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Загальні положення щодо реалізації ДСПТО 

 

 Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки 

(підвищення кваліфікації) робітників з професії Виробник художніх 

виробів з дерева   3, 4, 5, 6-го розрядів розроблений відповідно до статті 32 

Закону України «Про професійно-технічну освіту» і постанови Кабінету 

Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1135 «Про затвердження 

Державного стандарту професійно-технічної освіти» та  є обов’язковим 

для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, 

підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або 

забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих 

робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності. 

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного 

навчання на 3 розряд – 1216 годин, на 4 розряд – 964 години, на 5 розряд – 

999 година, на 6 розряд – 575 годин. 

 У ПТНЗ  другого та третього атестаційних рівнів тривалість 

первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня 

кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим  навчальним 

планом.  

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін 

професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених 

для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, 

при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 

50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в 

слухача документа про присвоєння робітничої професії. 

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути подовжені 

за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до 

вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників 

робітничих кадрів тощо. 

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення 

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

етика і культура спілкування» тощо). 

 Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на 

основі кваліфікаційної характеристики професії «Виробник художніх 

виробів з дерева» (Випуск 58 «Художні вироби» Довідника 

кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого 

наказом  Міністерства  праці та соціальної політики від 10 липня 2006 року 

№ 256), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних 

процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб 

роботодавців і містить  вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім 

основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних 

характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних 

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

видів економічної діяльності»)      Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства 
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праці та соціальної політики України від 29 грудня  2004 року № 336. 

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних 

майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та 

безпосередньо на робочих місцях підприємств. 

Обсяг навчального часу на обов’язковий компонент змісту 

професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду 

навчального часу, відповідно варіативний компонент –  20%. 

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями 

часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-

технічної освіти. 

Обліковими одиницями навчального часу є: 

академічна година тривалістю 45 хвилин; 

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 

академічних годин; 

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин; 

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних 

годин; 

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів. 

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження 

виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється 

залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із 

законодавством. 

 Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, 

засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний 

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

кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та 

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

та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації. 

 Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації 

робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється 

вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері освіти, за погодженням із зацікавленими 

центральними органами виконавчої влади. 

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти   

самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими 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. 
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Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та 

третього  атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний 

рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.  

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно 

пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-

кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії 

відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) 

робітничої кваліфікації.  

Зразки  диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про 

присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою 

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

затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту». 

          Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного 

навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної 

атестації присвоюється відповідна робітнича кваліфікація, видається 

свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) робітничої 

кваліфікації. 
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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:  7331 Виробник художніх виробів з дерева 

2. Кваліфікація:  виробник художніх виробів з дерева 3-го розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги  

Повинен знати:  
основи креслення і перспективи;  

основи конструювання художніх виробів, види композиції, види 

орнаментів та принципи їх побудови; 

основні породи деревини, види  пиломатеріалів; 

основні фізико-механічні властивості деревини; 

види та властивості клеїв, опоряджувальних  та абразивних 

матеріалів;               

основні операції ручної обробки деревини; 

ручні столярні інструменти, інструменти для різьблення, ручний    

електрофікований інструмент; 

правила заточування та правлення інструменту;  

загальні відомості про деревообробні верстати; 

види і конструкції столярних з’єднань; 

способи фанерування; 

техніку шліфування, полірування, лакування; 

загальні закономірності побудови композиції для виконання 

декоративного розпису; 

прийоми виконання елементів розпису,  мотиви розпису та 

закономірності поєднання кольорів у регіональних розписах України; 

загальні відомості про види різьблення по  дереву; 

прийоми плосковиїмчастого різьблення. 

Повинен уміти:  

відбирати та готувати матеріал до роботи; 

визначати вологість матеріалу, дефекти; 

працювати  ручним столярним інструментом, інструментами  для 

різьблення, ручним   електрофікованим інструментом; 

виготовляти  з’єднання вузлів столярних виробів; 

виготовляти прості столярні вироби на деревообробних верстатах, 

перевіряти якість і точність виготовлених деталей; 

виконувати композиції фігурного набору шпону; 

наносити лакофарбові матеріали різними способами і методами; 

шліфувати та полірувати вироби; 
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виконувати оздоблення поверхонь виробів з дерева  народним 

декоративним розписом з використанням геометричних фігур та  

стилізованих композицій рослин  (косівський, яворівський, петриківський 

розпис); 

виконувати плосковиїмчасте різьблення (геометричне контурне 

різьблення, гравіювання, трьохгранно-виїмчасте різьблення, яворівське 

різьблення)  з нескладною композицією геометричних  та рослинних 

стилізованих форм; 

здійснювати різьблення простих орнаментів без включення 

ускладнених елементів; 

виготовляти за власними композиціями прості художні вироби з 

дерева.  

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; 

         знати правила дорожнього руху. 

 

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації 

осіб 

5.1 При вступі  на навчання 

Повна або базова загальна середня освіта.  

5.2 Після закінчення навчання 

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією 

Виробник художніх виробів з дерева 3-го розряду; без вимог до стажу 

роботи. 

6. Сфера професійного використання випускника 

Виробництво художніх виробів з дерева, оброблення деревини та 

виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовлення 
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виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння. (КВЕД- 2010. 

Cекція –С. Розділ -16.00). 

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 за статевою 

приналежністю 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: 7331 Виробник художніх виробів з дерева 

         Кваліфікація: виробник художніх виробів з дерева 3-го 

розряду 

                             Загальний фонд навчального часу:    1236    годин 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Загальнопрофесійна підготовка 74 4 

1.1. Основи правових знань 17  

1.2. 
Основи галузевої економіки і 

підприємництва  

17  

1.3. Інформаційні технології 17 4 

1.4. Правила дорожнього руху 8  

1.5  Резерв часу  15  

2. Професійно-теоретична підготовка 554 270 

2.1. 
Технологія виготовлення художніх виробів з 

дерева  
79  

2.2. Матеріалознавство 51 6 

2.3. Креслення та перспектива 90 60 

2.4. Основи композиції 78 48 

2.5. 
Основи конструювання художніх виробів з 

дерева 
34 

 

2.6. Малюнок 66 64 

2.7. Живопис 52 50 

2.8. Ліплення 45 42 

2.9. Охорона праці 30  

2.10 Основи електротехніки 29  

3. Професійно-практична підготовка 581  

3.1. Виробниче навчання в майстерні 420  

3.2. Виробнича практика  161  

4. Консультації 20  

5. 

Державна кваліфікаційна атестація (або 

проміжна (поетапна) кваліфікаційна 

атестація при продовженні навчання) 

7 

 

6. 
Загальний обсяг навчального часу          

(без п. 4) 
1216 274 
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Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки 

кваліфікованих робітників за професією Виробник художніх виробів з 

дерева 3 розряду 
 

1. Кабінети: 

 -  Загальнопрофесійної підготовки 

 -  Охорони праці 

 -  Технології виготовлення художніх  виробів з дерева 

 -  Матеріалознавства 

 -  Малюнку та основ композиції 

 

2. Майстерні: 

 - Столярна 

 - З виготовлення художніх  виробів з дерева 
 

 

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання 

кваліфікованих робітників: 

 допускається зменшення кількості кабінетів, майстерень за рахунок їх 

об’єднання; 

 індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може 

здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця; 

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

згодою підприємств-замовників кадрів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи правових знань» 

 
 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Право-соціальна цінність, складова 

частина загальнолюдської культури. 

Поняття та ознаки правової держави 

1  

2. Конституційні основи України 5  

3. Цивільне право і відносини, що ним 

регулюються 

1  

4. Господарство і право 1  

5. Праця, закон і ми. Захист господарчих 

прав та інтересів. Розгляд господарчих 

спорів 

4  

6. Адміністративне право. Організація 

державного управління 

2  

7. Злочин і покарання 2  

8. Правова охорона природи. Охорона 

природи – невід'ємна умова економічного 

та соціального розвитку України 

1  

 Всього годин: 17  

 
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. 
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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. 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. Господарство і право 

Поняття господарського права та його роль у регулюванні 

господарських відносин. Система господарського права. Господарське 

законодавство, господарські правовідносини. Суб'єкти господарського 

права. Правове становище господарських організацій. Правове становище 

підприємств і об'єднань. 
 

Тема 5. Праця, закон і ми. Захист господарських прав та інтересів. 

Розгляд господарських  спорів  

Загальна характеристика трудового права України. Право громадян 

України на працю. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. 

Заробітна плата. 

Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які 

використовуються для розв'язання господарських спорів. 

 

Тема 6. Адміністративне право. Організація державного управління 

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття 

та організація державного управління. Роль адміністративного права у 

регулюванні відносин у сфері державного управління. 
 

 

Тема 7. Злочин і покарання 

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального 

права. Злочин та інші правопорушення. 

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи 

відповідно до вчинку. 
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Тема 8. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна 

умова економічного та соціального розвитку України 

Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа-

людина-суспільство». Основні принципи охорони навколишнього 

середовища. 

Відповідальність за порушення законодавства про охорону 

навколишнього середовища. 
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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. 
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. 
Організація виробництва на 

підприємствах промисловості 
3  

5. Підприємство як суб’єкт господарювання 3  

6. Кадри підприємства  2  

7. Продуктивність праці 1  

8. Організація і оплата праці 3  

 Всього годин: 17  

 

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 

конкурентноспроможними 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. 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. 
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Тема 5. Підприємство як суб’єкт господарювання 

 Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика 

підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Функції 

підприємств. Організаційно-правові форми підприємств.Особливості 

утворення та функціонування малих підприємств і підприємств сімейного 

типу. 

 

Тема 6. Кадри підприємства 

 Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу 

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

зміну професійно-кваліфікаційного складу кадрів підприємства. Роль 

ДПТНЗ у підготовці робітничих кадрів. 

 

Тема 7. Продуктивність праці 

 Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці та 

методи її обчислення. 

 

Тема 8. Організація і оплата праці 

 Організація трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний 

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

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

порядок їх присвоєння. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Інформаційні технології» 
 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Інформація та інформаційні технології 2  

2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні 

технології 
7 2 

3. Мережні системи та сервіси 8 2 

Всього годин: 17 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. Стилі 

оформлення та поданняінформації.  

Розробка фірмового стилю. 

Мультимедійні технології. 

Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення 

презентацій.  

POWERPOINT. 

Лабораторно-практичні роботи 

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

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

Тема 3. Мережні системи та сервіси 

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, 

корпоративні і глобальнімережі. 

Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та 

телеконференції. 

Основні мережні сервіси. Браузери. 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом 

професії). 

2. Створення публікації «Інновації в професії». 
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Типова навчальна програма  
з предмета «Правила дорожнього руху» 

 

№ 

теми 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Закон України «Про дорожній рух». Загальні 

положення,  визначення 
1  

2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів 1  

3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, 

які керують гужовим транспортом і погоничів 

тварин 

1  

4. Регулювання дорожнього руху 1  

5. Рух транспорту та безпека пішоходів і 

пасажирів 
1  

6. Особливі умови руху 1  

7. Надання першої медичної допомоги під час 

дорожньо-транспортних випадків 
1  

8. Відповідальність за порушення правил 

дорожнього руху 
1  

Всього годин: 8  

 

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

положення, визначення 

Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та 

визначення Закону України «Про дорожній рух». Правила дорожнього 

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

для всіх його учасників.  

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

населення Правилам дорожнього руху. 

Аналіз дорожньо – транспортних пригод у населеному пункті, 

області та причини їх виникнення. 

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху. 

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність 

обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил 

дорожнього руху. 

Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, 

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

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

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

Визначення цих термінів. 
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Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів 
Порядок руху пішоходів у населених пунктах. 

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, 

осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують 

велосипедом, мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо 

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух 

пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. 

Груповий рух людей дорогою.  

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна 

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

рух людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії 

пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим 

проблисковим  маячком і спеціальним звуковим сигналом. 

Дії пішоходів, які  причетні до дорожньо-транспортної пригоди. 

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного  транспорту 

Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати 

автобус, тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка 

пасажирів під час  зупинки транспорту. 

 

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

гужовим транспортом і погоничів тварин 

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового 

транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання 

транспортних засобів. Документи водія. Обов’язки водія. 

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги. 

Правила користування  велосипедною доріжкою. Випадки, коли 

рух  зазначених транспортних засобів і прогін тварин  забороняється. 

