЛ» в художньому оформленні та 

рекламі.  

4. Правила підготовки матеріалу до роботи. 

5. Правила безпечної роботи з матеріалами. 

6. Особливості застосування матеріалів відносно  робочої поверхні. 

7. Вимоги до якості .  

8. Поєднання фарб в залежності  від хімічного складу.  

9. Прийоми нанесення сумішей на поверхню. 

10. Види сучасних матеріалів. 

11. Правила нанесення сучасних матеріалів на поверхню. 

12. Виконання ескізів: 

фірмового  знаку, 

                  рекламного плакату, 

ілюстративного плакату. 

13. Засоби та техніку використання сучасних матеріалів у виконанні 

ескізу оформлення та реклами. 

14. Вимоги до безпеки праці. 

15. Основи підприємницької діяльності. 

 

ВМІЄ: 

1. Організувати робоче місце. 

2. Дотримуватись вимог безпеки праці при виконанні художньо – 

оформлювальних робіт, пожежної та електробезпеки, гігієни праці та 

санітарії, надавати першу медичну допомогу у разі нещасних випадків 

при виконанні робіт. 

3. Готувати фарби, інструменти і пристосуваня до роботи.  

4. За допомогою трафаретів, шаблонів наносити на поверхню елементи 

шрифтів та декору. 

5. Наносити на поверхню елементи імітації штучних та природних 

матеріалів. 
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6. Виконувати декоративно-художні елементи. 

7. Наносити на робочу поверхню елементи художнього оформлення за 

допомогою шаблонів, трафаретів. 

8. Вирізати елементи художнього оформлення. середньої складності із 

плівки «Оракал».  

9. Наносити елементи на поверхню.  

10. Виконувати простий макет із застосуванням клею. 

11. Виготовляти елементи оформлення в техніці паперової пластики.  

12. Виготовляти об'ємні елементи з ПВХ за допомогою термофена та із 

застосуванням клею «Космофен».  
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання 

 

№  

з/п 
Найменування 

Кількість на групу 

15осіб 

Прим. Для індивід. 

користування 

Для груп. 

користув. 

1 2 3 4 5 

І Обладнання    

 
Мольберти 

- 15  

 Дошки ( планшети) 600*800  15  

 Тумби для постановок - 3  

 Реквізит для постановки різної 

фактури, гіпсові моделі 

- 7  

ІІ Інструмент    

 Олівці різної твердості  комплект   

 Кнопки  1 упаковка   

 Затискачі  2   

 Лінійки деревяні та металеві 1   

 Кутники  1   

 Циркулі  1   

 Лінер 1   

 Валик паралоновий  3  

 Клейовий термопістолет  3  

 Аерограф  - 2  

 Мастихін  1   

 Ножиці  1   

 Ножик - різак 1   

 Електролобзик  1  

 Електродриль  1  

 Електрошліфувальна машина  1  

 Рубанок 1   

 Фуганок  3  

 Пилка ручна 1   

 Шуруповерт  1  

 Ліноліумні різці № 1,2,3,5. комплект   

 Різці по дереву комплект   

 Флейц - 2  

 Пензлі плоскі, круглі, котячі комплект   

 Фарби комплект   

 Гуаш  комплект   

 Темпера комплект   
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№  

з/п 
Найменування 

Кількість на групу 

15осіб 

Прим. Для індивід. 

користування 

Для груп. 

користув. 

1 2 3 4 5 

 Акрил  комплект   

 Олійні  комплект   

 Гуашеві комплект   

 Клеї 1 -  

 Картон комплект -  

 Лаки  - 5  

 Розчинники  - 5  

 Шпателі - 5  

 Креслярський набір - 2  

 Трафарети  - 5  

 Пера різної величини комплект -  

 Ракель  - 2  

 Термофен  1  

ІІІ Прилади і пристрої    

 Освітлювальні пристрої - 5  

ІV Натуральні зразки    

 Набір навчальних посібників 15   

 Зразки учнівських робіт - 30  

І Обладнання    

 Комп’ютер  - 15  

 Багатофункціональний пристрій - 1  

ІІ ТЗН    

 Цифровий фотоапарат - 1  

 Штатив до фотоапарата - 1  

 Графічний планшет - 3  
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Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 

професійно-технічної освіти 

 
ДСПТО 5312.ОК.74.40-2014 

                                                                                                                               (позначення стандарту) 

 

 

 

 

 

Професія: Виконавець художньо-оформлювальних робіт 

Код: 5312 

Кваліфікація: виконавець художньо-оформлювальних робіт 5-го розряду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Видання офіційне 

Київ – 2014 
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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:  5312 Виконавець художньо-оформлювальних робіт 

2. Кваліфікація:  виконавець художньо-оформлювальних робіт  5-го  розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати:  

види шрифтів, що використовуються на будь-яких площинах з будь-яких 

матеріалів,  прийоми їх написання;  

розрахунок побудови тексту по рядках і висоті; 

 прийоми переведення з одного масштабу в інший; способи користування 

пантографом;  

прийоми підготовки фотографій і виконання графічних елементів 

оформлювальних робіт; рамки, діаграми, плашки, орнаменти;  

особливості виконання  художньо-оформлювальних робіт в інтер'єрах 

будівель і споруд; види, властивості та застосування новітніх матеріалів і 

технологій для виконання оформлювальних робіт;  

види і причини дефектів, заходи їх попередження при виконанні складних 

художньо - оформлювальних робіт;  

технології використанням комп'ютерної графіки, фото- і відео- 

документів в оформлювальних роботах; 

 вимоги охорони праці при виконанні відповідних видів робіт. 

 

Повинен вміти:  

виконувати художні роботи оформлювального, рекламного і шрифтового 

характеру  складного композиційного рішення за ескізами, шаблонами, 

розмітками, еталонами під керівництвом художника; 

 вирізати трафарети за готовими шаблонами; 

 виконувати об'ємні розписи; 

 переносити складний малюнок на папір, картон для виготовлення 

трафаретів, шаблонів, припорохів під багатоколірний розпис; 

 виконувати графічні елементи оформлювальних робіт; 

 змінювати масштаб, розробляти ескізи шрифтового плакату складної 

композиції, виконувати написання шрифтів на будь-яких площинах з різних 

матеріалів, виконувати об'ємні конструкції, розробляти ескізи шрифтового 

плакату, синтезувати технологічні  прийоми оформлювальних робіт, 

виготовляти шаблони за трафаретом складного багатоколірного малюнка; 
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 використовувати комп'ютерну графіку, фото- і відео- документи  в 

художньо-оформлювальних роботах; 

 користуватися пристроями, що використовуються для збільшення 

малюнків і виконання зображень; 

 застосовувати новітні матеріали і технології в художньо-

оформлювальних роботах; 

 дотримуватися правил охорони праці при виконанні відповідних видів 

робіт. 

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 продовженні професійно-технічної освіти 

 Базова або повна   загальна середня освіта. 

5.2. При підвищенні атестації 

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

кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією виконавця 

художньо-оформлювальних робіт 4-го розряду; стаж роботи за професією не 

менше 1 року.  

5.3. Після закінчення навчання 

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

кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією виконавця 

художньо-оформлювальних робіт  5-го розряду; без вимог до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 
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Роботи, пов’язані з рекламним та художнім оформленням на підприємствах, в 

організаціях та установах всіх видів економічної діяльності, виробництвом 

сувенірної продукції. 

 

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: 5312 Виконавець художньо-оформлювальних робіт 

Кваліфікація: 5 розряд  

Загальний фонд навчального часу - 712  годин 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

Всього 

З них  на 

лаборатор

но-

практичні 

роботи  

1. Загальнопрофесійна  підготовка 40 4 

1.1. Основи правових знань 8  

1.2. Інформаційні технології 8 4 

1.3. Основи галузевої економіки і підприємництва 8  

1.4. Резерв часу 16  

2. Професійно-теоретична підготовка 208 131 

2.1. Технологія виконання художньо-оформлюваних 

робіт 

35 22 

2.2. Охорона праці 16  

2.3. Матеріалознавство 8  

2.5. Живопис 20 20 

2.6. Основи композиції  27 12 

2.7. Креслення і перспектива 18 15 

2.8. Рисунок 20 20 

2.9. Шрифти  19 14 

2.10 Комп’ютерна графіка 45 28 

3. Професійно-практична підготовка 417  

3.1. Виробниче навчання  144  

3.2 Виробнича практика 273  

4. Консультації 40  

5. Державна кваліфікаційна атестація  7  

6. Загальний обсяг навчального часу (без  п. 4): 672 135 
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Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих 

робітників за професією «Виконавець художньо-оформлювальних робіт» 

 

5. Кабінети: 

- Охорони праці та правил дорожнього руху 

- Технології виконання художньо-оформлювальних робіт 

- Рисунку та живопису 

- Матеріалознавства 

- Композиції і кольорознавства 

- Основ галузевої економіки і підприємництва 

- Основ правових знань 

- Лабораторії: 

- Інформаційних технологій та комп’ютерної графіки 

6. Майстерні: 

- Виконання художньо-оформлювальних робіт 

 

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

кваліфікованих робітників: 

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій 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  

«Основи правових знань» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Право громадян на працю. Державна програма з 

питання регулювання безробіття 
2 

 

2. Оплата праці. Гарантії і компенсації громадянам 2  

3. Загальна характеристика кримінального права 2  

4. Капітальне будівництво 2  

 Всього годин : 8  

 

Тема  1. Право громадян на працю. Державна програма з питання 

регулювання безробіття 

Конституція України про права і свободи людини і громадянина. Основні 

трудові права і обов’язки працівників.  

Трудовий договір, його зміст і форми. Строки трудового договору. 

Підстави для припинення трудового договору. Гарантії забезпечення права на 

працю звільненим робітникам. Порядок звільнення. 

Державна програма регулювання безробіття в окремих економічних 

галузях. Місцеві служби захисту прав безробітних. Порядок надання статусу 

безробітних громадянам, що втратили роботу. 

Тема  2. Оплата праці. Гарантії і компенсації громадянам 
Загальні положення  Закону України «Про оплату праці». Державне 

регулювання оплати праці. Мінімальні розміри  ставок  (окладів)  заробітної   

плати і порядок їх встановлення. Інші норми і гарантії в оплаті праці.  

Договірне регулювання оплати праці. Права працівника на оплату праці та її 

захист. Строки, періодичність і місце  виплати  заробітної плати. Обмеження 

розміру відрахувань із заробітної плати. Захист   прав  працівників  у  разі  

банкрутства підприємства.  Вирішення трудових спорів з питань оплати праці. 

Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з 

затримкою термінів її виплати. Відповідальність за порушення  законодавства  

щодо   оплати праці. 

Тема 3. Загальна характеристика кримінального права 

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. 

Злочин та інші правопорушення. 

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи 

відповідно до вчинку. 

 Тема 4. Капітальне будівництво  

          Підрядні відносини в капітальному будівництві. Договір підряду на 

капітальне будівництво. Генеральний підрядник і субпідрядник. Права 

замовника. Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво. 
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Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво. 

Умови укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві.  
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Типова навчальна програма з предмета  

«Інформаційні технології» 

№ 

теми 
Назва теми 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Інформаційні технології в автоматизації художньо-

оформлювальних робіт 2  

2. Використання програмних засобів в оформленні 

рекламної та виробництві сувенірної продукції 
4 3 

3. Комп’ютерні телекомунікації та комп’ютерні мережі 2 1 

 Всього годин: 8 4 

Тема 1. Інформаційні технології в автоматизації малярно-альфрейних 

робіт 

Інформаційні технології в оформленні інтер’єрів, будинків, кімнат, 

вітрин магазинів, рекламної продукції, виробництві сувенірної продукції. 

Знайомство з сучасними програмами. 

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, декорування поверхонь. 

Додавання ефектів. Знайомство з різними стилями оформлення 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 мережі. 

Історія виникнення та призначення. Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну 

пошту та телеконференції. 

Основні мережні сервіси. Браузери. 

Лабораторно-практична робота 

Налаштування інтерфейсу браузера. Створення домашньої сторінки. 
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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. Фінансова база підприємства 2  

2. 
Якість продукції та економічна 

ефективність 
2  

3 
Основи підприємницької діяльності в 

галузі 
4  

 Всього годин: 8  
 

Тема 1. Фінансова база підприємства 

Витрати виробництва. Постійні і змінні витрати виробництва. 

Собівартість продукції, її види. Показники собівартості продукції. Групування 

витрат що формують собівартість продукції. Калькуляції собівартості продукції 

за статтями витрат. Джерело знищення собівартості.   

Ціна продукції. Види цін. Методи ціноутворення. Розрахунок ціни. 

Прибуток підприємства. Валовий, балансовий та чистий прибуток. Методи 

розрахунку прибутку. 

Рентабельність продукції і виробництва. Шляхи підвищення 

рентабельності 

Тема 2. Якість продукції та економічна ефективність 

 Поняття якості продукції, необхідність її поліпшення. Показники якості. 

Методи оцінки якості. Державні стандарти якості.  

Шляхи забезпечення виробництва високоякісної продукції. 

Конкурентоспроможність продукції. 

Тема 3. 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. 
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Типова навчальна програма з предмета   

«Технологія виконання художньо - оформлювальних робіт» 

 

№ з/п Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

1. Ескізне проектування оформлення інтер’єра 

та екстер’єра. 

14 8 

2. Технологія виконання макетів із 

застосуванням сучасних матеріалів. 

21 14 

 Всього годин: 35 22 

 

Тема 1. Ескізне проектування оформлення інтер’єра та екстер’єра 

Прийоми проектування інтер'єра та  екстер’єра з врахуванням 

особливостей та призначення об 'єкта. 

Особливості виконання художньо -  оформлювальних робіт в інтер'єрах 

будівель і споруд. Ескіз проекту ІЗ Застосуванням сучасних  матеріалів та 

технологій  виконання художньо -  оформлювальних робіт. Використання 

широкоформатного друку, друку на оракалі, плоттерної порізки  в оформленні 

інтер'єру та екстер’єру . 

План інтер'єру, розгортка. Застосування законів перспективи в 

проектуванні інтер'єру та екстер’єру.  

Практична робота № 1 

«Зняття замірів   інтер'єру, викреслювання плану приміщення.»(2 год.) 

Практична робота № 2 

«Складання розгортки, форескізу оформлення за планом інтер'єру.» (2год.) 

Практична робота № 3 

«Виконання ескізного оформлення екстер’єру.»( 2 год) 

Практична робота № 4 

«Виконання форескізу оформлення екстер’єру.» (2 год.) 

Тема 2. Технологія виконання макетів із застосуванням сучасних 

матеріалів 

Види макетних робіт. 

Прийоми виготовлення макетів. Матеріали та інструменти в макетуванні. 

Технологія виготовлення макетів із застосуванням сучасних матеріалів та 

технологій. 

Практична робота № 5 

«Виконання ескізу макета на застосування сучасних матеріалів.» (2 год.) 

Практична робота № 6 

«Виготовлення викройок, шаблонів макета.» (4 год.) 

Практична робота № 7 

«Виготовлення макета.» (6 год.) 
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Практична робота № 8 

«Оздоблення макета сучасними матеріалами.» (2 год.) 
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Типова навчальна програма з предмета 

 «Охорона праці» 

 

№  

з/п 
Тема 

Кількість годин: 

Всьо

го 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Правові та організаційні основи охорони 

праці.  
1  

2. 

Основи безпеки праці в галузі. Загальні 

відомості про потенціал небезпек. Психологія 

безпеки праці. Організація роботи з охорони 

праці. 

4  

3. 
Основи пожежної безпеки. 

Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист. 
3  

4. Основи електробезпеки. 2  

5. 
Основи гігієни праці та виробничої 

санітарії. Медичні огляди. 
3  

6. 
Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках. 
3  

Всього годин : 16  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

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.  

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. 
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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 професіями в галузі.  

Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні художньо-

оформлювальних робіт. Створення безпечних умов праці при виконанні 

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 

індивідуального захисту при проведенні різних видів робіт. Захист від шуму, 

пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат 

виробничих приміщень. 

Прилади контролю безпечних умов праці на робочому місці виконавця 

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 виконавця художньо-оформлювальних робіт: ураження 

електричним струмом, травматизм очей, опіки, ураження дихальних шляхів, 

механічні пошкодження, порізи. Вимоги безпеки у навчальних, навчально – 

виробничих приміщеннях навчальних закладів. 

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 

пожежо небезпечних 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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 
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Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 

Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. 

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 знепритомнінні (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 предмета   

«Матеріалознавство» 

 

№ з/п Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

1. Новітні матеріали в складних художньо-

оформлювальних роботах 

8  

 Всього годин: 8  

 

Тема 1. Новітні матеріали в складних художньо-оформлювальних 

роботах 

Новітні матеріали, що використовуються в складних художньо- 

оформлювальних роботах. Види, властивості, застосування. Правила 

безпечного використання та зберігання. 
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Типова навчальна програма з предмета   

«Живопис» 

 

       Тема1. Живопис натюрморта з муляжами овочів, фруктів, предметів 

побуту 

Постановка натюрморту нижче лінії обрію. Освітлення бокове. 

Компоновка в листі. Конструктивна побудова предметів натюрморта. 

Визначення у ході роботи об’єму та маси предметів; площин, на яких 

розташовані предмети; тональних співвідношень, освітленості; тепло-

холодності та насиченості кольору.  Розбір постановки за планами; правильне 

знаходження тонових відношень. 

Практична робота №1 

«Живопис натюрморта з муляжами овочів, фруктів, предметів побуту.» 

(10год.) 

     Тема2. Живопис натюрморта з опудалом птаха чи тварини 

 Постановка натюрморту нижче лінії обрію. Освітлення бокове. 

Компоновка в листі. Конструктивна побудова предметів натюрморта. 

Виявлення кольорових та тональних відношень натюрморту. Розбір кольору за 

тепло-холодністю. 

       Практична робота №2 

«Живопис натюрморта з опудалом птаха чи тварини.» (10год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Тема Кількість годин 

Всього З них 

лабораторно 

практичних 

8.  Живопис натюрморта з муляжами овочів, 

фруктів, предметів побуту. 

10 10 

2. Живопис натюрморта з опудалом птаха 

чи тварини. 

10 10 

 Всього годин: 20 20 
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Типова навчальна програма з предмета   

«Основи композиції» 

 

№ з/п Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

1. Композиційні закони. Закон масштабу. 7 4 

2. Основні принципи композиційно- 

художнього образу в оформленні інтер'єру. 

10 4 

3. Композиція засобів художньо – 

оформлювальних робіт 

10 4 

 Всього годин: 27 12 

 

Тема 1. Композиційні закони. Закон масштабу  

Поняття «масштаб». Закони рівномірної відповідності  зображуваних форм. 

Характеристика  об’єктивного співвідношення  зображуваного об’єкта з його 

частинами. Масштаб, як засіб  зображуваної форми. Співвідношення масштабу 

та масштабності. Кольоровий масштаб. 

       Практична робота №1  

«Масштаб, як засіб  зображуваної форми. Застосування явища масштабу в ескізі 

композиції.» (2 год.) 

       Практична робота №2  

«Співвідношення масштабу та масштабності. Застосування явища кольорового 

масштабу.» (2 год.) 

 Тема 2. Основні принципи композиційно - художнього образу в 

оформленні інтер'єру 

Характеристика ознак просторової форми. Раціональність. Тектонічність. 

Структурність. Гнучкість. Органічність. Образність. Цілісність. Загальні 

відомості. Естетична роль декоративного елементу в оформленні інтер'єрі та 

екстер'єру.  

Практична робота №3 

 «Виконання ескізів декоративних геометричних елементів.» (2 год) 

Практична робота №4 

«Виконання ескізів природних (рослинних, зооморфних) декоративних 

елементів.» (2 год) 

Тема 3. Композиція засобів художньо-оформлювальних робіт 

Вимоги до композиції художньо- оформлювальних робіт. Простота і 

оригінальність задуму. Лаконічність тексту і художніх засобів, кольору і 

зображення. Стильова єдність змісту, зображення і шрифту. Виявлення 

композиційного центру за допомогою: кольору, плями, маси.  Правильна 

організація робочої  поверхні . Вибір техніки виконання і образних засобів.  