Заборони водію. Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, 

погоничів тварин. Заборони водію велосипеда забороняється. Заборони 

водію гужового транспорту. Заборони погоничам тварин. 

Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими  

велосипедами, мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин. 

 

Тема 4. Регулювання дорожнього руху 

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі  організації 

дорожнього руху, їх класифікація. 

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації 

дорожнього руху, класифікація розмітки . 

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення 

регулювання  дорожнього руху на небезпечних ділянках трас. 

Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють 

рух світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів. 

Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати 

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

сигнали регулювальника. 

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, 

дорожніми знаками і розміткою. 

 

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

рядів. 

Взаємна увага – умова безпеки руху. 

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання 

світлових сигналів або рукою. Небезпечні  наслідки порушення правил 

подавання  попереджувальних сигналів. 

Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. 

Безпека пішоходів і пасажирів. 

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на 

величину  шляху гальмування. 

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

 

Тема 6. Особливі умови руху 

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів. 

Навчальна їзда. Умови, за яких  дозволяється навчальна їзда на  

дорогах. 

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

зоні. 

Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки. 

Рух по автомагістралях і автобанах. 

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил 

руху на гірських дорогах і крутих спусках. 

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

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

доби. Буксирування. 

 

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-

транспортних випадків 

Визначення і термінове призначення дії фактора травмування, 

звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.  

Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. 

Надання першої допомоги при різних видах травм. Транспортування 

потерпілих при ДТП. 

 

Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього 

руху 

Соціально – економічні  і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. 

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

екологічної шкоди. 

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна 

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

«Технологія виготовлення художніх  виробів з дерева» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лаборатор

но-

практичні 

роботи 

1. Вступ 1  

2. 

Загальні відомості про виробничий та 

технологічний процес  виготовлення 

художніх виробів з дерева 

2  

3. 
Інструменти та обладнання для столярної 

обробки деревини 

8  

4. 
Операції та технологія ручної обробки 

деревини 

10  

5. Столярні з’єднання і склеювання деревини 8  

6. Механізована обробка деревини 14  

7. Плосковиїмчасте різьблення 20  

8. Фанерування  8  

9. Опорядження художніх виробів з дерева 8  

Всього годин: 79  

 

Тема 1.  Вступ 

Історія розвитку художньої обробки деревини. Ознайомлення з 

кваліфікаційною характеристикою і навчальною програмою  з предмету. 

Роль професійної майстерності робітника у забезпеченні якості продукції. 

Тема 2. Загальні відомості про виробничий та технологічний 

процес  виготовлення художніх виробів з дерева 

Поняття про виробничий процес. Поняття про технологічну 

операцію і технологічний процес. Виробничі та підсобні приміщення. 

Трудова і технологічна дисципліна. Гігієна праці. Виробнича санітарія і 

профілактика травматизму. 

Тема 3. Інструменти та обладнання для столярної обробки 

деревини 

Ручні столярні інструменти: ножівки, пилки, рубанки, долота, 

стамески, свердла їх різновиди та призначення. Правила загострення 

ріжучого інструменту. Організація робочого місця виробника художніх 

виробів з дерева, безпечні методи роботи при ручній столярній обробці 

деревини. Виготовлення, правила загострення та правка ріжучого 

інструменту. Стамески, їх види і застосування. Форми ручок стамесок. 

Геометрія різця. Кути загострення. 
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Ручний електрифікований інструмент. Види і конструкції 

інструментів: електросвердло, електрична шліфувальна машина, 

електрофрезер. Безпечні методи праці при роботі з електрифікованим 

інструментом.  

Допоміжні інструменти і пристрої. 

 

Тема 4.  Операції  та технологія ручної обробки деревини 

Організація робочого місця. Розмітка та розмічувальний інструмент; 

прийоми, послідовність і точність розмітки. 

Основні операції ручної обробки деревини: пиляння, стругання , 

довбання, свердління, шліфування; їх призначення, прийоми виконання. 

Правила техніки безпеки при роботі ручним інструментом. 

Тема 5.  Столярні з’єднання і склеювання деревини 

Види і конструкції столярних з’єднань; їх призначення і вимоги до 

них. Основні кутові кінцеві, кутові серединні та кутові ящикові з’єднання. 

Види з’єднань деревини за допомогою шкантів, шурупів, цвяхів тощо. 

Склеювання. Види та режими склеювання дерев’яних деталей. Обладнання 

для склеювання. 

 

Тема 6.  Механізована обробка деревини 

Загальні відомості про деревообробні верстати та їх класифікація; 

будова, принцип дії та порядок  роботи. Правила наладки, регулювання, 

догляд за ними. Правила техніки безпеки при роботі на деревообробних 

верстатах.  

 

Тема 7.   Плосковиїмчасте різьблення 

Загальні відомості про види різьблення по дереву; класифікація 

різьблення по дереву: плосковиїмчасте різьблення (геометричне контурне 

різьблення, гравіювання, трьохгранно-виїмчасте різьблення, яворівське 

різьблення); види інструменту та обладнання; правила заточування та 

правки ріжучого інструменту. Підбір інструменту для виконання різних 

видів різьблення; безпечні методи роботи ріжучим інструментом. 

Методи перенесення малюнку на поверхню виробу. 

Техніки виконання та особливості плосковиїмчастого різьблення. 

 

Тема  8.  Фанерування 

Фанерування виробів. Підбір клею та підготовка обладнання, 

матеріалів для фанерування. Виготовлення та загострення інструменту. 

Способи фанерування. 

         Фігурний набір шпону. Прийоми розкрою шпону, правила і способи 

виконання фігурних наборів. 
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Тема 9. Опорядження художніх виробів з дерева 

Мета опорядження. Види опорядження: прозоре, непрозоре, 

імітаційне, спеціальне та художнє. 

Столярна підготовка до опорядження: зароблення тріщин, сучків, 

шліфування, зняття ворсу. 

Опоряджувальна підготовка: порозаповнення, шпаклювання, 

ґрунтування, відбілювання, обезсмолювання. 

Підготовка лакофарбових покриттів, способи та методи нанесення 

лакофарбових покриттів, висушування. 

Полірування лакових поверхонь та опорядження воском. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Матеріалознавство” 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лаборат

орно-

практич

ні 

роботи 

1. Вступ 1  

2. Будова дерева та деревини 4 2 

3. 
Характеристика основних порід деревини та їх 

застосування 
8  

4. Основні властивості деревини 6 2 

5. Вади деревини 6 2 

6. Види пиломатеріалів 2  

7. Шпон та фанера 4  

8. Деревинні плити 4  

9. Клеї, їх характеристика та класифікація 5  

10. Абразивні матеріали 2  

11. Способи захисту та зберігання деревини 4  

12. Опоряджувальні та допоміжні матеріали 5  

Всього годин: 51 6 

 

Тема 1. Вступ 

Що вивчає предмет “Матеріалознавство”. Роль матеріалів та 

сировини в професійній діяльності кваліфікованих робітників. 

Ознайомлення з навчальною програмою з предмету “Матеріалознавство”. 

Тема 2. Будова дерева та деревини 

Основні частини дерева: крона, стовбур, коріння. Їх значення в 

біологічному житті дерева. Практичне (промислове) використання різних 

частин дерева.  

Основні розрізи стовбура дерева: поперечний, тангентальний, 

радіальний. Макроскопічна будова деревини: заболонь, ядро, стигла 

деревина. Річні кільця, рання та пізня деревина, серцевинні промені, 

серцевинні повторення. Судини. Смоляні ходи. 

Мікроскопічна будова деревини. Дослідження деревини під 

мікроскопом. Клітинна будова  деревини. Види клітин деревини. Тканини 

та волокна деревини. Мікроскопічна будова деревини хвойних порід. 

Мікроскопічна будова деревини листяних порід.  
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Лабораторно-практична робота  

1. Практичне вивчення макроскопічної будови деревини на 

основних розрізах стовбура: заболонь, ядро, стигла деревина, 

річні кільця, рання та пізня деревина, серцевинні промені.  

  

Тема 3. Характеристика основних порід деревини 

 Класи і групи порід деревини. Основні хвойні породи: сосна, ялина, 

смерека, модрина, кедр. Листяні   породи: дуб, ясен, ільм, карагач, береза, 

бук, граб, клен, осика, вільха, горіх волоський, яблуня, груша, черешня. 

Породи деревини, які завозять з тропічних країн: червоне дерево, бакаут, 

палісандр, секвоя. Таблиці для визначення порід деревини.  

 
  

Тема 4. Основні  властивості деревини 

Зовнішній вигляд деревини: колір, блиск, текстура і макроструктура.  

Щільність деревини. Звукопровідність, електропровідність, 

теплопровідність. Вологість деревини, її вплив на якість виробів. 

Хімічні властивості деревини. Загальні поняття про клітини 

деревини. Будова клітин, їх види. Органічні речовини, з яких складається 

деревина (вуглець, кисень, азот, водень). 

          Загальні поняття про механічні властивості деревини і їх 

випробування. Міцність деревини. Поняття межі міцності. Залежність 

міцності деревини від напряму дії сил, вологості та притаманних деревині 

вад. Твердість деревини. Здатність деревини утримувати цвяхи, шурупи. 

Стійкість деревини до зношування. Пружність та пластичність деревини. 

Здатність деревини до деформацій. Придатність деревини до обробки 

поверхні ріжучими інструментами, нанесення оздоблення. 

Придатність деревини до обробки поверхні ріжучими інструментами, 

нанесення оздоблення. 

          Лабораторно-практична робота 

1.Визначення відносної вологості деревини. 

Тема 5. Вади деревини 

Загальна характеристика вад деревини за їх походженням та впливом 

на якість деревини. Класифікація вад деревини. Сучки та їх різновиди. 

Вплив сучків на якість пиломатеріалів, деталей та виробів з деревини. 

Тріщини та їх види. Вплив тріщин на якість пиломатеріалів та деталей. 

Вади форми стовбура. Вади будови деревини. Грибкові ураження 

деревини. Крень. Подвійна серцевина. Засмолок.  Хімічні забарвлення та 

біологічні пошкодження деревини. Механічні пошкодження та дефекти 

обробки деревини.  

Лабораторно-практична робота   

1.Дослідження (знаходження) на натуральних зразках вад деревини, 

характерних для хвойних і листяних порід. 
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Тема 8. Способи захисту та зберігання деревини 

Вимоги до захисту та зберігання деревини. Сушіння деревини. 

Вимоги до сушіння деревини. Способи сушіння деревини. Правила 

укладення лісоматеріалів (пиломатеріалів) для сушіння та тривалого 

зберігання. Захист деревини від загнивання (ураження грибками), стійкість 

до загнивання деревини різних порід. Здатність різних порід поглинати 

антисептики; види антисептиків. Способи насичення деревини 

антисептиками. Захист деревини від пошкодження комахами. Захист 

деревини від загорання. Насичення деревини антипіренами та змащування 

(покриття) деревини вогнестійкими пастами. Поєднання вогнезахисту із 

захистом від загнивання. 

Тема 9. Види пиломатеріалів 

Методи отримання пиломатеріалів. Використання та практичне 

значення. Різновиди пиломатеріалів за характером обробки. 

Тема 10.  Шпон та фанера 

Види шпону. Методи отримання. Розподіл шпону по якості, 

сортування. 

Види фанери. Методи виготовлення. Класифікація фанери за 

призначенням та якістю. 

Тема 11. Деревні плити 

Деревоволокнисті та деревостружкові плити та їх різновиди. 

Виготовлення, обробка та облицювання плит. Конструкція та види 

обробки, маркування та розподіл. 

Тема 12.  Клеї, їх характеристика та класифікація 

Різновиди клеїв: синтетичні, тваринні та рослинні. Вимоги до них. 

Визначення якості клеїв; їх довговічність.  

Приготування робочих розчинів клеїв. 

Тема 13.  Абразивні матеріали 

Види абразивних матеріалів. Вплив зернистості на якість обробки. 

Умовні позначення абразивних матеріалів, номерів зернистості, основи 

шліфувальних шкурок. Шліф шкурки спеціального призначення. 

Пелюсткові круги. Полірувальні матеріали і пасти. Лощильні матеріали. 

Тема 14.  Опоряджувальні та допоміжні матеріали 

Особливості застосування матеріалів для декоративних робіт. 

Класифікація матеріалів для опорядження, їх склад та властивості . 

Барвники , наповнювачі, розчинники, розріджувачі, пластики. 