               Практична робота №5 
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«Стильова єдність змісту та зображення при виконанні ескіза шрифтового 

плаката.» (2 год) 

            Практична робота №6 

«Виконання ескіза рекламного плаката з чітко вираженим (засобами кольору) 

композиційним центром.» (2 год) 
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Типова навчальна програма з предмета   

«Креслення і перспектива» 

 

№ з/п Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

1. Креслення плоских фігур. Креслення 

об’ємних фігур із зображенням світлотіні 

2 2 

2. Перспектива об'ємних тіл. Побудова тіней в 

перспективі 

2 2 

3. Перспектива інтер'єру 2  

4. Побудова перспективи інтер’єру в кутовій 

та фронтальній проекції 

12 11 

 Всього годин: 18 15 

 

 Тема 1. Креслення плоских фігур. Креслення об’ємних фігур із 

зображенням світлотіні 

Технічне креслення. Креслення об’ємних фігур. Особливості технічного 

креслення. Креслення плоских фігур. Креслення геометричних фігур. 

Світлотінь та штрихування тіні.  

Практична робота №1 

«Креслення геометричних тіл: призма, піраміда, циліндр, конус із 

застосуванням тіней. Формат А4, олівець.» (2год.) 

Тема 2. Перспектива об’ємних тіл. Побудова тіней в перспективі 

Послідовність виконання побудови перспективних зображень об’ємних 

тіл. Побудова перспективи куба, конуса, циліндра. Побудова перспективи 

зрізаних тіл. 

Практична робота №2  

«Креслення перспективного зображення геометричного тіла. Формат А4, 

олівець.» (2год.) 

    Тема 3. Перспектива інтер'єру 

Принципи побудови інтер’єру (кімнати). Види перспективи інтер’єрів. 

Перспектива кімнати, розташованої  фронтально та під будь-яким кутом зору.     

Тема 4. Побудова перспективи інтер’єру в кутовій та фронтальній 

проекції 

Принципи побудови інтер’єру. Перспектива інтер’єру в кутовій проекції. 

Перспектива інтер’єру у фронтальній проекції. Застосування методу сіток при 

побудові підлоги. 

Практична робота № 3 :  

«Перспектива кімнати із паркетною підлогою та меблями.» (11год.) 
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Типова навчальна програма з предмета   

«Рисунок» 

 

№ з/п Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

1.  Натюрморт з самоваром на  фоні сладок 

тканини. 

8 8 

2.  Конструктивний і тональний рисунок 

капітелі. 

8 8 

3.  Начерки та зарисовки птахів, тварин. 4 4 

 Всього годин: 20 20 

 

Тема 1. Натюрморт з самоваром на  фоні сладок тканини 

Композиційне розташування предметів натюрморта в листі. 

Конструктивна побудова. Світлотінь як засіб виявлення об’єму. Розподіл 

світлотіні на поверхні. Тіні власні та падаючі. Світло,  півтон, рефлекс. 

Співвідношення світлосили рефлексу і півтону. Співвідношення тонів між 

світлими і темними місцями в постановці. Напрямок штрихів в залежності від 

форми зображення  предмета і його фактури. Поступовий перехід від лінії до 

тону штрихи в міру завершення тонового розбору.  

Практична  робота № 1  

«Виконання рисунка натюрморта з самоваром на  фоні сладок тканини.»  

( 8 год.) 

Тема 2. Конструктивний і тональний рисунок капітелі 

Композиційне розташування в листі. Визначення поверхонь, що 

утворюють  об’єм капітелі. Визначення симетричних, парних форм поверхні за 

умовними осями. Конструктивна побудова. Характер перспективних скорочень 

в залежності  від повороту об’єкта. Уточнення пропорцій частин капітелі. 

Повний тоновий розбір. 

Практична  робота № 2  

«Виконання рисунку капітелі з повним тоновим розбором.» ( 8 год) 

Тема 3. Начерки та зарисовки птахів, тварин 

Виконання короткочасних начерків та зарисовок птахів, тварин. 

Виявлення засобами лінії, натиску, руху та характеру об’єкта. 

Практична  робота № 6  

«Виконання короткочасних начерків та зарисовок птахів, тварин.» (4год.) 
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Типова навчальна програма з предмета   

«Шрифти» 

 

№ з/п Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

1. Шрифт в рекламі 19 14 

 Всього годин: 19 14 

 

Тема 1. Шрифт в рекламі 

Місце і роль шрифту в рекламі. Емоційний вплив шрифту, його 

асоціативні функції. Прийоми написання будь – яких видів шрифтів на будь – 

яких площинах та матеріалах, розрахунок побудови тексту по рядках та висоті. 

        Практична робота №1 

«Виконання шрифтової фрази різними кольорами на різних видах фону, 

доцільно обравши  прийоми її написання  та розрахунок побудови тексту 

порядках і висоті.» (2 год) 

        Практична робота №2  

«Виконання макету вітальної листівки з використанням доречних шрифтів, 

рамок, плашок, орнаментів, графічних елементів. Застосовуючи прийоми 

підготовки фотографій.» (2 год)     

    Практична робота №3  

«Виконання ілюстративно - графічного плакату на соціальну тему. 

Використовуючи технології комп'ютерної графіки.» (4 год) 

        Практична робота №4  

«Створення ескізу рекламного плакату   з ілюстративними елементами, 

застосовуючи самоклеючі плівки» (6 год) 
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Типова навчальна програма з предмета 

 «Комп’ютерна графіка» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Основні поняття комп'ютерної 

графіки. Області застосування 

комп'ютерної графіки 

8 4 

2 Формати зберігання графічної 

інформації 
4 2 

3 Системи опрацювання графічної 

інформації 
31 22 

4 Пристрої введення графічної 

інформації 
2  

 Всього: 45 28 

 
 

Тема 1. Основні поняття комп'ютерної графіки. Області застосування 

комп'ютерної графіки 

Поліграфія. World Wide Web (WWW). Мультимедіа. 3D-графіка і 

комп'ютерна анімація. 

Практична робота № 1 

«3D-графіка і комп'ютерна анімація.» (3 год) 

Тема 2. Формати зберігання графічної інформації 

 Формати векторних файлів. Переваги і недоліки векторних файлів. 

Метафайли. 

Практична робота № 2  

«Зберігання зображення в різних форматах. Визначення об’єму збереженої 

інформації.» ( 2 год) 

Тема 3. Системи опрацювання графічної інформації 

Основи роботи з графічним редактором Adobe Photoshop. Знайомство з 

інтерфейсом програми. Палітра інструментів. Створення і виділення об’єктів, 

застосування елементів виділення. Текстові інструменти. Інструменти 

ретушування. Шари - основа Photoshop. Фільтри. 

 Практична робота № 3  

 «Принцип створення растрового зображення за допомогою редактора 

Adobe Photoshop.» (4 год) 

Практична робота № 4 

«Створення зображення з використанням слоїв.» (4 год) 

Практична робота № 5 

«Створення зображення з використанням кривих.» (4 год) 
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Практична робота № 6 

«Створення логотипу та інших елементів фірмового стилю за допомогою 

редактора Adobe Photoshop.» (6 год) 

Практична робота № 7 

«Використання фільтрів в Adobe Photoshop.» (4 год) 

Тема 4. Пристрої введення графічної інформації 

 Критерій оцінки якості сканерів. Стандарт TWAIN.. Особливості введення 

інформації. 
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Типова навчальна програма з виробничого навчання  

Професія –виконавець художньо-оформлювальних робіт  

                                                                    Кваліфікація –5 розряд 

 

№ 

з/п 

Тема Кількіс

ть годин 

І. Виробниче навчання в навчальних майстернях  

15.  Вступне заняття. Безпека праці, електробезпека 

 і пожежна безпека в навчальних  майстернях. 

6 

16.  Виконання зміни масштабу.  

Виготовлення трафаретів складного багатоколірного 

малюнка. 

36 

17.  Виготовлення складних  ілюстративно-графічних 

плакатів. Виконання об’ємних розписів. 

42 

18.  Художнє оформлення експозицій  

при виконанні внутрішньої і зовнішньої 

 наочної реклами. 

60 

 Всього годин: 144 

ІІ. Виробнича практика 

1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

виробництві. 

7 

2. Самостійне виконання робіт виконавця  

 художньо-оформлювальних робіт відповідно до  6-

ого розряду 

266 

3. Кваліфікаційна пробна робота  

 Всього годин: 273 

 Разом 417 

 

 

І. Виробниче навчання у майстерні 

Тема 1. Вступне заняття. Охорона праці та пожежна безпека  в 

майстерні. 

Знайомство учнів з навчальною майстернею. Вимоги до організації 

робочого місця виконавця художньо-оформлювальних робіт. Ознайомлення з 

режимом роботи в навчальній майстерні.  

Вимоги до безпечних умов праці в навчальній майстерні та на робочому 

місці. Причини виробничого травматизму. Види травм, які можуть статися при 

роботі з інструментом та експлуатації обладнання майстерні. 

Протипожежна безпека. Причини, які можуть викликати пожежу в 

навчальній майстерні. Фактори, що підвищують загрозу виникнення пожежі в 

навчальній майстерні художніх виробів з металу. Заходи попередження 
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виникнення пожежі у навчальній майстерні при використанні 

вогненебезпечних матеріалів. Правила поведінки учнів при виникненні пожежі.  

Електробезпека. Технологічні засоби захисту від ураження 

електрострумом, пристрої увімкнення-вимкнення електромережі. Правила 

користування електронагрівальними приладами та електроінструментами.  

Тема 2. Виконання зміни масштабу. Виготовлення трафаретів 

складного багатоколірного малюнка 

 Організація робочого місця і безпека праці. Ознайомлення учнів з 

методами зміни масштабу. Підготовка засобів для зміни масштабу. Навчання 

прийомам збільшення зображень за допомогою технічних засобів (епідіаскоп, 

графо проектор).  

Виготовлення трафаретів з різних матеріалів складного багатоколірного 

малюнка, правила використання і зберігання трафаретів, нанесення 

трафаретних багатотонних малюнків. Контроль якості виконаних робіт. 