Плівкоутворюючі  речовини та полірувальні матеріали. 
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                     Типова навчальна програма з предмета 

“Креслення та перспектива” 

№  

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

практичні 

роботи 

1. Вступ  2  

2. Основні відомості по оформленню 

технічного креслення. Лінії креслення 
7 3 

3. Шрифти 9 7 

4. Побудова геометричних ліній і фігур 
9 5 

5. Побудова циркульних і лекальних кривих 

ліній 
12 10 

6. Проекційне креслення 12 8 

7. Вигляди. Розрізи і перерізи 5 2 

8. Аксонометричні проекції 8 6 

9. Технічний малюнок 2 1 

10. Складання обмірних креслень 4 3 

11. Ескізи 2 1 

12. Позначення різьби на кресленні 2 - 

13. Перспектива. Основні правила 

побудови перспективи; точка, пряма і 

площина 

16 14 

Всього 90 60 

       Тема 1. Вступ  

       Короткий зміст курсу та його завдання. Креслення, його роль у техніці 

та на виробництві. Значення графічної грамоти для кваліфікованого 

робітника. Роль креслення в техніці і на виробництві. Інструменти та 

приладдя. Організація робочого місця. 

 

       Тема 2. Основні відомості по оформленні технічного креслення 

       Державні стандарти (ТЕСТи і ЄСКД) на складання і оформлення 

креслень та іншої технічної документації. Формати креслень. Рамка. 

Основний напис, його форма, розміри і порядок заповнення. Лінії 

креслення Масштаби. Основні відомості про нанесення розмірів на 

кресленнях.  

       Практична робота 

Лінії креслення: зображення, співвідношення товщини і призначення 

кожної системи штриховки, умовні позначення. Масштаби. 

        Тема 3. Шрифти 

        Шрифти, типи шрифтів. Розбивка букв у блоці та рядку. 

        Практична робота 
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Виконання похилого креслярського шрифту № 10. Виконання брускового 

шрифту. Виконання академічного шрифту. 

 

          Тема 4. Побудова геометричних ліній і фігур 

           Геометричні побудови на площині та їх практичне застосування на 

виробництві. Нахил і конусність. Спряження. Застосування спряжень на 

кресленнях.  

           Практична робота 

           Виконання спряжень прямих ліній і дуг між собою. Виконання 

практичних робіт з використанням геометричних побудов і спряжень. 

  

          Тема 5. Побудова циркульних і лекальних кривих ліній 
          Побудова овалу і на півовалу. Побудова багатоцентрових завитків. 

Побудов еліпса. Побудова спіралі Архімеда. Побудова синусоїди. 

Побудова циклоїди. Побудова евольвенти. 

         Практична робота 

         Побудова циркульних і лекальних кривих ліній. 

 

         Тема 6. Проекційне креслення 

         Способи зображення предметів. Прямокутне проектування як 

основний спосіб зображення, що застосовується в техніці. Площини 

проекцій, їх назви і позначення.  

Проекціювання точки, відрізка, плоских та об’ємних гометричних фігур, 

деталей. 

         Практична робота 

Побудова прямокутних проекцій точки, відрізка, плоских та об’ємних 

геометричних фігур, окремих деталей. 

 

          Тема 7. Вигляди. Розрізи і перерізи 
          Вигляди. Основні, часткові та допоміжні вигляди. 

Перерізи. Поняття про перерізи. Призначення перерізів, правила їх 

виконання і позначення. Винесені та накладені перерізи.  

Розрізи. Визначення поняття «розріз». Призначення розрізів, загальні 

відомості про розрізи. Різниця між розрізом і перерізом. Класифікація 

розрізів.  

          Практична робота 

          Виконання перерізу та розрізу деталі. 

 

          Тема 8. Аксонометричні проекції 

          Правила побудови ізометричної і диметричної проекції деталі. 

Правила побудови кола в ізометрії. Поняття про вирізи. 

          Практична робота 

          Побудова плоских та об’ємних геометричних фігур в 

аксонометричних проекціях. Побудова деталі в диметричній та 

ізометричній проекціях.  
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           Тема 9. Технічний малюнок 
           Призначення технічного малюнка. Різниця між технічним малюнком 

і кресленням деталі. Залежність наочності технічного малюнка від 

положення аксонометричних осей. Техніка роботи олівцем. Надання 

малюнку рельєфності   (штрихування, тушування). Власна та падаюча тінь. 

Граничні (суміжні) контрасти. 

           Практична робота 

Виконання технічних малюнків деталей.  

 

           Тема 10. Складання обмірних креслень 

           Нанесення розмірів, точки відліку, обмір криволінійних контурів. 

           Практична робота 

Складання обмінних креслень деталей меблів чи предметів побуту. 

 

           Тема 11. Ескізи 
           Призначення ескізу деталі Різниця між ескізом та кресленням деталі. 

Вимоги щодо виконання ескізів. Послідовність виконання ескізів. 

Нанесення розмірів на ескізі. 

           Практична робота 

Виконання ескізу деталі меблів з нанесенням розмірів. 

 

          Тема 12. Зображення і позначення різьби на кресленнях 
           Характеристика різьбових з'єднань. 

Профілі різьби. Зображення і позначення різьби на стержні й в отворі. 

Зображення різьби в розрізі. Випадки зображення профілю різьби на 

кресленнях. Умовності й спрощення різьбового з'єднання. 

 

            Тема 13. Перспектива. Основні правила побудови перспективи; 

точка, пряма і площина 

             Історія виникнення перспективних зображень. Основні правила 

побудови перспективи. Вибір точки зору в перспективі. Перспектива точки 

і прямої лінії. Точки сходу для ліній у просторі. 

Перспективи плоских фігур. Точки сходу для тілу просторі. Побудова 

перспективи куба (призми, паралелепіпеда з вирізами) методом 

ортогональних проекцій. 

            Практичні роботи 

1.Побудова перспективи циліндричних тіл.  

2.Побудова перспективи групи геометричних тіл.  

3.Побудова перспективи методом сіток.  

4.Побудова перспективи інтер’єру. 

5.Побудова перспективи екстер’єру. 

6.Побудова перспективи різних виробів. 

7.Побудова власної падаючої тіні. 
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Типова навчальна програма з предмета 

 «Основи композиції» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

практич

ні роботи 

1. Вступ. Поняття про композицію, її закономірності 1  

2. Властивості просторових форм і матеріальних 

предметів. 

 

1  

3. Види композиції 2  

4. Організація площини. Поняття про рівновагу 

 
4  

5. Загальні поняття про статику і динаміку, симетрію і 

асиметрію 

 

4 2 

6. Контраст і нюанс в композиції 

 
4 2 

7. Поняття про ритм  і метр в композиції 4 2 

8. Гармонія форми та маси в композиції 

 
4 2 

9. Масштаб та масштабність 1  

10. Тектоніка 1  

11. Орнамент та його види 10 8 

12. Плоскі орнаментальні композиції 

 
18 12 

13. Ескізування виробів композиціями з 

плосковиїмчастим різьбленням 
16 13 

14. Ескіз композиції стилізованої під мозаїчні роботи 8 7 

Всього годин: 78 48 

 

Тема 1. Вступ. Поняття про композицію 

Поняття про композицію, її закономірності. 

 Тема 2. Властивості просторових форм і матеріальних предметів       

     Властивості просторових форм і матеріальних предметів. 

 

Тема 3. Види композиції 

Фронтальна, об’ємна та глибинно-просторова композиція, їх 

особливості.  
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Аналіз композицій станкового та декоративного мистецтва. 

Тема 4. Організація площини. Поняття про рівновагу 

 Композиція на організацію площини. Рівновага елементу і поля.      

 Перевага елемента над полем. Перевага поля над елементом.    

 Відношення пропорції і композиції. 

 

Тема 5. Загальні поняття про статику і динаміку, симетрію і    

    асиметрію  

Поняття про статику і динаміку. Побудова статичних і динамічних 

композицій. Основні закономірності симетрії та  асиметрії .  

Практична робота 

Побудова симетричних і асиметричних композицій. 

 

    Тема 6. Контраст і нюанс в композиції 

Контрасти і нюанси форм,  кольору, тону фактури.  

Практична робота 

Побудова контрастних та нюансних композицій. 

 

Тема 7. Поняття про ритм  і метр в композиції 

Ритм, ритмічні та метричні ряди та їх закономірності.  

Практична робота 

Вправи на складання ритмічних та метричних рядів. 

Тема 8. Гармонія форми та маси в композиції 

Гармонія тону та форми. 

Практична робота 

Зрівняння зразків: пластичне, смислове, по контрасту та ритму. 

Тема 9. Масштаб та масштабність 

Поняття про масштаб. Вираження величини форм по відношенню до 

людини. Масштабність як фактор емоційно-художнього звучання. 

 

Тема 10. Тектоніка 

 Поняття про тектоніку. 

 

Тема 11. Орнамент та його види 

Види орнаментів та принципи їхньої побудови. Використання 

орнаментів в декоративно-прикладному мистецтві та в художніх виробах.  

Практична робота 
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Творче перетворення реальних рослинних форм в орнаментні. 

Побудова орнаментальних композицій. 

 

Тема 12. Плоскі орнаментальні композиції 

Правила і прийоми побудови плоских орнаментальних композицій 

на основі плосковиїмчастого різьблення.  

Практична робота 

Виконання тематичних композицій. 

  Тема 13. Ескізування виробів композиціями з  

плосковиїмчастим  різьбленням  

        Виконання  ескізів виробів оздоблених плосковиїмчастим 

різьбленням: декоративна таця (піднос), декоративна скринька, карниз. 

Практична робота 

Виконання ескізів виробів оздоблених плосковиїмчастим 

різьбленням. 

        Тема 14. Ескіз виробу з мозаїкою  

         Виконання  ескізів виробів оздоблених мозаїкою. Передача 

кольору та текстури поверхні.   

 Практична робота 

Виконання ескізу виробу або деталі оздоблених мозаїкою.  
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                       Типова навчальна програма з предмета 

 “Основи конструювання художніх виробів з дерева” 

 

№ 

з/

п 

Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них  на 

лаборатор

но-

практичні 

роботи 

1. 
Вступ. Основні вимоги до конструювання 

художніх виробів з дерева 
2  

2. Основи конструювання художніх виробів 6  

3. Допуски і посадки 4  

4. 
Конструювання деталей та складальних  

елементів 
18  

5. 
Конструкторська документація з 

виготовлення  художніх виробів з дерева 
4  

Всього годин: 34  

 

Тема 1. Вступ. Основні вимоги до конструювання художніх 

виробів з дерева 

Зв’язок конструювання з архітектурним проектуванням і технологією 

виготовлення художніх виробів. Основні вимоги до конструювання  

виробів. 

Тема 2.  Основи конструювання художніх виробів 

 Вироби та їх елементи. Елементи деталей та складальних виробів. 

Матеріали, які використовуються в конструкціях виробів. Правила 

конструювання, пов’язані з властивостями деревини. Фактори, що 

впливають на зміни форми і розмірів деталей. 

 

     Тема 3.  Допуски і посадки 

      Граничні розміри та граничні відхилення. Допуск на розмір. Поняття 

про похибки і точність обробки. Поняття «отвір» і «вал». Посадка, зазор, 

натягування. 

      Типи посадок. Допуски форми та розташування поверхонь. 

Хвилястість та шорсткість поверхонь. 

       Характеристика вимірювальних інструментів, їх будова та 

призначення. 
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Тема 4.  Конструювання деталей та складальних елементів 

          Прямолінійні деталі: цільні та клеєні, гнуті та гнуто клеєні. 

Випиляні деталі. Рамки брусові і плитові. Способи установки фурнітури. 

Столярні нестандартні плити, види і конструкції.  

            

Тема 5. Конструкторська документація з виготовлення художніх 

виробів з дерева 

Ознайомлення з конструкторською документацією з виготовлення виробів 

з дерева. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Малюнок» 

№ 

з/

п 

Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

практичні 

роботи 

1. Вступ 1  

2. 
Основні відомості про малюнок. Графічні 

засоби малюнка 
5 4 

3.  Малюнок простих геометричних  тіл  6 6 

4. Малюнок групи геометричних тіл 8 8 

5. Малюнок з натури вази або глека 6 6 

6. Малюнок овочів та фруктів 10 10 

7. 
Малюнок рослин та квітів 

 
10 10 

8. Малюнок рельєфної розетки 10 10 

9. 
Натюрморт з предметів побуту середньої 

складності 
10 10 

Всього годин: 66 64 

 

      Тема 1. Вступ 
      Роль предмета в підготовці кваліфікованого робітника художніх 

виробів з   дерева.  Поняття про декоративно-прикладне мистецтво. 