Обслуговування складних сучасних приладів і апаратів для перенесення 

малюнків, виготовлення фотографій, трафаретів. 

Вправи  

 Виконання зміни масштабу зображень методом квадратів і концентричних 

кіл. Підготовка технічних засобів для зміни масштабу. Виконання збільшення 

зображення за допомогою  технічних засобів. 

Тема 3. Виготовлення складних  ілюстративно-графічних плакатів. 

Виконання об’ємних розписів 

Організація робочого місця і безпека праці. Ознайомлення учнів з основними 

принципами виконання ілюстративно-графічних плакатів. Художні засоби 

плаката. Навчання прийомам виконання ілюстративно-графічних плакатів при 

різній техніці виконання. Об’ємний розпис. 

Вправи  

 Підготовка інструментів,обладнання і пристосувань для виконання 

ілюстративно-графічних плакатів. Виконання об’ємного розпису. 

Закріплення та удосконалення навичок виконання плакатів, використання 

різної техніки застосування (тонування гуашовими, акриловими  фарбами  за 

трафаретом, аплікація, аерографія та ін). 

Тема 4. Художнє оформлення експозицій при виконанні внутрішньої і 

зовнішньої наочної реклами. 

Організація робочого місця і безпека праці. Розбір основних художньо-

композиційних закономірностей і раціональних прийомів виконання різних 

видів внутрішньої і зовнішньої реклами. 

Вправи  

 Виконання робіт з художнього оформлення експозицій при виготовленні 

внутрішньої  і зовнішньої наочної реклами з власної композиції від 

персональної підготовки і обробки матеріалів до повного закінчення роботи. 

 

ІІ. Виробнича практика  

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

виробництві 
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Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на підприємстві, 

інструктаж із правил безпеки праці на робочому місці виконавця художньо-

оформлювальних робіт. 

Ознайомлення з підприємством, плануванням праці, контролем якості 

продукції. Ознайомлення з організацією робочих місць, передовим виробничим 

досвідом. Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на ділянці роботи й 

робочому місці. 

Тема 2. Самостійне виконання робіт виконавця художньо-

оформлювальних робіт  5-го розряду 
Самостійне виконання робіт виконавця художньо-оформлювальних робіт 

5-го розряду. 

Організація робочого місця виконавця художньо-оформлювальних робіт. 

Дотримання правил безпеки праці під час виконання робіт, технологій, 

передбачених кваліфікаційними вимогами та  навчальними програмами. 

 

Примітка 

 Детальна програма виробничої практики розробляється кожним 

навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, новітнього 

устаткування та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовниками робітничих кадрів та затверджується в 

установленому порядку. 

Кваліфікаційна пробна робота 

Приклади робіт 

1. Виконання художньо - оформлювальних робіт складного композиційного 

рішення за власними ескізами. 

2. Виконання складного багатоколірного малюнка за допомогою  трафаретів 

виготовлених з різних матеріалів. 

3. Виготовлення трафаретів та шаблонів під складний багатоколірний розпис. 

4. Виконання графічних елементів художньо – оформлювальних робіт. 

5. Виконання складних шрифтових композицій на великих поверхнях із 

застосуванням масштабу. 

6. Виконання складних декоративних композицій великого формату із 

застосуванням масштабу. 

7. Виконання  

8. Виконання складних шрифтових та декоративних обємних елементів для 

художнього оформлення. 

9. Виконання художньо – оформлювальних робіт із застосуванням сучасних 

матеріалів та комп’ютерних технологій.  

10. Створення настінних композицій для оформлення у формі художнього 

розпису тканин в техніці «Холодний батик». 

11. Створення настінних композицій для  художнього оформлення  у формі 

розпису в техніці «Вільний розпис». 

12. Виготовлення фрагментів тематичної композиції (вітражі, мозаїка).  
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13. Виконувати художнє оформлення експозицій при виконанні внутрішньої 

наочної реклами. 

14. Виконувати художнє оформлення експозицій при виконанні зовнішньої 

наочної реклами. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

Професія: 5312 Виконавець художньо-оформлювальних робіт 
                                (код, назва професії) 

 

Кваліфікація: _____5 розряд______________ 

                 (рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія) 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

1. Види шрифтів, що використовуються на будь-яких площинах з будь-

яких матеріалів, і прийоми їх написання. 

2.  Розрахунок побудови тексту по рядках і висоті. 

3.  Прийоми переведення з одного масштабу в інший. 

4. Виготовлення та застосування трафаретів складного багатоколірного 

зображення. 

5.  Особливості виконання  художньо-оформлювальних робіт 

внутрішньої та зовнішньої реклами. 

6.  Види, властивості та застосування новітніх матеріалів і технологій для 

виконання оформлювальних робіт. 

7.  Види і причини дефектів, заходи їх попередження при виконанні 

складних художньо - оформлювальних робіт;  

8. Технології використанням комп'ютерної графіки, фото- і відео- 

документів в оформлювальних роботах. 

9. Вимоги охорони праці при виконанні відповідних видів робіт. 

10. Основи підприємницької діяльності. 

 

         ВМІЄ: 

1. Організувати робоче місце. 

2. Дотримуватись вимог безпеки праці при виконанні художньо – 

оформлювальних робіт, пожежної та електробезпеки, гігієни праці та 

санітарії, надавати першу медичну допомогу у разі нещасних випадків 

при виконанні робіт. 

3. Виконувати зміни масштабу зображень.  

4. Використовувати технічні засоби для зміни масштабу.  

5. Виконувати збільшення зображення за допомогою  технічних засобів. 

6. Виготовляти трафарети складного багатоколірного малюнка. 

7. Виконувати об’ємний розпис. 

8. Виконувати художнє оформлення експозицій при виконанні внутрішньої 

і зовнішньої наочної реклами. 
  



160 

 

Перелік основних обов’язкових засобів навчання 

 

№  

з/п 
Найменування 

Кількість на групу 

15 осіб 

Прим. Для індивід. 

користування 

Для груп. 

користув. 

1 2 3 4 5 

І Обладнання    

 
Мольберти 

- 15  

 Дошки ( планшети) 600*800  15  

 Тумби для постановок - 3  

 Реквізит для постановки різної 

фактури, гіпсові моделі 

- 7  

ІІ Інструмент    

 Олівці різної твердості  комплект   

 Кнопки  1 упаковка   

 Затискачі  2   

 Лінійки деревяні та металеві 1   

 Кутники  1   

 Циркулі  1   

 Лінер 1   

 Валик паралоновий  3  

 Клейовий термопістолет  3  

 Аерограф  - 2  

 Мастихін  1   

 Ножиці  1   

 Ножик - різак 1   

 Електролобзик  1  

 Електродриль  1  

 Електрошліфувальна машина  1  

 Рубанок 1   

 Фуганок  3  

 Пилка ручна 1   

 Шуруповерт  1  

 Ліноліумні різці № 1,2,3,5. комплект   

 Різці по дереву комплект   

 Флейц - 2  

 Пензлі плоскі, круглі, котячі комплект   

 Фарби комплект   

 Гуаш  комплект   

 Темпера комплект   
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№  

з/п 
Найменування 

Кількість на групу 

15 осіб 

Прим. Для індивід. 

користування 

Для груп. 

користув. 

1 2 3 4 5 

 Акрил  комплект   

 Олійні  комплект   

 Гуашеві комплект   

 Клеї 1 -  

 Картон комплект -  

 Лаки  - 5  

 Розчинники  - 5  

 Шпателі - 5  

 Креслярський набір - 2  

 Трафарети  - 5  

 Пера різної величини комплект -  

 Ракель  - 2  

ІІІ Прилади і пристрої    

 Освітлювальні пристрої - 5  

ІV Натуральні зразки    

 Набір навчальних посібників 15   

 Зразки учнівських робіт - 30  

І Обладнання    

 Комп’ютер  - 15  

 Багатофункціональний пристрій - 1  

ІІ ТЗН    

 Цифровий фотоапарат - 1  

 Штатив до фотоапарата - 1  

 Графічний планшет - 3  

 Епідіаскоп - 1  

 Графопроектор - 1  
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Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 

професійно-технічної освіти 

 

 
ДСПТО 5312.ОК.74.40-2014 

                                                                                                                               (позначення стандарту) 

 

 

 

 

 

Професія: Виконавець художньо-оформлювальних робіт 

Код: 5312 

Кваліфікація: виконавець художньо-оформлювальних робіт 6-го розряду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Видання офіційне 

Київ – 2014 
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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:  5312 Виконавець художньо-оформлювальних робіт 

2. Кваліфікація:  виконавець художньо-оформлювальних робіт  6-го  розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

 Повинен знати:  

 прийоми побудови, компонування та написання шрифтів, ініціалів, 

заставок, нових гарнітур шрифтів будь-яких креслень, оригінальних, 

стилізованих, унікальних, а також всіх європейських, східних, латинського та 

ін; прийоми виготовлення складних шаблонів;  

 властивості емульсій, порошків, сусального золота, поталей, 

світлотермофолі, фарб, що світяться, та інших;  

 змішування складних кольорів з фарб всіх видів за зразками;  

 способи перенесення складного малюнку на папір, кальку, картон та інші 

матеріали;  

 кадрування фотографій, способи виготовлення фотомонтажів; виконання 

нескладних видів образотворчих елементів; 

  види і причини дефектів, заходи їх попередження при виконанні і 

прийманні особливо складних художньо - оформлювальних робіт4 

  сучасні прилади і апарати для перенесення рисунку, виготовлення 

фотографій, трафаретів; 

  властивості та застосування новітніх матеріалів та прийоми роботи з 

ними для оформлення інтер’єрів та екстер’єрів; 

  правила охорони праці при виконанні складних та особливо складних 

оформлювальних робіт. 