Емоційний характер побутових речей. Гармонійний зв‘язок форми 

предмета з його призначенням.  Матеріали, інструменти  для малювання; 

правила користування  ними. Ознайомлення з програмою предмета. 

Демонстрація учнівських робіт.  

 

      Тема 2. Основні відомості про малюнок. Графічні засоби малюнку 

      Графічні засоби малюнка: крапки, лінії, плями, їх з єднання 

(комбінування). Тон, штрих. Лінії креслення та малюнка, їх відмінність. 

Перспектива в малюнку.  Лінія обрію. Точка спостереження. Пропорції. 

Техніка візування олівцем. 

Практичні роботи: 

1. Вправи на проведення ліній та штрихів. 

2. Вправи на перспективу. 

       

     Тема 3. Малюнок  простих геометричних  тіл 

     Аналіз геометричних тіл.  Визначення пропорцій. Конструктивна 

побудова  з врахуванням перспективних скорочень. Малюнок  лінійний з 

легкою прокладкою основних тіней. 

    Практична робота  

    Малюнок  простих геометричних  тіл. 
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    Тема  4. Малюнок групи геометричних тіл 

    Композиційне розташування групи геометричних тіл на аркуші паперу. 

Визначення пропорційних відношень. Промальовка легкими лініями 

конструкцій, а також невидимих ребер. Уточнення  пропорцій та 

перспективної побудови. Кутовий і тональний контраст. Малюнок 

світлотіньовий. 

      Практична робота 

      Малюнок  групи геометричних тіл. 

 

     Тема 5. Малюнок з натури вази або глечика 

     Аналіз  зображуваного предмета.  Композиційне розташування. 

Визначення пропорцій. Конструктивна побудова з врахуванням 

перспективних скорочень. Прокладка тіней та виявлення форми за 

допомогою світлотіньового  малюнка.. 

     Практична робота 

     Малюнок  вази або глека. 

 

     Тема 6.  Малюнок овочів та фруктів 

     Ознайомлення з характерною формою овочів та фруктів. Малюнок  

окремих овочів і фруктів або групи їх на нейтральному  фоні.  

    Практична робота 

    Малюнок овочів та фруктів. 

 

     Тема 7. Малюнок рослин та квітів 
     Ознайомлення з будовою різних видів рослин і квітів. Малюнок 

окремих листків та квітів. Передача   пластики рослинних форм.  

     Практична робота 

     Малюнок рослин та квітів. 

 

     Тема 8. Малюнок рельєфної розетки 
     Компонування на форматі. Перспективне рішення. Побудова рельєфних 

деталей. Передача характерних особливостей матеріалу. Поетапність 

виконання роботи. Бліки, рефлекси, власні та падаючі тіні. 

      Практична робота  

      Малюнок рельєфної розетки.    

       

     Тема 9. Натюрморт з  предметів побуту 

     Композиційне розташування групи  предметів побуту.  Визначення 

пропорційних відношень.  Конструктивна побудова з врахуванням 

перспективних скорочень. Малюнок світлотіньовий. 

    Практична робота 

    Натюрморт з  предметів побуту. 
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Типова навчальна програма з предмета 

з предмета «Живопис» 

 

№ 

з/п 

 

                                      Тема  

   Кількість годин 

Всього  

 

З них на 

практичні 

роботи 

1. Вступ. Основні відомості про предмет 1  

2. Основи кольорознавства. Технічні вправи 5 4 

3. Зображення простих геометричних тіл  в 

техніці «гризайль»   

12 12 

4. Зображення об’ємних предметів різної 

форми і фактури 

14 14 

5. Замальовки  плодів та  квітів  20 20 

                                                                       

Всього: 

 

52 

 

50 

                                

        Тема 1. Вступ. Основні відомості про предмет 

        Мета і завдання живопису  його технічні особливості і художні 

можливості. Найкращі досягнення живопису. Приклади робіт найкращих 

живописців. Сучасні пошуки в живописі, шляхи і перспективи його 

розвитку. 

        Ознайомлення з програмою, змістом майбутньої роботи. 

Ознайомлення з кращими роботами учнів. Матеріали та інструменти. 

        Тема 2. Основи кольорознавства. Технічні вправи 

        Поняття  про колір та його властивості,  основні закони  

кольорознавства. Технічні вправи на відмивку та змішування кольорів. 

        Практична робота  

Технічні вправи на відмивку та змішування кольорів. 

 

        Тема 3. Зображення простих геометричних тіл  в техніці 

«гризайль»   

        Техніка «гризайль». Виконання лінійного малюнку простих  

геометричних тіл з врахуванням перспективних скорочень. Виявлення об 

єму  одним кольором. 

        Практична робота  

        Зображення геометричних тіл в техніці «гризайль». 

 

        Тема 4. Зображення об’ємних предметів різної форми і фактури 

        Розміщення зображення на аркуші, виконання конструктивної 

побудови. Виявлення  об’єму кольором, передача фактури матеріалу. 
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        Практична робота 

        Етюди  глечика (вази). 

 

       Тема  5. Замальовки  плодів та  квітів 

       Різноманітність форм плодів та квітів. Самостійне визначення 

композиції зображення. Передача  пластики рослинних форм за допомогою 

кольору. 

       Практична робота 

      Замальовки  плодів  та квітів. 

1
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Типова навчальна програма з предмета 

 «Ліплення» 
 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно 

-  практичні 

роботи 

1. Вступ 3  

2. Ліплення простих геометричних тіл 6 6 

3. Ліплення концентричних тіл 4 4 

4. Ліплення овочів та фруктів за муляжами 4 4 

5. Ліплення листків та квітів з натури 4 4 

6. 
Ліплення предметів побуту форми середньої 

складності 
6 6 

7. Передача пластики драперії 6 6 

8. Ліплення простих архітектурних деталей в об’ємі 12 12 

 Всього годин: 45 42 

 

Тема 1. Вступ 

          Простір як елемент формотворення. Формомодуль. Поняття 

композиції у скульптурі. Матеріали, інструменти та техніки моделювання 

форми. 

 

Тема 2. Ліплення простих геометричних тіл 

      Ліплення простих геометричних тіл. Передача просторових 

особливостей. 

      Практична робота 

Ліплення простих геометричних тіл (куб, куля).  

 

Тема 3. Ліплення концентричних тіл 

      Ліплення тіл концентичної форми. Передача пропорцій та пластики 

форми. 

     Практична робота 

     Ліплення тіл концентичної форми (балясина, ваза, глек).  

 

Тема 4. Ліплення овочів та фруктів за муляжами 

     Ліплення овочів та фруктів за муляжами. Передача пропорцій та 

пластики форми. 

     Практична робота 

         Виконання копій овочів і фруктів за зразками. 
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Тема 5. Ліплення листків та квітів з натури 

    Передача характерних особливостей лисків та квітів методом 

копіювання з природніх форм. 

     Практична робота 

    Ліплення листків та квітів з натури. 

          Тема 6. Ліплення предметів побуту форми середньої складності  
         Моделювання предметів побуту з передачею пропорцій та структури 

конструкції. 

     Практична робота 

         Ліплення предметів побуту форми середньої складності. 

 

          Тема 7. Передача пластики драперії 

    Передача характеру драпірування на площині з однією та двома точками 

натягу. Передача характеру драпірування на криволінійних формах 

(елементи  одягу людини). 

     Практична робота 

   Ліплення елементів одягу людини. 

        Тема 8. Ліплення простих архітектурних деталей в об’ємі             
         Відтворення  конструкції архітектурних деталей з передачею 

пропорцій та декоративних елементів оздоблень. 

        Практична робота 

        Ліплення простих архітектурних деталей в об’ємі.  
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Типова навчальна програма з предмета 

«Охорона праці» 
 

№ 

з\п 
Тема 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лаборато

рно-

практич

ні роботи 

1. Правові та організаційні основи охорони 

праці 

4 
 

2. Основи безпеки праці при виконанні робіт за 

професією «Виробник художніх виробів з 

дерева». Загальні відомості про потенціал 

небезпек. Психологія безпеки праці. 

Організація роботи з охорони праці 

8 

 

3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека 

і вибухозахист виробництва 

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.  

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, 

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

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про 

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

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

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Закон України «Про колективні договори і угоди». 

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян 

на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила 

внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. 

Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на 

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

Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, 

нормативно-правових актів з охорони праці. 

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 при виконанні робіт за професією 

«Виробник художніх виробів з дерева». Загальні відомості про 

потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з 

охорони праці 

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною 

небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна 

перевірка знань з охорони праці. 

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під 

час проведення робіт за професією «Виробник художніх виробів з дерева». 

Створення безпечних умов праці при виготовленні виробів з дерева. 

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. 

Приклади контролю безпечних умов праці на робочому місці 

виробника виробів з дерева, порядок їх використання. Правила догляду за 

устаткуванням та інструментами, їх безпечна експлуатація. 

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, 

які характерні для професії виробника художніх виробів з дерева. 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 у процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх 

вплив на безпеку праці. 
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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. Особливості гасіння 

пожежі на об’єктах галузі. 

Організація пожежної охорони в галузі. 

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних 

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

пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності 

масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-

хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що 

використовуються у технологічній системі. 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху.  

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку 

середовища. 

 

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. 

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.  

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

Правила поведінки під час грози.  
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Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди 

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та 

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

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

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

біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності 

людини, викликають гострі та хронічні захворювання. 

Лікувально-профілактичне харчування. 

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича 

гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей 

неповнолітніми і жінками.  

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. 

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря 

виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації 

систем опалення та вентиляції. 

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче 

та аварійне. Правила експлуатації освітлення.  

Санітарно-побутове забезпечення працівників. Щорічні медичні 

огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21року. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 

Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. 

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, 

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

інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, 

припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо. 

Засоби надання першої допомоги.  

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

рота 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 втраті свідомості, шоку, 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. 
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Типова навчальна програма з предмета 

        «Основи електротехніки»  

 

№ 

з/п 
Тема  

Кількість годин 

Всього  

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Вступ 1  

2. Основи електростатики 2  

3. Постійний струм та кола постійного струму 2  

4. Електромагнетизм 2  

5. Змінний струм та кола змінного струму 3  

6. Електричні вимірювання. 

Електровимірювальні прилади 

3  

7. Трансформатори 2  

8. Електричні машини 8  

9. Напівпровідникові прилади 2  

10. Електричні апарати 2  

11. Основні відомості про електробезпеку  2  

 Всього годин:  29  

 

Тема 1. Вступ 

Коротка характеристика і зміст предмета “Основи електротехніки”. 

Зв’язок цього предмета з предметами професійно-теоретичної підготовки 

(виробничо-технологічним обладнанням, охороною праці, 

матеріалознавством). Значення електротехнічної підготовки для 

кваліфікованих робітників з професії виробник художніх виробів з дерева. 

Розвиток енергетики, електротехніки та електроніки  в Україні та світі. 

 

Тема 2. Основи електростатики 

 Силові та еквіпотенціальні лінії електричного поля. Прості 

електричні поля: поле точкового заряду, поле зарядженої осі, поле між 

двома паралельними пластинами. Силова взаємодія заряджених тіл. 

Напруженість, потенціал і робота електричного поля. Провідники і 

діелектрики в електричному полі. Електрична ємність. Конденсатори. 

 

Тема 3.  Постійний струм та кола постійного струму 

Струм та щільність струму. Резистори, величина їх опору і його 

залежність від температури. 

Теплова дія струму. Нагрівання проводів. Максимально 

припустимий (номінальний) струм у проводі. Вибір перерізу проводу в 

залежності від максимально припустимого струму у проводі. 
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Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, внутрішній 

опір, напруга на затискачах, зображення на схемах. 

Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане 

з’єднання елементів. Закон Ома для повного кола. Закони Кірхгофа. Втрата  

напруги у проводах.  

Поняття про нелінійні кола постійного струму.  

 

Тема 4.  Електромагнетизм 

Простіші магнітні поля. Основні характеристики магнітного поля. 

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Парамагнітні, діамагнітні та 

феромагнітні матеріали. Явище електромагнітної індукції. Індуктивність. 

Самоіндукція. Взаємоіндукція. 