  

 Повинен вміти:  

виконувати художні роботи оформлювального, рекламного і шрифтового 

характеру особливо складного композиційного рішення за ескізами, 

шаблонами, розмітками, еталонами під керівництвом художника; 

           виконувати шрифтові роботи на різних матеріалах будь-якими 

барвниками, світлотермофоллю, сусальним золотом, поталлю, фарбами, що 

світяться, на тонованих в кілька кольорів фактурованих і ґрунтованих 

поверхнях пензлем, пером вручну із застосуванням пристосувань; 

           проводити вибір шрифтів, компонування, побудову їх на заданих 

площинах будь-якої конфігурації; 
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           виконувати нову гарнітуру шрифтів для фотокопіювання; 

           виготовляти за погодженням з художником складні шрифтові шаблони; 

 виконувати об'ємні розписи всіх видів художніх написів на різних мовах; 

 компонувати тексти; 

 проводити перенесення складних малюнків з ескізу з дотриманням 

заданого масштабу на папір, кальку, картон та інші матеріали для виготовлення 

шаблонів, припорохів під багатоколірний розпис; 

керувати роботою виконавців художньо-оформлювальних робіт нижчої 

кваліфікації; 

 застосовувати новітні матеріали, сучасні професійні та комп’ютерні  

технології в оформленні інтер’єрів та екстер’єрів; 

 користуватися сучасними пристроями для перенесення рисунка, 

виготовляти фотографії, трафарети, складні шаблони; 

 дотримуватися правил охорони праці при виконанні відповідних видів 

робіт; 

здій2снити заходи з державної реєстрації суб’єкта малого підприємництва, 

знати основи формування бізнес-плану.  

 

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 продовженні професійно-технічної освіти 

 Базова або повна   загальна середня освіта. 

5.2. При підвищенні атестації 
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Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-

кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією виконавця 

художньо-оформлювальних робіт 5-го розряду; стаж роботи за професією не 

менше 1 року.  

5.3. Після закінчення навчання 

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

кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією виконавця 

художньо-оформлювальних робіт  6-го розряду; без вимог до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Роботи, пов’язані з рекламним та художнім оформленням на підприємствах, в 

організаціях та установах всіх видів економічної діяльності, виробництвом 

сувенірної продукції. Дизайн-студії. 

 

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: 5312 Виконавець художньо-оформлювальних робіт 

Кваліфікація: 6 розряд  

Загальний фонд навчального часу -  635 години 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

Всього 

З них  на 

лабораторно

-практичні 

роботи  

1. Загальнопрофесійна  підготовка 40 4 

1.1. Основи галузевої економіки і підприємництва 8  

1.2. Основи правових знань 8  

1.3. Інформаційні технології 8 4 

1.4. Резерв часу 16  

2. Професійно-теоретична підготовка 151 68 

2.1. Технологія виконання художньо-оформлюваних 

робіт 

27  

2.2. Охорона праці 16  

2.3. Матеріалознавство 10  

2.5. Живопис 20 20 

2.6. Основи композиції  18 8 

2.7. Рисунок 20 19 

2.8. Шрифти  18 4 

2.9. Комп’ютерна графіка 22 17 

3. Професійно-практична підготовка 417  

3.1. Виробниче навчання  144  

3.2 Виробнича практика 273  

4. Консультації 20  

5. Державна кваліфікаційна атестація  7  

6. Загальний обсяг навчального часу (без  п. 4): 615 72 
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Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих 

робітників за професією «Виконавець художньо-оформлювальних робіт» 

 

7. Кабінети: 

- Охорони праці та правил дорожнього руху 

- Технології виконання художньо-оформлювальних робіт 

- Рисунку та живопису 

- Матеріалознавства 

- Композиції і кольорознавства 

- Основ галузевої економіки і підприємництва 

- Основ правових знань 

- Лабораторії: 

- Інформаційних технологій та комп’ютерної графіки 

8. Майстерні: 

- Виконання художньо-оформлювальних робіт 

 

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

кваліфікованих робітників: 

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій 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 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 
 

 

Тема 1. Підприємство, як суб’єкт господарювання в ринковій 

економіці 

Визначення, цілі і напрямки діяльності підприємства. Добровільні 

об’єднання підприємств. Вищі органи державного управління підприємствами 

в Україні. 

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 

Тема 4. Інвестиції та оборотні кошти 

Загальна характеристика інвестиційних ресурсів підприємства. Суть, 

поняття, склад і структура інвестицій. Сутнісна характеристика оборотних 

коштів. Нормування оборотних коштів. 

Тема 5. Фінансово-економічні результати 

Загальна характеристика фінансової діяльності підприємства. 

фінансовий план підприємства. показники фінансово-економічного стану 

підприємства. 

 

 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  Підприємство, як суб’єкт господарювання в 

ринковій економіці 

2 
 

2.  Основи організації управління виробництвом 1  

3.  Система обслуговування  бізнесу 1  

4.  Інвестиції та оборотні кошти 2  

5.  Фінансово-економічні результати 2  

Всього годин: 8  
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Типова програма з предмета 

«Основи правових знань» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

всього  

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Злочин і покарання 2  

2. Основи підприємницької діяльності 2  

3. Цивільне право і відносини, що ним 

регулюються 
2 

 

4 Право інтелектуальної власності на художній 

та інший твір (авторське право) 
2 

 

Всього годин: 8  

 

Тема 1. Злочин і покарання 

Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна 

відповідальність неповнолітніх. Обставини, що виключають суспільну 

небезпеку і протиправність діяння. Необхідна самооборона. Затримання 

злочинця. Крайня необхідність. Співучасть у злочині.  

Кримінальна відповідальність за господарські злочини. 

Тема  2. Основи підприємницької діяльності 

Поняття та принципи підприємницької діяльності. Організаційно-

правові форми підприємницької діяльності. Громадянсько-правові угоди в 

сфері підприємницької діяльності. Процесуальні форми захисту 

підприємницької діяльності. Вирішення господарських спорів арбітражним 

судом. Вирішення    громадянсько-правових    спорів    судом.    Юридична 

відповідальність у сфері підприємницької діяльності.  

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. 

Тема 4. Право інтелектуальної власності на художній та інший твір 

(авторське право) 

Об’єкти авторського права. Суб’єкти  авторського права. Виникнення 

авторського права. Особисті немайнові права автора. Майнові права 

інтелектуальної власності на твір. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Інформаційні технології» 

№ 

теми 
Назва теми 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно

-практичні 

роботи 

1. Інформаційні технології в автоматизації художньо-

оформлювальних робіт 2  

2. Використання програмних засобів в оформленні 

рекламної та виробництві сувенірної продукції 
3 2 

3. Комп’ютерні телекомунікації та комп’ютерні мережі 3 2 

 Всього годин: 8 4 

 

Тема 1. Інформаційні технології в сучасному оформленні дизайні 

інтер’єрів 

Інформаційні технології в оформленні інтер’єрів, будинків, кімнат, 

вітрин магазинів, рекламної продукції, виробництві сувенірної продукції. 

Знайомство з сучасними програмами. 

 

Тема 2. Використання програмних засобів в оформленні 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. Різноманітні стилі та види оформлення, елементи 

оформлення, додаткові компоненти. Власні рекламні проекти. Правила 

оформлення проекту та вимоги до використання ресурсів. Пошук компонентів 

оформлення в інформаційних довідниках. 

Лабораторно-практична робота 

Робота з програмою Photoshop. Створення банеру (тематика на вибір). 

 

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. 

    Лабораторно-практична робота 

Створення власного рекламного проекту за допомогою Інтернету. 
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Типова навчальна програма з предмета   

«Технологія виконання  художньо-оформлювальних робіт» 

 

№ 

з/п 

Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

1. Новітні технології в дизайні та художньому 

оформленні. 

3  

2. Технологія виконання робіт сучасними 

матеріалами 
13  

3. Технологія виконання макетів та шаблонів із 

застосуванням сучасних матеріалів . 

11  

 Всього годин: 27  

 

Тема1. Новітні технології в дизайні та художньому оформленні 

Застосування полегшених конструкцій в зовнішній рекламі. 

Застосування нових видів ПВХ; акрилів; плівок і т. п. Сучасні клеї, лаки. 

Сучасний підхід до виготовлення банерів, лайтбоксів, світлової та неонової 

реклами.  

Тема 2.Технологія виконання робіт сучасними матеріалами 

Підбір матеріалів. Правила використання  сучасних матеріалів. Їх види. 

Підбір матеріалів відносно поверхні.  Змішування складних кольоів з фарб усіх 

видів за зразками. Правила нанесення матеріалів на поверхню. Усунення 

помилок. Охорона праці при роботі із сучасними матеріалами. 

Способи нанесеннря декору; окремих літер та шрифтів, виконання із різних 

матеріалів. 

Спосіб нанесення декоративних елементів та шрифтів транспортною 

плівкою. 

Тема 3. Технологія виконання макетів та шаблонів із застосуванням 

сучасних матеріалів  

Види макетних робіт . Прийоми виготовлення складних шаблонів, макетів. 

Матеріали та інструменти в макетуванні. Технологія виготовлення макетів із 

застосуванням нових матеріалів та технологій. 
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Типова навчальна програма з предмета 

 «Охорона праці» 

 

№  

з/п 
Тема 

Кількість годин: 

Всьо

го 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Правові та організаційні основи охорони 

праці.  
1  

2. 

Основи безпеки праці в галузі. Загальні 

відомості про потенціал небезпек. Психологія 

безпеки праці. Організація роботи з охорони 

праці. 

4  

3. 
Основи пожежної безпеки. 

Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист. 
3  

4. Основи електробезпеки. 2  

5. 
Основи гігієни праці та виробничої 

санітарії. Медичні огляди. 
3  

6. 
Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках. 
3  

Всього годин : 16  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

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.  

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. 
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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 професіями в галузі.  

Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні художньо-

оформлювальних робіт. Створення безпечних умов праці при виконанні 

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 

індивідуального захисту при проведенні різних видів робіт. Захист від шуму, 

пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат 

виробничих приміщень. 

Прилади контролю безпечних умов праці на робочому місці виконавця 

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 виконавця художньо-оформлювальних робіт: ураження 

електричним струмом, травматизм очей, опіки, ураження дихальних шляхів, 

механічні пошкодження, порізи. Вимоги безпеки у навчальних, навчально – 

виробничих приміщеннях навчальних закладів. 

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, 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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 
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Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 

Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. 