 

Тема 5. Змінний струм та кола змінного струму 

Синусоїдальний змінний струм. Отримання змінного струму. 

Графічне зображення змінного струму. Період і частота. Кутова частота. 

Фаза, зсув фаз. Векторне зображення змінного струму та напруги. 

Активний опір провідників. Коло змінного струму з активним 

опором; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. Кола 

змінного струму з індуктивністю; індуктивний опір; графіки і векторна 

діаграма струму і напруги; закон Ома. Ємність у колі змінного струму; 

ємнісний опір; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. 

Трифазна система змінного струму, її графічне зображення та векторні 

діаграми. З’єднання обмоток генератора і споживача зіркою та 

трикутником, кількісне співвідношення між фазними і лінійними струмами 

і напругами.  

Тема 6. Електричні вимірювання. Електровимірювальні 

прилади 

Електровимірювальні прилади. Методи і похибки вимірювань. 

Класифікація вимірювальних приладів та їх клас точності. Будова та 

принцип роботи вимірювальних приладів різних систем. Шкали приладів. 

Чутливість приладів. Вимірювання струму, напруги та опорів. 

Вимірювання потужності і енергії. Вимірювання потужності у три-  та 

чотирипровідній трифазній мережі змінного струму. Вимірювання 

індуктивності та ємності.  

Тема 7. Трансформатори 

Принцип дії та будова трансформаторів. Коефіцієнт  трансформації. 

Режими роботи трансформатора. Коефіцієнт корисної дії трансформатора. 

Автотрансформатори. 
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Тема 8. Електричні машини 

Будова  та принцип дії машин постійного струму. Способи 

збудження та основні характеристики машин постійного струму. Втрати та 

ККД машин постійного струму. 

Електричні машини змінного струму. Обертове магнітне поле.  

Принцип дії та будова асинхронних двигунів. Синхронна швидкість 

обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт 

корисної дії. Механічна характеристика двигунів. Регулювання швидкості 

обертання валу машин. Область застосування електричних машин. 

Електродвигуни, що встановлюються на верстатах та ручному 

електротехнічному інструменті. 

 

Тема 9. Напівпровідникові прилади 

Напівпровідники. Напіпровідникові діоди. Транзистори. Тиристори. 

Фотоелементи. 

Тема 6. Електричні апарати 

Загальні відомості про електронні апарати.  

Рубильники, вимикачі, перемикачі. Електромагнітні виконавчі 

пристрої. Електромагнітні пускачі. Електричні реле. 

 

Тема 7. Основні відомості про електробезпеку 

Аналіз небезпеки електричних мереж. 

Технічні способи і засоби захисту від враження електричним 

струмом. Захисні заземлення, занулення, які використовуються на 

напівавтоматичному та автоматичному устаткуванні, вирівнювання 

потенціалів, роздільні трансформатори.  
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Типова навчальна програма з виробничого навчання 

Професія:  7331 Виробник художніх виробів з дерева 

Кваліфікація: виробник художніх виробів з дерева 3-го 

розряду 

  

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

І. Виробниче навчання у майстерні 

1. 
Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці та 

пожежної безпеки 
6 

2. Екскурсія 6 

3. Вивчення прийомів роботи з інструментами 24 

4. Механічна обробка деревини 24 

5. Виготовлення простих столярних з’єднань 24 

6. Трьохгранно-виїмчасте різьблення 66 

7. Геометричне контурне різьблення 18 

8. Гравіювання 36 

9. Яворівське різьблення 60 

10. Фанерування простих художніх виробів 24 

11. Декоративний розпис по дереву 54 

12. Опоряджувальні роботи 18 

13. Виготовлення простих художніх виробів з дерева 60 

Всього годин: 420 

ІІ. Виробнича практика 

1. 
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

підприємстві 

7 

2. 
Самостійне виконання робіт виробника художніх 

виробів з дерева 3-го розряду 
154 

 Кваліфікаційна  пробна робота  

Всього годин: 161 

Разом: 581 

 

І. Виробниче навчання в навчальних майстернях 

Тема 1 .  Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці та 

пожежної безпеки 

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою виробника 

художніх виробів з дерева 3 розряду. Навчально-виробничі та виховні 

завдання виробничого навчання. Зміст праці, етапи трудового становлення 

і професійного зростання виробника художніх виробів з дерева. Роль 

виробничого навчання у формуванні трудових навичок та морально-

вольових якостей молодого робітника. Виробнича діяльність навчальної 

групи. Демонстрація кращих робіт, виготовлених учнями під час 
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виробничого навчання. Значення трудової і технологічної дисципліни у 

забезпеченні якості виконуваних робіт.  

Знайомство учнів з навчальною майстернею, учнівським робочим 

місцем. Розстановка учнів за робочими місцями. Ознайомлення з режимом 

роботи в навчальній майстерні. Порядок прибирання учнівських робочих 

місць та приміщення майстерні. Виробничий план навчальної групи. 

Загальні норми і правила охорони праці 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. 

Пожежна безпека. Причини, які можуть викликати пожежу в 

навчальній майстерні. Фактори, що підвищують загрозу виникнення 

пожежі в навчальній майстерні . Заходи попередження виникнення пожежі 

в навчальній майстерні при використанні вогненебезпечних матеріалів. 

Правила поведінки учнів при виникненні пожежі. Правила користування 

первинними засобами пожежегасіння. Порядок виклику пожежної 

команди. Ознайомлення з планом евакуації навчального закладу. 

Електробезпека. Уражуючи фактори дії електроструму. Технологічні 

засоби захисту від ураження електрострумом, пристрої ввімкнення-

вимкнення електромережі. Правила користування електроінструментами, 

деревообробним та іншим електрообладнанням. Заземлення 

електроустаткування. Зміст попереджувальних написів і плакатів з 

електробезпеки. Види електротравм. Надання першої допомоги потерпілим 

від дії електроструму.  

 

Тема 2. Екскурсія 

Екскурсія на деревообробне підприємство. 

Тема 3. Вивчення прийомів роботи з інструментами 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки 

праці. 

Вправи 

Розмітка дощок, брусків косинцем, рейсмусом, малкою, циркулем, 

лінійкою. 

Пиляння ручними пилками, електрифікованим інструментом. 

Стругання плоских поверхонь деревини уздовж, впоперек і 

перпендикулярно волокнам. Стругання криволінійних і профільних 

поверхонь. 

Довбання наскрізних отворів та гнізд. 

Робота ручними свердлами. Прийоми роботи електрсвердлами. 

Шліфування плоских, заовалених, круглих, криволінійних та 

профільних поверхонь. 

Використання ріжучого інструменту, його заточка. Дотримання 

безпечних умов праці. 
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Тема 4. Механічна обробка деревини 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки 

праці. Ознайомлення з пристроями, верстатми і  інструментами для 

механічної обробки деревини. Засвоєння прийомів механічної обробки 

деревини. 

Вправи 

Виготовлення простих деталей на деревообробних верстатах.  

Перевірка якості і точності виготовлених деталей. 

Тема 5. Виготовлення простих столярних з’єднань 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки 

праці. 

Ознайомлення з робочим кресленням. Розгляд технологічних карт. 

Підбір матеріалу по кольору і текстурі. Розмітка та виготовлення шаблонів 

під столярні з’єднання. 

Вправи 

Виготовлення з’єднань, вузлів столярних виробів.  

Складання виробу. Перевірка якості і точності виготовленого 

виробу. 

Склеювання виробів та деревини. 

Тема 6. Трьохгранно-виїмчасте різьблення 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки 

праці. Ознайомлення з трьохгранно-виїмчастою   різьбою та техніками її 

виконання.  

Вправи 

Засвоєння прийомів різьблення. 

Тема 7. Геометричне контурне  різьблення 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки 

праці. Ознайомлення з геометричною контурною різьбою та технікою її 

виконання. Елементи геометричної контурної різьби. 

Вправи 

Нанесення малюнку на поверхню заготовки.  

Різання з дотриманням точності малюнку.  

Виготовлення деталей та виробів з дерева.  

Виконання геометричного контурного різьблення на поверхні 

деталей. 

Перевірка якості та точності роботи. 

 

Тема 8. Гравіювання 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки 

праці. Ознайомлення з гравіюванням та технікою його виконання.  

Вправи 

Вирізання прямих ліній. 
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Вирізання криволінійних елементів. 

Підготовка поверхні виробу під різьбу. 

Підготовка поверхні виробу під гравіювання, переведення сюжетних 

композицій. 

Прорізання контуру композиції. 

Вибирання світлих частин композиції. 

Прорізання півтонів композиції. 

 

Тема 9.  Яворівська різьба 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки 

праці. Ознайомлення з яворівською  різьбою та технікою її виконання. 

Елементи яворівської різьби. Навички по правильному держанню різця при 

виконанні яворівської різьби. 

Вправи 

Виконання елементів «пшеничок». 

Вирізання прямих і дугоподібних сіточок. 

Вирізання елементів «підківок». 

Вирізання елементів «качечок». 

Вирізання штрихів на яворівській різьбі. 

Вирізання яворівського листочка за один прийом. 

Вирізання яворівського листочка за два прийоми. 

Вирізання квіточок. 

Вирізання композицій розеткового характеру. 

Вирізання стрічкових композицій. 

Вирізання композицій рапортного характеру. 

Вирізання композицій за даними зразками. 

 

Тема 10. Фанерування простих художніх виробів 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки 

праці. 

Вправи 

Виконання фігурного набору шпону.  

Підготовка основи та наклеювання. 

Зачистка та обробка фанерованого виробу. 

 

 

Тема 11. Декоративний розпис по дереву 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки 

праці.  

Вправи 

Підговка поверхні для нанесення розпису. 

          Переведення композиції під розпис на поверхню виробу. 

Покриття розписом поверхні виробу. 

Виконання елементів яворівського розпису. 
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Виконання  елементів петриківського декоративного розпису. 

 

Тема 12. Опоряджувальні роботи 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки 

праці. 

Вправи 

Нанесення лакофарбових матеріалів різними способами та методами.  

Висушування лакофарбових покриттів.  

Облагороджування лакофарбових покриттів.  

Перевірка якості. 

 

Тема 13. Виготовлення простих художніх виробів з дерева 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки 

праці. 

Навчально-виробничі роботи 

Виготовлення декоративної тарілки. 

Виготовлення декоративної скриньки тощо. 

  

ІІ. Виробнича практика 

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на 

виробництві 

Інструктаж з безпеки, охорони праці та пожежної безпеки на 

виробництві. Знайомство з підприємством, виробництвом, а також з 

організацією праці виробників художніх виробів з дерева 3-го розряду. 

Організація служби безпеки праці на підприємстві, у цеху, на 

робочому місці. Застосування засобів безпеки праці та індивідуального 

захисту. 

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт виробника художніх виробів 

з дерева  складністю 3-го розряду 

          Самостійне виконання виробничих робіт на робочому місці 

виробника художніх виробів з дерева складністю 3-го розряду.  

Виконання робіт на основі технічної документації, що 

використовується на підприємстві за нормами кваліфікованих робітників 

3-го розряду. 

Вивчення і використання передових виробничих технологій і способів 

праці, а також інструментів, пристроїв. 

Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил 

безпеки праці. Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата 

матеріалів і електроенергії. Дотримання правил безпеки праці. 
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Кваліфікаційна пробна робота 

Приклади робіт 

табурет;  

декоративна тарілка; 

декоративний карниз; 

декоративна таця (піднос); 

декоративний набір для спецій; 

декоративний кухонний набір; 

декоративна скринька; 

декоративний свічник. 
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      Перелік основних обов’язкових засобів навчання 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу з 15 осіб 

Примітка 
для 

індивідуального 

користування 

для групового 

користування 

1 2 3 4 5 

 Обладнання    

1. Верстак столярний 15   

2. 
Верстат круглопилковий для 

поперечного розкрою 

 1  

3. 
Верстат круглопилковий для 

повздовжнього  розкрою 

 1  

4. Верстат фугувальний  1  

5. Рейсмус  1  

6. Фрезерний верстат  1  

7. Свердлильний верстат   1  

8. Свердлильно-пазувальний верстат   1  

9. Стрічкопильний верстат  1  

10. Токарний верстат  1  

11. Стрічковий шліфувальний верстат  1  

 Інструмент (ручний)    

1. Метр столярний 15   

2. Кутник  15   

3. Малка  7  

4. Єрунок  7  

5. Штангенциркуль  5  

6. Кронциркуль  5  

7. Нутромір  5  

8. Рейсмус 15   

9. Ножівка 15   

10. Пилка для поперечного різання  2  

11. Лучкова пилка  7  

12. Шерхебель 15   

13. Рубанок 15   

14. Напівфуганок 15   

15. Фуганок 15   

16. Коловорот  5  

17. Дрель ручна  5  

18. Набір свердл  5  

19. Молоток 15   

20. Киянка 15   

21. Набір столярних стамесок 15   

22. 
Набір різьбярських стамесок для 

виконання плосковиїмчастого 

15   
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різьблення 

23. 
Набір стамесок для виконання 

токарних робіт 

 5  

24. Набір рашпілів  5  

25. Набір викруток  5  

26. Долота (набір)  5  

27. Сокири  2  

28. Набір циклів  5  

29. Набір пензлів для лакування  5  

30. Набір пензлів для художніх робіт  5  

31. Набір різців-косячків 15   

32. Шпонорізка 15   

33. Вологомір  2  

34. Шліфшкурка (компл.)  5  

 Електрофікований інструмент    

1. Електроточило  1  

2. Електродрель  5  

3. Шуруповерт  3  

4. Ручний електрорубанок  1  

5. Ручна електропилка (дискова)  1  

6. Електролобзик  7  

7. Ручний електрофрезер  2  

8. 
Ручна стрічкова шліфувальна 

машинка 

 1  

9. 
Ручна кінцева шліфувальна 

машинка 

 1  

10. 
Ручна вібраційна шліфувальна 

машинка 

 1  

11. 
Ручна дискова шліфувальна 

машинка 

 1  

 Приладдя    

1. Стусло   2  

2. Струбцини   5  

3. Вайми  5  

4. Лекала  5  

5. Шаблони (набір)  5  

 Наочні посібники    

1. Гіпсові геометричні розетки   2  

2. Геометричні каркасні фігури  6  

3. Об’ємні геометричні тіла  6  

4. Предмети побуту  10  

5. Набір муляжів фруктів та овочів  2  
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

Професія: 7331 Виробник художніх виробів з дерева 

Кваліфікація: виробник художніх виробів з дерева 3-го розряду 

Знає, розуміє: 

1. Правила підготування устаткування та пристроїв до роботи. 

2. Правила заготівлі деревини.   

3. Основні породи деревини, види пиломатеріалів. 

4. Вимоги до якості сировини та її вади. 

5. Види клеїв, опоряджувальних та абразивних матеріалів та їх 

застосування. 

6. Правила підготовки сировини. 

7. Основні операції ручної обробки деревини. 

  8. Ручні столярні інструменти, інструменти для різьблення, ручний    

      електрофікований інструмент. 

  9. Загальні відомості про деревообробні верстати. 

 10. Види і конструкції столярних з’єднань. 

 11. Способи фанерування. 

 12. Техніку шліфування, полірування, лакування. 

 13.Загальні закономірності побудови композиції для виконання      

      декоративного розпису. 

 14.Прийоми виконання елементів розпису,  мотиви розпису та   

      закономірності поєднання кольорів у регіональних розписах України. 

 15.Загальні відомості про види різьблення по  дереву. 

 16.Прийоми плосковиїмчастого різьблення.  

 17.Особливості виконання та види мозаїчних робіт.  

 18.Можливі види браку при виготовленні простих виробів з дерева  та   

      способи його попередження. 

19.Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої    

     санітарії та особистої гігієни. 

20.Основи підприємницької діяльності. 

 

Вміє: 

1. Організовувати робоче місце. 

2. Комплектувати робоче місце  необхідними заготовками та 

допоміжними матеріалами. 

3. Відбирати та готувати матеріал до роботи. 

4. Визначати вологість матеріалу, його дефекти. 

5. Володіти ручним та електрофікованим інструментом, що 

використовується при заготівлі та обробці деревини. 

6. Виготовляти з’єднання вузлів столярних виробів. 

7. Виготовляти прості столярні вироби на деревообробних верстатах, 

перевіряти їх якість та точність виготовлених деталей. 

8. Виконувати композиції фігурного набору шпону. 
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9. Наносити лакофарбові матеріали різними способами та методами; 

шліфувати та полірувати вироби. 

10. Виконувати плосковиїмчасте різьблення (геометричне контурне 

різьблення, гравіювання, трьохгранно-виїмчасте різьблення, яворівське 

різьблення) геометричних та рослинних стилізованих форм простих 

орнаментів  з нескладною композицією. 

11. Виконувати мозаїчні роботи геометричного та рослинного характеру 

композиції середньої складності; 

12. Виготовляти за власними композиціями прості художні вироби з дерева.  

13.Дотримуватись вимог безпеки праці, пожежної безпеки та виробничої      

      санітарії. 

14.Читати робочі креслення. 

15.Економно витрачати матеріали. 
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Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 
 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 
професійно-технічної освіти 

 

 

 

 

ДСПТО 7331.С.16 .00- 2015 
(позначення стандарту) 

 

 

 

Професія: Виробник художніх виробів з дерева 
 

Код:           7331 

 

Кваліфікація:  виробник художніх виробів з дерева 4-го                

                                                         розряду 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Видання офіційне 

Київ - 2015 

 



 62 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

випускника професійно-технічного 

навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників) 

1. Професія:  7331 Виробник художніх виробів з дерева 

2. Кваліфікація:  виробник художніх виробів з дерева   4-го розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги  

Повинен знати: 

закономірності  побудови та стилізації  орнаментів рослинного і 

зооморфного характеру; 

принципи анатомічної пластики рослинних елементів композиції 

орнаменту у плоскорельєфі та рельєфі; 

принципи анатомічної пластики зооморфних елементів композиції 

орнаменту у плоскорельєфі та рельєфі; 

різновиди орнаментів у плоскорельєфному різьбленні;  

техніки та особливості виконання плоскорельєфного різьблення 

(плоскорельєфне різьблення  із заоваленим контуром,  плоскорельєфне 

різьблення  з вибраним фоном, плоскорельєфне різьблення    з подушковим 

фоном); 

техніки рельєфного різьблення  (барельєфне, ажурне, рельєфне 

накладне, горельєфне різьблення) та особливості їх виконання; 

сюжети і мотиви орнаментів у рельєфному різьбленні; 

правила застосування приладів та інструментів при різьбленні; 

прийоми обробки стамесками плоских, випуклих і вгнутих 

поверхонь; 

технологію копіювання виробів та їх декоративних елементів; 

види ремонтів художніх виробів з дерева та послідовність їх 

виконання;  способи заміни втрачених частин та опоряджувальних робіт; 

регіональні особливості художньої  деревообробки на Україні. 

Повинен уміти: 

виконувати  усі види плоскорельєфного та рельєфного різьблення з 

геометричними,  рослинними та зооморфними  мотивами; 

 правильно  відтворювати анатомічну пластику рослинних та 

зооморфних композицій у декоруванні площин виробу та виготовленні 

декоративних накладних елементів; 

володіти професійними навичками у виконанні різьби з різною 

висотою рельєфа на плоских, випуклих і вгнутих поверхнях, враховуючи 

структуру   волокон деревини; 

технологічно правильно проводити копіювальні роботи при 

виготовленні виробів та їх декоративних елементів; 

проводити ремонти художніх виробів з дерева різної складності 

(поверхнева реставрація, фрагментарна реставрація, тотальна реставрація); 

виготовляти  традиційні народні  художні вироби з дерева; 
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виготовляти з дерева  художні вироби  середньої складності за 

власними композиціями.  

4. Загальнопрофесійні вимоги 

    Повинен: 

    раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;  

    дотримуватися норм технологічного процесу; 

    не допускати браку в роботі; 

    знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону 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  кваліфікації 

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

освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією 

Виробник художніх виробів з дерева 3-го розряду; стаж роботи за 

професією не менше 1 року.  

5.3. Після закінчення навчання. 

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

освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією 

Виробник художніх виробів з дерева  4-го розряду; без вимог до стажу 

роботи. 

6. Сфера професійного використання випускника 

Виробництво художніх виробів з дерева), оброблення деревини та 

виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовлення 

виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння.( КВЕД - 2010. 

Секція – С. Розділ – 16.00). 

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 за статевою 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт зі шкідливими 
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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: 7331 Виробник художніх виробів з дерева 

Кваліфікація: виробник художніх виробів з дерева   4-го розряду 

                                     Загальний фонд навчального часу:   979 годин 
 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

всього 
з них на лабораторно-

практичні роботи 

1. Загальнопрофесійна підготовка 57 3 

1.1. Основи правових знань 14  

1.2. 
Основи галузевої економіки і 

підприємництва 

14 1 

1.3. Інформаційні технології 14 2 

1.4 Резерв часу  15  

2. Професійно-теоретична підготовка 379 270 

2.1. 
Технологія виготовлення художніх виробів 

з дерева 
26 

 

2.2. Основи композиції  51 49 

2.3. Малюнок 44 40 

2.4. Живопис 40 36 

2.5. Ліплення 99 99 

2.6. Основи пластичної анатомії 70 46 

2.7. Охорона праці 15  

2.8. Народні художні промисли України 34  

3. Професійно-практична підготовка 521  

3.1. Виробниче навчання в майстерні 318  

3.2. Виробнича практика  203  

4. Консультації 15  

5. 
Державна кваліфікаційна атестація (або 

проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація 

при продовженні навчання) 
7 

 

 Загальний обсяг навчального часу (без п. 4) 964 273 

 

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень 

для підготовки кваліфікованих робітників за професією 

 Виробник художніх виробів з дерева 4-го розряду 

1. Кабінети: 

 -  Загальнопрофесійної підготовки 

 -  Охорони праці 

 -  Технології виготовлення художніх  виробів з дерева 

  -  Малюнку та основ композиції 

 -  Ліплення та живопису 

2. Майстерні: 

 -  Столярна 

 - Художньої обробки дерева 
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Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне 

навчання кваліфікованих робітників: 

 допускається зменшення кількості кабінетів, майстерень за рахунок 

їх об’єднання; 

 індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може 

здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця; 

 предмет «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. Правове регулювання господарських 

відносин у промисловості 

4  

2. Захист господарських прав та інтересів. 

Розгляд господарських спорів 

3  

3. Праця, закон і ми 4  

4. Адміністративний проступок і 

адміністративна відповідальність 

3  

Всього годин: 14  

 

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у 

промисловості 

Правове регулювання діяльності промислових підприємств – 

обов’язкова умова ефективності виробництва. Законодавство про 

промисловість. Поняття підприємства і його види. Правовий статус 

підприємств. Загальні умови створення та реєстрації підприємства.  

 

Тема 2. Захист господарських прав і інтересів 

Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Учасники 

арбітражного процесу.  

 

Тема 3. Праця, закон і ми 

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і 

службовців за шкоду, заподіяну підприємству, організації. 

Відповідальність підприємства за шкоду заподіяну 

працівникові.Відповідальність за заподіяну шкоду роботодавцю 

Розгляд трудових суперечок. Особливості правового регулювання 

трудових відносин в окремих галузях господарства. 

 

Тема 4. Адміністративна і дисциплінарна відповідальність 

Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної 

відповідальності.  

Адміністративна відповідальність неповнолітніх.  

Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 
 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лаборатор

но-

практичні 

роботи 

1. 
Підприємництво як форма діяльності в 

умовах ринкової економіки 
5  

2. 
Фінансово-кредитне забезпечення 

підприємства 
4 1 

3. 

Виробнича діяльність підприємницьких 

структур. Ефективність використання 

виробничих фондів 

5  

 Всього годин: 14 1 
 

Тема 1. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової 

економіки 

Національна програма сприяння розвитку підприємництва в Україні. 

Основи державної реєстрації малого підприємства. Загальні засади ведення 

підприємницькох діяльності. 

 

Тема 2. Фінансово-кредитне забезпечення підприємства 

Фінансова база підприємства. Податки. 

Витрати виробництва та прибуток. Специфіка обліку, визначення 

кошторису робіт та ринкових цін продукції промисловості. 

Лабораторно-практична робота 

 Визначення кошторису робіт. 

 

Тема3. Виробнича діяльність підприємницьких структур. 

Ефективність використання виробничих фондів 

Виробнича діяльність підприємницьких  структур. Показники 

виробничої діяльності: обсяг випущеної і реалізованої продукції. 

Основні фонди підприємства і показники їх ефективного 

використання. 