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 предмета   

«Матеріалознавство» 

 

№ 

з/п 

Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

1. Матеріали для художньо-

оформлювальних робіт 

10  

 Всього годин: 10  

 

Тема 1. Матеріали для художньо-оформлювальних робіт 

Емульсії, порошки, сусальне золото, поталь, світлотермофолі, фарби, що 

світяться. 
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Типова навчальна програма з предмета   

«Живопис» 

 

Тема 1. Складний тематичний натюрморт з боковим освітленням 

Виконати живописний натюрморт у техніці  гуашевого живопису, 

використовуючи методи і прийоми цього виду живопису, враховуючи бокове 

штучне освітлення. Розібрати просторове середовище на плани, передати 

перспективу, написати об`ємні предмети в кольоровій гамі  даної постановки, 

приділяючи увагу матеріальності та враховуючи характерні особливості 

гуашевих фарб. 
Виявити індивідуальні творчі здібності до створення зображень засобами 

живопису, вдосконалювати технічни прийоми живопису різними матеріалами. 
Закріпити набуті знання з основ кольорової гармонії та вміння передавати 

засобами живопису об’ємно-просторові характеристики та художньо-образні 

властивості в композиції складного  натюрморту. 

Практична робота №1 

«Виконання натюрморту з гіпсовим орнаментом.» (4 год) 

Тема 2. Декоративна стилізація натюрморту 

Виконати живописний натюрморт в техніці  гуашевого живопису, 

враховуючи бокове штучне освітлення. Розібрати просторове середовище на 

плани, передати перспективу, написати об`ємні предмети в  теплій кольоровій 

гамі  даної постановки, приділяючи увагу матеріальності та враховуючи 

характерні особливості гуашевих фарб – висвітленню після висихання. 

Предмети: Кошик, з  квітами на тлі двох драпірувань (шовк, оксамит), 

український рушник, фрукти. 

Матеріали для студентів:  папір, пензлі, гуашеві фарби 

Практична робота №2 

«Виконання живописного натюрморту в техніці  гуашевого живопису. 

Стилізація натюрморту.» (4 год) 

Тема 3.Техніки олійного живопису 

Знайомство з технікою олійного живопису. Олійні  фарби, їх  назви та 

властивості. Матеріали для роботи в техніці   олійного живопису. Послідовність 

№ 

з/п 

Тема Кількість годин 

Всього З них 

лабораторно 

практичних 

9.  Складний тематичний натюрморт з 

боковим освітленням 

4 4 

10.  Декоративна стилізація натюрморту 4 4 

11.  Техніки олійного живопису 4 4 

12.  Зображення  архітектурних мотивів 2 2 

13.  Етюд  гіпсової голови на нейтральному 

тлі 

6 6 

 Всього годин: 20 20 
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ведення роботи. Можливі техніки та прийоми. Освоєння складних постановок, 

комбінованої техніки в експонуванні живописного матеріалу, з кожною 

вправою, з  кожною наступною постановкою наближаючись як у технічному, 

так і в теоретичному плані, до  розуміння основних законів живопису.  

Практична робота №3 

«Виконання олійного живопису в лесіровочній техніці.» (2 год) 

Практична робота №4 

«Виконання пейзажу за допомогою мастихінів.» (2 год) 

Тема 4.  Зображення  архітектурних мотивів . 

У власній практичній діяльності з вивчення  методів архітектурного 

проектування і втіленню їх у життя вміло й зі знанням  справи застосовувати на 

практиці набуті  прийоми й навички. 

Практична робота №5 

«Етюд з зображенням  архітектурних мотивів» (2 год) 

Тема 5. Етюд  гіпсової голови на нейтральному тлі 

Виконати конструкційну побудову гіпсової голови та розібрати її на 

площини засобами олійного живопису через кольорові рефлекси, що 

відбиваються на гіпсовій голові від драпіровок, побудувати її об`єм за рахунок 

чіткого відпрацювання  деталей та підкорення їх загальній формі. 

Практична робота №6 

«Виконання етюду  гіпсової голови на нейтральному тлі.» (6 год) 
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Типова навчальна програма з предмета   

«Основи композиції» 

 

№ 

з/п 

Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

1. Специфіка та особливості композиції в 

декоративному мистецтві. 

3 2 

2. Традиційні композиційні схеми, традиційні 

кольорові поєднання в народній 

орнаментиці . 

3 2 

3. Композиція натюрморту. 2  

4. Композиція пейзажу. 5 4 

5. Композиція інтер'єру та екстер’єру. 5  

 Всього годин: 18 8 

 

Тема1. Специфіка та особливості композиції в декоративному 

мистецтві. 

Способи організації орнаментів. 

Практична робота №1 

«Виконання орнаментальної композиції .» (2 год) 

Тема 2. Традиційні композиційні схеми, традиційні кольорові 

поєднання в народній орнаментиці . 

Композиція площин ( квадрат, прямокутник, коло, овал і трикутник) 

елементами зібраного ілюстративного матеріалу із канонічних культур. 

Практична робота №2 

«Виконання декоративної композиції  за традиційними мотивами мистецтва 

рідного краю.» (2 год) 

Тема 3. Композиція натюрморту 

Композиційні прийоми і схеми побудови натюрморту. 

Формати. Розміщення у квадраті, трикутнику, крузі. 

Аналіз композиції натюрморту. 

Тема 4. Композиція пейзажу 

Пейзаж , як складова частина картини і як самостійний жанр образотворчого 

мистецтва. Зміст пейзажу. Композиційні основи пейзажу. 

Аналіз композиційної структури пейзажу. 

Практична робота №3 

«Розробка композицій весняного і літнього пейзажу.» (4 год) 

Тема 5. Композиція інтер'єру 

Інтер'єр, як внутрішній простір і як жанр образотворчого мистецтва. 

Вираження через інтер'єр естетичних, соціальних, професійних та інших 

сторін епохи. Інтер'єр як частина картини, його роль у розкритті змісту твору. 

Композиційні основи  інтер'єра та екстер’єру. 
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Типова навчальна програма з предмета   

«Рисунок» 

 

№ 

з/п 

Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

4.  Малюнок гіпсових навчальних моделей     

(м'якими матеріалами) 

10 9 

5.  Зображення  частини інтер'єру з  гіпсовою 

головою і драперіями різної фактури 

10 10 

 Всього годин: 20 19 

 

Тема 1 . Малюнок гіпсових навчальних моделей ( м'якими 

матеріалами) 

Малюнок з зліпків голів античних статуй. Порівняння моделі голови з 

черепом. Визначення поверхонь, утворюючих  об’єм голови. Промальовування 

симетричних , парних форм обличчя за умовними осями. Характер 

перспективних скорочень в залежності  від повороту голови. Узагальнене  

промальовування волосся. Геометричні гіпсові фігури, гіпсові зліпки 

орнаментів. 

Практична  робота №1 

«Виконання малюнку  м'яким матеріалом з зліпків голів античних статуй.» 

(9 год) 

Тема2.  Зображення  частини інтер'єру з  гіпсовою головою і драперіями 

різної фактури 

Способи перенесення складного малюнка на папір, кальку, картон та інші 

матеріали. 

 Практична  робота №2 

«Виконання малюнку м'яким матеріалом голів античних статуй в постановці 

з драперіями різної фактури.» (10 год) 
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Типова навчальна програма з предмета   

«Шрифти» 

 

№ 

з/п 

Тема Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

1. Шрифт в  друкованій рекламній 

продукції 

7 4 

2. Рекламний плакат 5  

3. Буклет 6  

 Всього годин: 18 4 
 

Тема 1. Шрифт в  друкованій рекламній продукції 

Місце і роль шрифту в друкованій  рекламі. Емоційний вплив шрифту, 

його асоціативні функції. Колір шрифту і тла зображення. Написання шрифтів 

(європейських, латинських, східних та ін.). прийоми побудови нових гарнітур 

шрифтів будь  яких креслень, оригінальних, стилізованих, унікальних. 

Практична робота№1 

«Виконання реклами товарів з ілюстративними елементами (плівка СК).» (4 

год) 

Тема 2.  Рекламний плакат 

Стильова єдність в розробці фірмової комплексної реклами: змісту, 

шрифту, кольорового зображення. 

Правильний вибір техніки та засобів виконання. 

Тема 3.  Буклет 
Прийоми виготовлення макетів буклетів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

 «Комп’ютерна графіка» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Основні поняття комп'ютерної 

графіки. Області застосування 

комп'ютерної графіки 

4 3 

2 Системи опрацювання графічної 

інформації 
16 13 

3 Пристрої виведення графічної 

інформації 
2 1 

 Всього: 22 17 

 

 

Тема 1. Основні поняття комп'ютерної графіки. Області застосування 

комп'ютерної графіки 

 Відеомонтаж. САПР і ділова графіка. 

Практична робота № 1 

«Відеомонтаж.» (3 год) 

Тема 2. Системи опрацювання графічної інформації 

Основи роботи з графічним редактором Corel Draw. Екран Corel Draw. 

Головне меню. Панелі інструментів. Вікно документа. Настройка Corel Draw.  

Практична робота № 2 

«Використання інструментів Corel Draw.» (3 год) 

Практична робота №13 

«Створення векторного зображення за допомогою кривих Безьє.» (3 год) 

Практична робота № 4 

«Трасування зображення.» (3 год) 

Практична робота №15 

«Створення фірмового стилю за допомогою графічного редактора Corel 

Draw.» (4 год) 

Тема 3. Пристрої виведення графічної інформації 

Плоттери. Використання різних типів плоттерів відповідно до матеріалу 

носія інформації. 

Практична робота №17 

«Виведення інформації за допомогою плоттера.» (1 год) 
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Типова навчальна програма з виробничого навчання  

Професія – виконавець художньо-оформлювальних робіт  

                                                                    Кваліфікація – 6 розряд 

 

№ 

з/п 

Тема Кількіс

ть годин 

І. Виробниче навчання в навчальних майстернях  

19.  Вступне заняття. Безпека праці, електробезпека 

 і пожежна безпека в навчальних  майстернях. 
6 

20.  Виконання художньо – оформлювальних робіт 72 

21.  Виконання шрифтових робіт 24 

22.  Виконання складних  об’ємних розписів 42 

 Всього годин: 144 

ІІ. Виробнича практика 

1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

виробництві. 