Поняття і класифікація виробничих фондів підприємства. Структура 

основних та оборотних виробничих фондів. Ефективність використання 

основних та оборотних виробничих фондів. 
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 Типова навчальна програма з предмета 

«Інформаційні технології» 
 

 

Тема 1. Мережні системи. Глобальна мережа Internet. Електронна 

пошта 

Глобальна мережа Internet, історія її розвитку. Структура 

комп’ютерної мережі Internet. Адреса користувача.  

Проблеми захисту інформації в комп’ютерних мережах. 

Адміністрування в Internet. Перспективи розвитку глобальної мережі 

Internet.  

Електронна пошта, пошук інформації, адреса тощо. 

Лабораторно-практична робота 

1. Створення електронної скриньки.  

2. Відправлення і перегляд електронних листів. 

 

Тема 2. Інформація та інформаційні технології. Використання  

інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації 

виробництва 

Суспільство і інформація, перетворення інформації в ресурс, 

визначення і задачі інформаційних технологій, становлення інформаційної 

технології, автоматизація інформаційного процесу – інформатизація. 

Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для 

автоматизації виробництва. 

Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням: 

верстатом, агрегатом, виробничою установкою, робототехнічним 

комплексом, гнучким автоматизованим  модулем, лінією, цехом, 

підприємством. 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Мережні системи. Глобальна мережа 

Internet. Електронна пошта 8 2 

2. Інформація та інформаційні технології. 

Використання  інформаційних та 

комп’ютерних технологій для 

автоматизації виробництва 

6  

Всього годин: 14 2 
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    Типова навчальна програма з предмета 

«Технологія виготовлення художніх виробів з дерева» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно- 

практичні 

роботи 

1. Плоскорельєфне різьблення по дереву 5  

2. Рельєфне різьблення по дереву 10  

3. Копіювання виробів 4  

4. 
Ремонт (реставрація) художніх виробів з 

дерева 

7  

                                                        Всього годин : 26  

 Тема 1. Плоскорельєфне різьблення по дереву 

Елементи плоскорельєфного різьблення. Різновиди 

плоскорельєфного різьблення (плоскорельєфне різьблення із заоваленим 

контуром, з вибраним фоном, з подушковим фоном). 

Техніки плоскорельєфного різьблення. Підготовка поверхні 

заготовки до роботи. Техніки розмітки та переведення орнаментів 

композиції плоскорельєфного різьблення на поверхню заготовки, виробу. 

Особливості виконання видів плоскорельєфного різьблення. Правила 

безпеки праці при плоскорельєфному різьбленні. 

Тема 2.  Рельєфне різьблення по дереву 

Відмінності рельєфного різьблення від інших видів. Сюжети і  

мотиви орнаментів в рельєфному різьбленні. Різновиди (барельєфне, 

ажурне, рельєфне накладне, горельєфне різьблення), властивості та 

особливості рельєфів. Техніки виконання рельєфного різьблення. 

Застосування приладів та інструментів при різьбленні. Правила і методи 

роботи фасонними стамесками. 

Техніка і методи прорізання рельєфу. Прийоми обробки стамесками 

плоских, випуклих та вгнутих поверхонь. Особливості виконання  та 

правила безпеки праці при рельєфному різьбленні. 

  

Тема 3. Копіювання виробів  

Копіювання виробів та їх декоративних елементів. Види 

інструментів. Послідовність виконання робіт. 

Тема 4. Ремонт (реставрація) художніх виробів з дерева 

Мета і завдання реставрації. Класифікація  реставраційних робіт: за 

видом роботи (реставрація конструкції виробу, декору виробу та  

опорядження поверхонь);  за ступенем складності (поверхнева, 

фрагментарна та тотальна).  

          Послідовність виконання реставраційних робіт, їх  особливості. 

Матеріали та інструменти для проведення реставраційних робіт.  
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Типова навчальна програма  з предмета 

“Основи композиції ” 

№ з/п Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно

-практичні 

роботи 

1. 
Ескізування виробів, оздоблених різновидами  

плоскорельєфного  різьблення 
21 20 

2. 
Ескізування  виробів, оздоблених 

різновидами рельєфного різьблення 
30 29 

Всього годин: 51 49 

     

Тема 1. Ескізування виробів, оздоблених різновидами 

плоскорельєфного  різьблення  
Виконання ескізів виробів (декоративний топірець, тарілка, 

обкладинки альбому, інш.),  оздоблених плоскорельєфним різьбленням 

(різьбленням  із заоваленим контуром,  різьбленням  з вибраним фоном, 

різьбленням    з подушковим фоном). 

      Практична робота 

     Виконання ескізів виробів, оздоблених плоскорельєфним 

різьбленням. 

     Тема 2. Ескізування виробів, оздоблених різновидами рельєфного 

різьблення     

      Виконання ескізів виробів (хлібниця, ваза, скринька, обрамлення для 

дзеркала,  журнальний столик, крісло,  інш.), оздоблених рельєфним 

різьбленням (барельєфним, ажурним, рельєфним накладним, 

горельєфним різьбленням). 

     Практична робота 

     Виконання ескізів виробів, оздоблених рельєфним різьбленням. 
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Типова навчальна програма з предмета 

 «Малюнок» 

№ 

з/

п 

Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

практичні 

роботи 

1. 
Малюнок складного натюрморту з 

предметів побуту 
10 9 

2. Замальовка опудал птахів 10 9 

3. Натюрморт з опудалом птахів 12 11 

4.  Замальовки опудал тварин 12 11 

Всього годин: 44 40 

 
     Тема 1. Малюнок складного натюрморту з предметів побуту 

      Підбір предметів побуту. Розміщення на форматі. Побудова 

натюрморту. Виявлення об’єму засобами тонального малюнку. Передача 

характерних особливостей предметів. Бліки, рефлекси, падаючі та власні 

тіні. 

     Практична робота 

Малюнок складного натюрморту з предметів побуту. 

 

     Тема 2. Замальовка опудал птахів 
     Композиційне розташування та анатомічна побудова. Знаходження 

пропорційних співвідношень та виявлення характерних особливостей. 

     Практична робота 

Замальовка опудал птахів. 

 

     Тема 3. Натюрморт з опудалом птахів 

     Композиційне розташування. Знаходження пропорційних 

співвідношень, конструктивна побудова та виявлення об’єму засобами 

тонального малюнку. 

     Практична робота 

Натюрморт з опудалом птахів. 

 

     Тема 4. Замальовки опудал тварин 

     Композиційне розташування та анатомічна побудова.Знаходження 

пропорційних співвідношень та виявлення характерних особливостей. 

     Практична робота 

Замальовки опудал тварин. 
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Типова навчальна програма з предмета 

 «Живопис» 

№ 

з/

п 

Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

практичні 

роботи 

1. Зображення букета квітів 10 9 

2. Простий натюрморт з  предметів побуту на 

одноколірній драперії 

8 7 

3. Складний натюрморт з предметів побуту на 

двоколірній драперії 

10 9 

4. Замальовки птахів та тварин 12 11 

Всього годин: 40 36 

              Тема 1. Зображення букета квітів 

        Компонування. Поетапене виконання малюнку під акварель. 

Колористичне рішення. Передача пластики рослин, характеру освітлення, 

просторового розміщення. 

        Практична робота 

        Зображення букета квітів. 

       Тема 2. Простий натюрморт з  предметів побуту на одноколірній 

драперії 

        Вибір положення та точки зору. Особливості компонування. 

Пропорції. Послідовність побудови з врахуванням перспективи. Виявлення 

об єму предметів  за допомогою кольору, враховуючи просторові 

відношення між предметами та  характер освітлення. 

       Практична робота  

       Простий натюрморт з предметів побуту на одноколірній драперії. 

 

       Тема 3. Складний  натюрморт з  предметів побуту на двоколірній 

драперії 

        Аналіз натюрмортної постановки. Вибір положення та точки зору. 

Пропорції. Послідовність побудови. Об ємно-пластичне  та тонове рішення 

форми  кольором.  Передача  характеру  освітлення, умов середовища та 

просторове положення предметів.  

       Практична робота  

       Простий натюрморт з предметів побуту на двоколірній драперії. 

 

       Тема 4. Замальовки птахів та тварин  
       Різноманітність форм птахів та тварин.  Особливості анатомічної 

побудови. Самостійне визначення композиції зображення. Виявлення 

індивідуальних колористичних якостей натури, фактури опірення  та 

волосяного покрову. 

       Практична робота  

       Замальовки птахів та тварин. 
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Типова навчальна програма з предмета 

 «Ліплення» 
 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно 

-  практичні 

роботи 

1. 
Ліплення плоскорельєфного  геометричного 

орнаменту  
4 4 

2. Ліплення плоскорельєфного рослинного орнаменту 10 10 

3. 
Ліплення плоскорельєфного рослинного орнаменту 

за уявою 
3 3 

4. 
Ліплення складного рельєфного (барельєф, 

горельєф) орнаменту 
12 12 

5. 
Ліплення рельєфу (барельєф, горельєф) на 

криволінійних поверхнях 
10 10 

6. Ліплення складних архітектурних деталей 16 16 

7. Ліплення птахів в об’ємі 12 12 

8. Ліплення тварин  в об’ємі 20 20 

9. 

Ліплення рельєфного (барельєф, горельєф) 

тематичного панно з елементами рослинних і 

зооморфних мотивів 

12 12 

Всього годин: 99 99 

          Тема 1. Ліплення плоскорельєфного  геометричного орнаменту  

         Ліплення плоскорельєфного  геометричного орнаменту за народними 

мотивами (арабеска).  

         Практична робота 

        Ліплення плоскорельєфного  геометричного орнаменту. 

 

       Тема 2. Ліплення плоскорельєфного рослинного орнаменту           
       Ліплення плоскорельєфного орнаменту з рослинними елементами. 

Передача  форми та пластики. 

       Практична робота 

      Ліплення плоскорельєфного рослинного орнаменту. 

  

         Тема 3. Ліплення плоскорельєфного рослинного орнаменту за 

уявою 

         Моделювання підносу, цукерниці, оздоблених плоскорельєфним 

різьбленням рослинного характеру. 

         Практична робота 

         Ліплення плоскорельєфного рослинного орнаменту за уявою. 
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        Тема 4. Ліплення   складного рельєфного (барельєф, горельєф) 

орнаменту       

        Моделювання багаторівневого рельєфного орнаменту з декоративних 

елементів античності. 

      Практична робота 

      Ліплення складного рельєфного орнаменту. 

 

       Тема 5. Ліплення   рельєфу (барельєф, горельєф) на криволінійних 

поверхнях 

      Моделювання багаторівневого рельєфу орнаменту на поверхні вази, 

балясини, колони, капітелі, підносу.   

     Практична робота 

     Ліплення рельєфу на криволінійних поверхнях. 

 

       Тема 6. Ліплення   складних архітектурних деталей  
       Ліплення архітектурних елементів коринфського та композитного 

ордерів.    

      Практична робота 

      Ліплення   складних архітектурних деталей. 

 

       Тема 7. Ліплення   птахів в об’ємі 

      Моделювання форми птахів за зразками опудал. Передача пропорцій та 

анатомічних особливостей. 

        Практична робота 

       Ліплення   птахів в об’ємі. 

 

       Тема 8. Ліплення   тварин в   об’ємі  
       Моделювання форми тварин за зразками опудал та гіпсових зліпків. 

Передача пропорцій а анатомічних особливостей. 

      Практична робота 

      Ліплення   тварин в   об’ємі. 

 

       Тема 9. Ліплення    рельєфного (барельєф, горельєф) тематичного 

панно з елементами рослинних і зооморфних мотивів   
        Моделювання багаторівневої пластики тематичної композиції за 

зразками гіпсових зліпків. 

       Практична робота 

      Ліплення    рельєфного (барельєф, горельєф) тематичного панно з 

елементами рослинних і зооморфних мотивів. 
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Типова навчальна програма з предмету  

«Основи пластичної анатомії» 

                                         

№ 

з/п Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Вступ 2  

2. Анатомія і пластика рослин 12 8 

3. Анатомія і пластика птахів  22 14 

4. Анатомія і пластика тварин 34 24 

                                                            Всього годин: 70 46 

Тема 1. Вступ 

Необхідність знань пластичної анатомії для правильного зображення 

тварин, птахів та людини. Короткі відомості із історії пластичної анатомії. 

Нормальна анатомія і анатомія пластична, різні цілі і методи вивчення. 