7 

2. Самостійне виконання робіт виконавця  

 художньо-оформлювальних робіт відповідно до  6-

ого розряду 

266 

3. Кваліфікаційна пробна робота  

 Всього годин: 273 

 Разом 417 

 

І. Виробниче навчання у майстерні 

Тема 1. Вступне заняття. Охорона праці та пожежна безпека  в 

майстерні. 

Знайомство учнів з навчальною майстернею. Вимоги до організації 

робочого місця виконавця художньо-оформлювальних робіт. Ознайомлення з 

режимом роботи в навчальній майстерні.  

Вимоги до безпечних умов праці в навчальній майстерні та на робочому 

місці. Причини виробничого травматизму. Види травм, які можуть статися при 

роботі з інструментом та експлуатації обладнання майстерні. 

Протипожежна безпека. Причини, які можуть викликати пожежу в 

навчальній майстерні. Фактори, що підвищують загрозу виникнення пожежі в 

навчальній майстерні художніх виробів з металу. Заходи попередження 

виникнення пожежі у навчальній майстерні при використанні 

вогненебезпечних матеріалів. Правила поведінки учнів при виникненні пожежі.  

Електробезпека. Технологічні засоби захисту від ураження 

електрострумом, пристрої увімкнення-вимкнення електромережі. Правила 

користування електронагрівальними приладами та електроінструментами.  

Тема 2. Виконання  особливо складних  художньо- оформлювальних 

робіт 



184 

 

Організація робочого місця і безпека праці. Прийоми виконання художніх 

робіт оформлювального,  рекламного і шрифтового характеру особливо 

складного композиційного рішення за ескізами, шаблонами, розмітками, 

еталонами. Новітні матеріали, сучасні професійні та комп’ютерні  технології в 

оформленні інтер’єрів та екстер’єрів. 

Вправи  

  Виконання  художніх робіт оформлювального, рекламного і шрифтового 

характеру особо складного композиційного рішення за ескізами, шаблонами, 

розмітками, еталонами. Компонування тексту. Перенесення складного малюнку 

з ескізу на папір, кальку, картон для виготовлення шаблонів, припорохів під 

багатоколірний розпис.  Оформлення інтер’єрів та екстер’єрів із 

застосовуванням новітніх матеріалів, сучасних професійних та комп’ютерних  

технології . 

Тема 3. Виконання шрифтових робіт 

Організація робочого місця і безпека праці.  Прийоми виконання 

шрифтових робіт на різних матеріалах,  вручну та за допомогою різних засобів. 

Вправи  

 Виконання шрифтових робіт на різних матеріалах будь-якими 

барвниками, світлотермофоллю, сусальним золотом, поталлю, фарбами, що 

світяться, на тонованих в кілька кольорів фактурованих і ґрунтованих 

поверхнях пензлем, пером вручну із застосуванням пристосувань 

Вибір і компонування шрифтів. Виконання нової гарнітури шрифтів для 

фотокопіювання. Виготовлення складних шрифтових шаблонів. 

Тема 4. Виконання складних об’ємних розписів 

Організація робочого місця і безпека праці. Прийоми виконання об’ємних 

розписів. 

Вправи  

  Виконання складних об’ємних розписів всіх видів художніх написів на 

різних мовах.  
 

ІІ. Виробнича практика  

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

виробництві 

Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на підприємстві, 

інструктаж із правил безпеки праці на робочому місці виконавця художньо-

оформлювальних робіт. 

Ознайомлення з підприємством, плануванням праці, контролем якості 

продукції. Ознайомлення з організацією робочих місць, передовим виробничим 

досвідом. Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на ділянці роботи й 

робочому місці. 

Тема 2. Самостійне виконання робіт виконавця художньо-

оформлювальних робіт  6-го розряду 
Самостійне виконання робіт виконавця художньо-оформлювальних робіт 

6-го розряду. 
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Організація робочого місця виконавця художньо-оформлювальних робіт. 

Дотримання правил безпеки праці під час виконання робіт, технологій, 

передбачених кваліфікаційними вимогами та  навчальними програмами. 

 

Примітка 

 Детальна програма виробничої практики розробляється кожним 

навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, новітнього 

устаткування та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовниками робітничих кадрів та затверджується в 

установленому порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

Приклади робіт 

 

1. Виконання художньо - оформлювальних робіт особливо складного 

композиційного рішення, за власними ескізами, на тонованих в кілька 

кольорів фактурованих і ґрунтованих поверхнях пензлем, пером вручну із 

застосуванням пристосувань. 

2. Виконання складних шрифтових робіт нових гарнітур на будь - яких 

поверхнях, вручну та із застосуванням обладнання та пристроїв. 

3. Виконання обємних елементів, застосування їх в складних композиціях. 

4. Перенесення складних зображень з дотриманням масштабу на різні 

поверхні для виготовлення шаблонів. 

5. Видача завдання та контроль його виконання фахівцями нижчої категорії. 

6. Виконання складних панно для оформлення інтер’єра, екстерєра із 

застосуванням сучасних матеріалів та комп’ютерних технологій.  

7. Виконання складних модульних композицій для оформлення інтер’єра у 

техніці розпису тканини. 

8. Виконання складних композицій для оформлення екстерєра із 

застосуванням сучасних матеріалів та комп’ютерних технологій 

9. Розробка комплексного оформлення інтерє'ру навчального кабінету. 

10. Розробка комплексного оформлення інтерє'ру дитячого садочка. 

11. Виконання складних панно  для оформлення  з використанням  розпису 

скла. 

12. Виконання, за погодженням з художником, складних  шрифтових шаблонів 

з використанням сучасних матеріалів та комп’ютерних технологій. 

13. Виконання складних композицій для оформлення екстерєра із 

застосуванням сучасних матеріалів та комп’ютерних технологій 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

Професія: 5312 Виконавець художньо-оформлювальних робіт 

                             (код, назва професії) 

 

Кваліфікація _________6 розряд______________ 

 (рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія) 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

1. Прийоми побудови, компонування та написання шрифтів, ініціалів, 

заставок, нових гарнітур шрифтів будь-яких креслень, оригінальних, 

стилізованих, унікальних, а також всіх європейських, східних, 

латинського та ін. 

2. Прийоми виготовлення складних шаблонів.  

3. Властивості: 

 емульсій, 

 порошків,  

сусального золота, 

поталей,  

світлотермофолі,  

світло відбиваючих.  

4. Змішування складних кольорів з фарб всіх видів за зразками;  

5. Способи перенесення складного малюнку на папір, кальку, картон та 

інші матеріали;  

6. Кадрування фотографій, способи виготовлення фотомонтажів;  

7. Виконання нескладних видів образотворчих елементів.  

8. Види і причини дефектів, заходи їх попередження при виконанні і 

прийманні особливо складних художньо - оформлювальних робіт.  

9. Сучасні прилади і апарати для перенесення рисунку, виготовлення 

фотографій, трафаретів.  

10. Властивості та застосування новітніх матеріалів та прийоми роботи з 

ними для оформлення інтер’єрів та екстер’єрів.  

11. Правила охорони праці при виконанні складних та особливо складних 

оформлювальних робіт .  

12. Основи ведення підприємницької діяльності. 

 

ВМІЄ: 

1. Організувати робоче місце. 

2. Дотримуватись вимог безпеки праці при виконанні художньо – 

оформлювальних робіт, пожежної та електробезпеки, гігієни праці та санітарії, 

надавати першу медичну допомогу у разі нещасних випадків при виконанні 

робіт. 
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3. Виконувати шрифтові роботи на різних матеріалах будь-якими 

барвниками, фарбами, і т.п. на тонованих в кілька кольорів фактурованих і 

ґрунтованих поверхнях пензлем, пером вручну із застосуванням пристосувань. 

4. Проводити вибір шрифтів, компонування, побудову їх на заданих 

площинах будь-якої конфігурації.  

5. Виконувати нову гарнітуру шрифтів для фотокопіювання.  

6. Виготовляти за погодженням з художником складні шрифтові шаблони. 

7. Виконувати об'ємні розписи всіх видів художніх написів на різних мовах.  

8. Проводити перенесення складних малюнків з ескізу з дотриманням 

заданого масштабу на папір, кальку, картон та інші матеріали для виготовлення 

шаблонів під багатоколірний розпис.  

9. Керувати роботою виконавців художньо-оформлювальних робіт нижчої 

кваліфікації. 

10. Застосовувати новітні матеріали, сучасні професійні та комп’ютерні  

технології в оформленні інтер’єрів та екстер’єрів. 

11. Користуватися сучасними пристроями для перенесення рисунка, 

виготовляти фотографії, трафарети, складні шаблони. 

12. Використовувати технічні засоби для зміни масштабу. 

13. Здійснити заходи з державної реєстрації  суб’єкта підприємницької 

діяльності, сформувати бізнес-план. 
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання 

 

№  

з/п 
Найменування 

Кількість на групу 

15 осіб 

Прим. Для індивід. 

користування 

Для груп. 

користув. 

1 2 3 4 5 

І Обладнання    

 
Мольберти 

- 15  

 Дошки ( планшети) 600*800  15  

 Тумби для постановок - 3  

 Реквізит для постановки різної 

фактури, гіпсові моделі 

- 7  

ІІ Інструмент    

 Олівці різної твердості  комплект   

 Кнопки  1 упаковка   

 Затискачі  2   

 Лінійки деревяні та металеві 1   

 Кутники  1   

 Циркулі  1   

 Лінер 1   

 Валик паралоновий  3  

 Клейовий термопістолет  3  

 Аерограф  - 2  

 Мастихін  1   

 Ножиці  1   

 Ножик - різак 1   

 Електролобзик  1  

 Електродриль  1  

 Електрошліфувальна машина  1  

 Рубанок 1   

 Фуганок  3  

 Пилка ручна 1   

 Шуруповерт  1  

 Ліноліумні різці № 1,2,3,5. комплект   

 Різці по дереву комплект   

 Флейц - 2  

 Пензлі плоскі, круглі, котячі комплект   

 Фарби комплект   

 Гуаш  комплект   

 Темпера комплект   
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№  

з/п 
Найменування 

Кількість на групу 

15 осіб 

Прим. Для індивід. 

користування 

Для груп. 

користув. 

1 2 3 4 5 

 Акрил  комплект   

 Олійні  комплект   

 Гуашеві комплект   

 Клеї 1 -  

 Картон комплект -  

 Лаки  - 5  

 Розчинники  - 5  

 Шпателі - 5  

 Креслярський набір - 2  

 Трафарети  - 5  

 Пера різної величини комплект -  

 Ракель  - 2  

ІІІ Прилади і пристрої    

 Освітлювальні пристрої - 5  

ІV Натуральні зразки    

 Набір навчальних посібників 15   

 Зразки учнівських робіт - 30  

І Обладнання    

 Комп’ютер  - 15  

 Багатофункціональний пристрій - 1  

ІІ ТЗН    

 Цифровий фотоапарат - 1  

 Штатив до фотоапарата - 1  

 Відеокамера - 1  

 Графічний планшет - 3  

 Епідіаскоп - 1  

 Графопроектор - 1  

 Плоттер - 1  
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ЗМІСТ 

 

 Стор. 

1. Державний стандарт ПТО „Виконавець художньо-

оформлювальних робіт”  1-2, 3, 4, 5, 6  розряди  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _   

2. Аркуш погодження Державного стандарту професійно-

технічної освіти_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

3. Авторський колектив _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

4. Загальні  положення_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

5. Державний стандарт ПТО „Виконавець художньо – 

оформлювальних робіт”, кваліфікація – 1-2 розряд  _ _ _ _ _ _   

6. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-

технічного навчального закладу _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

7. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників. 

Професія 5312 „Виконавець художньо – оформлювальних 

робіт”,1,2 розряд _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _   

8. Перелік кабінетів, лабораторій _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

9. Типова навчальна програма з предмета „Основи правових знань”  

10. Типова навчальна програма з предмета „ Інформаційні 

технології” _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

11. Типова навчальна програма з предмета „ Основи галузевої 

економіки і підприємництва ”_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

12. Типова навчальна програма з предмета „Правила дорожнього 

руху”_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

13. Типова навчальна програма з предмета „Технологія виконання 

художньо – оформлювальних робіт” _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

14. Типова навчальна програма з предмета „Охорона праці”_ _ _ _ _   

15. Типова навчальна програма з предмета „Креслення і 

перспектива” _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _   

16. Типова навчальна програма з предмета „Матеріалознавства” _ _   

17. Типова навчальна програма з предмета „Рисунок ”_ _ _ _ _ _ _ _   

18 Типова навчальна програма з предмета „Живопис ”_ _ _ _ _ _ _ _  

19 Типова навчальна програма з предмета „Шрифти ”_ _ _ _ _ _ _ _  

20 Типова навчальна програма з предмета „Основи композиції”_ _ _   

21 Типова навчальна програма з предмета „Графіка і прикладне 

мистецтво ”_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __   

22 Типова навчальна програма з предмета „Кольорознавство ”_ _ _   

23. Типова навчальна програма з виробничого навчання   _ _ _ _ _ _   

24. Критерії кваліфікаційної атестації випускників _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

25. Перелік основних обов’язкових засобів навчання   _ _ _ _ _ _ _ _  

26. Державний стандарт ПТО „Виконавець художньо-

оформлювальних робіт”, кваліфікація - 3 розряд _ _ _ _ _ _ _   

27. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

професійно-технічного навчального закладу  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
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28. Типовий навчальний план підвищення кваліфікації 

кваліфікованих робітників. Професія 5312 „Виконавець художньо 

– оформлювальних робіт”, 3 розряд _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

29. Перелік кабінетів, лабораторій _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

30. Типова навчальна програма з предмета „Основи правових знань”_  

31. Типова навчальна програма з предмета „ Інформаційні 

технології” _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

32. Типова навчальна програма з предмета „Основи галузевої 

економіки і підприємництва” _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

33. Типова навчальна програма з предмета „Технологія виконання 

художньо – оформлювальних робіт ” _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

34. Типова навчальна програма з предмета „Охорона праці”_ _ _ _ _ _   

35. Типова навчальна програма з предмета „ Креслення і 

перспектива” _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

36. Типова навчальна програма з предмета „Матеріалознавство” _ _ _  

37. Типова навчальна програма з предмета „Рисунок ” _ _ __ _ _ _ _ _   

38. Типова навчальна програма з предмета „Живопис ” _ _ _ _ _ _ _ _  

39. Типова навчальна програма з предмета „Шрифти ” _ _ _  _ _ _ _ _  

40. Типова навчальна програма з предмета „ Основи композиції ”_  _  

41. Типова навчальна програма з предмета „Графіка і прикладне 

мистецтво ” _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

42. Типова навчальна програма з виробничого навчання   _ _ _ _ _ _ _   

43. Критерії кваліфікаційної атестації випускників _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

44. Перелік основних обов’язкових засобів навчання   _ _ _ _ _ _ _ _ _   

45. Державний стандарт ПТО „Виконавець художньо-

оформлювальних робіт”, кваліфікація - 4 розряд    _ _ _ _ _ _ _   

46. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-

технічного навчального закладу  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

47. Типовий навчальний план підвищення кваліфікації 

кваліфікованих робітників. Професія 5312 „ Виконавець 

художньо – оформлювальних робіт ”, 4 розряд _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

48. Перелік кабінетів, лабораторій  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

49. Типова навчальна програма з предмета „Основи правових знань”_  

50. Типова   навчальна   програма   з  предмета  „Інформаційні 

технології”_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

51. Типова навчальна програма з предмета „Основи галузевої 

економіки і підприємництва” _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

52. Типова навчальна програма з предмета „Технологія виконання 

художньо - оформлювальних робіт” _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

53. Типова навчальна програма з предмета „Охорона праці”_ _ _ _ _ _   

54. Типова навчальна програма з предмета „Матеріалознавство” _ _ _  

55. Типова навчальна програма з предмета „Живопис” _ _ _ _ _ _ _ _  

56. Типова навчальна програма з предмета „Основи композиції” _ _ _   

57. Типова навчальна програма з предмета „Креслення і 

перспектива” _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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58. Типова навчальна програма з предмета „Рисунок”_ _ _ _ _ _ _ _ _    

59. Типова навчальна програма з предмета „Шрифти”_ _ _ _ _ _ _ _ _    

60. Типова навчальна програма з предмета „Комп’ютерна графіка”_ _   

61. Типова навчальна програма з виробничого навчання   _ _ _ _ _ _ _  

62. Критерії кваліфікаційної атестації випускників _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

63. Перелік основних обов’язкових засобів навчання   _ _ _ _ _ _ _ _ _  

64. 

 

Державний стандарт ПТО „Виконавець художньо-

оформлювальних робіт”, кваліфікація - 5 розряд   _ _ _ _ _ _ _   

65. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-

технічного навчального закладу  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

66. Типовий навчальний план підвищення кваліфікації 

кваліфікованих робітників. Професія 5312 „Виконавець художньо 

– оформлювальних робіт”, 5 розряд _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

67. Перелік кабінетів, лабораторій _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

68. Типова навчальна програма з предмета „Основи правових знань”_  

69. Типова   навчальна   програма   з  предмета  „Інформаційні 

технології”_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

70. Типова навчальна програма з предмета „Основи галузевої 

економіки і підприємництва” _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

71. Типова навчальна програма з предмета „Технологія виконання 

художньо – оформлювальних робіт ”   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

72. Типова навчальна програма з предмета „Охорона праці”   

73. Типова навчальна програма з предмета „Матеріалознавство” _ _ _  

74. Типова навчальна програма з предмета „Живопис ”_ _ _ _ _ _ _ _   

75. Типова навчальна програма з предмета „Основи композиції ”_ _ _   

76. Типова навчальна програма з предмета „Креслення і 

перспектива”   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _  

77. Типова навчальна програма з предмета „Рисунок ”_ _ _ _ _ _ _ _  

78. Типова навчальна програма з предмета „Шрифти ”_ _ _ _ _ _ _ _  

79. Типова навчальна програма з предмета „Комп’ютерна графіка ”_   

80. Типова навчальна програма з виробничого навчання _ _ _ _ _ _ _ _  

81. Критерії кваліфікаційної атестації випускників _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

82. Перелік основних обов’язкових засобів навчання   _ _ _ _ _ _ _ _ _   

83. Державний стандарт ПТО „Виконавець художньо-

оформлювальних робіт”, кваліфікація - 6 розряд   _ _ _ _ _ _ _   

84. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-

технічного навчального закладу  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

85. Типовий навчальний план підвищення кваліфікації 

кваліфікованих робітників. Професія 5312 „Виконавець художньо 

– оформлювальних робіт”, 6 розряд _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

86. Перелік кабінетів, лабораторій _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

87. Типова навчальна програма з предмета „Основи галузевої 

економіки і підприємництва” _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

88. Типова навчальна програма з предмета „Основи правових знань”_  

89. Типова   навчальна   програма   з  предмета  „Інформаційні  
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технології”_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

90. Типова навчальна програма з предмета „Технологія виконання 

художньо – оформлювальних робіт ”   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

91. Типова навчальна програма з предмета „Охорона праці”   

92. Типова навчальна програма з предмета „Матеріалознавство” _ _ _  

93. Типова навчальна програма з предмета „Живопис ”_ _ _ _ _ _ _ _   

94. Типова навчальна програма з предмета „Основи композиції ”_ _ _   

95. Типова навчальна програма з предмета „Рисунок ”_ _ _ _ _ _ _ _  

96. Типова навчальна програма з предмета „Шрифти ”_ _ _ _ _ _ _ _  

97. Типова навчальна програма з предмета „Комп’ютерна графіка ”_   

98. Типова навчальна програма з виробничого навчання _ _ _ _ _ _ _ _  

99. Критерії кваліфікаційної атестації випускників _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
100.0 Перелік основних обов’язкових засобів навчання   _ _ _ _ _ _ _ _ _   
101 Список рекомендованої літератури _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 