 

Тема 2. Анатомія і пластика рослин 

Загальні характеристики пластичних особливостей рослин, 

зображення яких використовуються в декоративно-прикладному 

мистецтві. Анатомічно-пластичні особливості побудови гілок, листків, 

квітів, плодів. Закономірності пластичної стилізації рослин. 

Лабораторно-практична робота  

Замальовки рослинного орнаменту. 

          Тема 3. Анатомія і пластика птахів 

Узагальнюючі знання про різні  види птахів. Пропорціії тіла птахів, 

пластичні особливості  їх тілобудови, передача руху та спокою. 

Лабораторно-практична робота  

Замальовки птахів. 

Тема 4.  Анатомія і пластика тварин 

Узагальнюючі знання про різні види тварин. Пропорціії тіла тварин, 

пластичні особливості  їх тілобудови, передача руху та спокою. 

Лабораторно-практична робота  

Замальовки тварин. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Охорона праці» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Правові та організаційні основи охорони праці 2  

2. Основи безпеки праці при виконанні робіт за 

професією «Виробник художніх виробів з 

дерева». Загальні відомості про потенціал 

небезпек. Психологія безпеки праці. 

Організація роботи з охорони праці 

5  

3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і 

вибухозахист виробництва 
2  

4. Основи електробезпеки 2  

5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії.  

Медичні огляди 
2  

6. Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 
2  

 Всього годин: 15  

 

           Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань. 

Закон України “Про загальнообов’язкове соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності». 

 

           Тема 2. Основи безпеки праці при виконанні робіт за професією 

«Виробник художніх виробів з дерева». Загальні відомості про 

потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з 

охорони праці 

Інструктажі з безпеки праці, їх види, терміни проведення, порядок 

оформлення. 

Порядок допуску до роботи робітників, навчання безпечних методів 

праці і перевірки знань. Допуски до виконання робіт, які мають додаткові 

вимоги з безпеки праці. 

Основні небезпеки під час проведення робіт за професією «Виробник 

художніх виробів з дерева». 

Створення безпечних умов праці при виготовленні виробів з дерева. 
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Правила безпеки під час пуску і зупинення устаткування, що 

обслуговується; встановлення огорож, запобіжних пристроїв, 

попереджувальних написів, знаків. 

Безпека праці під час експлуатації механічного і електричного 

інструменту. 

Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист 

від шуму. Захист від пилу. Захист від газу. Захист від вібрації. Правила 

запобігання нещасних випадків. План ліквідації аварій та евакуації з 

приміщення. 

 

          Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і 

вибухозахист виробництва 

Основні вимоги до шляхів евакуації, автоматичних систем 

пожежогасіння і автоматичної пожежної сигналізації. 

Вогнегасні матеріали та речовини. 

Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі 

та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний 

пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. 

Вимоги пожежної безпеки в цеху, на дільниці робіт. 

 

          Тема 4. Основи електробезпеки 

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження 

працюючих електричним струмом. 

Виконання заземлення і занулення електроустановок, їх захист. 

Заходи безпеки при роботі з електрифікованим інструментом, 

двигунами, трансформаторами. 

 

          Тема 5. Основи гігієни праці, виробнича санітарія. Медичні 

огляди 

Основні шкідливі виробничі фактори та їх  гранично допустимі рівні, 

вплив шкідливих факторів на працівників. 

Вимоги до освітлення робочого місця. Типи освітлення. Правила 

експлуатації освітлення. 

 

          Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

Медична аптечка. Місце її знаходження. Її склад.  

Правила надання допомоги при пораненнях. 
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Типова програма з предмета 

     «Народні художні  промисли України» 

                                         

№ 

з/п Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Вступ. Давні українські ремесла та промисли 1  

2. Вишивка, в’язання, мереживо 2  

3. Художнє ткацтво, килимарство 2  

4. Розпис тканин. Вибійка 1  

5. Художня обробка шкіри 1  

6. Ювелірне мистецтво 1  

7. Вироби з бісеру 1  

8. Художня обробка каменю, кістки та рогу 2  

9. Одяг, його прикраси та художнє оздоблення 3  

10. Художня обробка дерева 4  

11. Художній розпис 2  

12. Народна архітектура (будівництво) 1  

13. Художня кераміка. Гончарство 2  

14. Гутне скло 1  

15. Художнє ковальство. Художній метал 2  

16. Художнє плетіння, витинанки 2  

17. Писанкарство 2  

18. Художня іграшка 1  

19. Екскурсія 3  

Всього годин: 34  

 

  Тема 1.  Вступ.  Давні українські ремесла та промисли 

            Предмет та завдання курсу.  

            Літературні джерела та Біблія про майстрів-художників. 

Знайомство з давніми ремеслами, ремесла у період Київської Русі, 

створення ремісничих цехів у містах середньовіччя. Сільські ремесла і 

промисли. Поняття про кушнірство, гарбарство, стельмаство і гонтарство, 

ложкарство та гребінництво, бондарство, теслярство тощо. Розвиток і 

занепад традиційних ремесел у період інтенсивного промислового 

виробництва. Давні українські ремесла та промисли як витоки сучасних 

художніх промислів. 

  Тема 2. Вишивка, в’язання, мереживо 

            Вишивка як стародавня традиція у розвитку українського етносу у 

контексті загальнолюдських традицій. Вишивка золотом та сріблом за 

часів Київської Русі, монастирські школи вишивання. Формування погляду 
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на народну вишивку як мистецьке явище. Знакова система та оберегова 

символіка української вишивки. Хроматичний ряд та техніки вишивання. 

Багатофункціональність вишивки та її особлива роль в оздобленні 

народного одягу. Етнографічне районування вишивки в Україні. 

            Традиційне в’язання на Україні. Виготовлення в’язаних поясів та 

інших елементів одягу. Сучасне в’язання. Мереживо, виготовлене гачком, 

його використання для оздоблення рушників тощо поряд із традиційною 

вишивкою. 

  Тема 3. Художнє ткацтво, килимарство 

            Ткацтво як важлива складова селянського побуту в Україні. Льон, 

коноплі, вовна як сировина для виготовленя тканин. Вирощування та 

підготовка різних видів сировини для ткання. Ткацький верстат та інше 

ткацьке приладдя. Види тканин, техніки ткацтва: полотняне переплетення, 

саржеве (чинувате) ткання, перебірне та закладне ткання. Типологія тканих 

виробів. Сучасні осередки ткацтва в Україні. 

            Обробка вовни і традиційне килимарство. Техніки виготовлення 

килимових виробів. Їх види. Осередки промислу. 

  Тема 4. Розпис тканин. Вибійка 

            Традиції промислу. Матеріали та знаряддя для вибивання. Техніки 

вибійки. Орнаментальні мотиви та їх композиційне розміщення на 

виробах. 

  Тема 5. Художня обробка шкіри 

            Традиції кушнірства, чинбарства, лимарства тощо як основа 

сучасного народного художнього промислу. Технологія обробки шкір, 

види виробів. 

 Тема 6. Ювелірне мистецтво 

            Традиції українського золотарства як основа сучасного художнього 

промислу. Ювелірні техніки, види виробів. 

  Тема 7. Вироби з бісеру 

            Плетення та низання традиційних прикрас із бісеру та дрібних 

намистин. Гердани, силянки, вішанки тощо. Вишивка бісером (лемківські 

горсети, сорочки тощо). 

  Тема 8. Художня обробка каменю, кістки та рогу 

            Каменотесний промисел як основа художньої обробки каменю. 

Види виробів та техніка обробки. 

           Традиції ремесла обробки кістки та рогу. Техніка обробки, 

інструмент, види виробів. 

Тема 9. Одяг, його прикраси та художнє оздоблення 

Складові частини одягу. Призначення одягу. Географічні, 

кліматичні, історичні, соціально-економічні обставини, які визначають 

характер одягу. Типологія виробів. 
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  Тема 10. Художня обробка дерева 

            Давні традиції деревообробного промислу. Види деревообробних 

промислів: теслярство, стельмаство, гонтарство, столярство, сніцарство, 

ложкарство, гребінництво, різьблення, бондарство тощо. Деревина та 

техніки її художньої обробки: видовбування, вирізування (витесування, 

вистругування), виточування, столярство, бондарство, профілювання, 

різьблення (плоске, плоскорельєфне, ажурне, об’ємне, контррельєфне), 

інкрустація, випалювання, розпис.  

           Типологія виробів: архітектурне оздоблення; хатнє обладнання і 

меблі; посуд, начиння; знаряддя праці, предмети господарського 

призначення; транспортні засоби, предмети упряжі; культові і обрядові 

предмети; народні музичні інструменти, прикраси та особисті речі; дитячі 

іграшки і “мороки”; криниці.  

            Народні майстри Гуцульщини. Родина Шкрібляків. Мистецькі 

традиції гуцульського “сухого” різьблення у творчості Юрія Шкрібляка. 

Розвиток батьківської спадщини Василем, Миколою та Федором 

Шкрібляками. Марко Мегединюк, Василь Девдюк та інші представники 

різьбярського мистецтва Гуцульщини. Різьбярство та народна скульптура 

Поділля. В.Лупійчук і його творчість.  

Тема 11. Народна архітектура (будівництво) 

Народне будівництво, його функціональне й конструктивне 

призначення для людини. Види народної архітектури. Історична 

архітектура. Місцеві кліматичні умови для розвитку будівництва. 

Дерев’яні церкви України як історичні пам’ятки художнього 

деревообробництва. Різьблені сволоки, іконостаси та хрести, церковні 

меблі (ставники тощо). Посилення барокових тенденцій в різьбленні 

іконостасів та царських врат у ХYIII ст., народні традиції, “українське 

бароко”. 

  Тема 12. Художня кераміка. Гончарство 

            Стародавнє гончарство як основа сучасного керамічного промислу. 

Глина, її види. Технологія гончарного виробництва. Локальні різновиди 

оздоблення виробів. Типологія виробів. Осередки гончарства.  

  Тема 13. Гутне скло 

            Стародавня традиція українського гутництва. Види скла і виробів з 

нього. Технологія та техніка виготовлення гутного скла та оздоблення 

скляних виробів. Сучасні осередки промислу. 

  Тема 14. Художнє ковальство. Художній метал 

            Давні традиції обробки металів способом кування. Кузня та її 

обладнання. Традиційний інструмент та технологія кування. Види кованих 

виробів. Інші види художньої обробки металів (литво, карбування, 

дифування, гравіювання, чернь, скань, зернь, кольчужне плетіння). 
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 Тема 15. Художнє плетіння, витинанки 

           Давні традиції виготовлення плетених виробів. Сировина для 

плетіння. Види виробів. Технологія заготівлі та обробки сировини. Техніки 

плетіння. Осередки промислу (“Хотовиця – кошиків столиця”). 

           Витинанки як вид народної художньої творчості. Матеріали, 

інструменти, техніки та типологія виробів. 

  Тема 16. Писанкарство 

            Традиції писанкарства. Символіка української писанки. Техніки 

декорування і види писанок: крапанки, різьбянки, мальованки, шпилькові 

тощо. Мистецькі осередки. 

Тема 17. Художня іграшка 

Багатовікова історія української народної іграшки. Язичництво та 

традиції. Види іграшок, їх техніка та матеріали. 

 

Тема 18. Художній розпис 

Відмінність назв розпису. Основні матеріали та техніки 

виготовлення розпису. Типологія виробів. 

 

Тема 19. Екскурсія 

          Екскурсія до краєзнавчого музею. Підведення підсумків. 
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Типова навчальна програма з виробничого навчання 

Професія:  7331  Виробник художніх виробів з дерева 

Кваліфікація:  виробник художніх виробів з дерева   4-го розряду 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

І. Виробниче навчання в навчальних майстернях 

1.  
Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці та 

протипожежної безпеки. 

6 

2.  Плоскорельєфне різьблення 60 

3.  Рельєфне різьблення 90 

4.  Копіювання виробів 36 

5.  Ремонт (реставрація) художніх виробів з дерева 36 

6.  
Виготовлення художніх виробів з дерева середньої 

складності 

90 

Всього годин: 318 

І.І Виробнича практика 

1. 
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

підприємстві 
7 

2. 
Самостійне виконання робіт виробника  художніх  

виробів з дерева складністю 4-го розряду  
196 

Кваліфікаційна пробна робота  

Всього годин: 203 

Разом: 491 
                         

                            І.  Виробниче навчання в навчальних майстернях 

Тема 1.  Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці та 

протипожежної безпеки 

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою виробника 

художніх виробів з дерева 4 розряду. Навчально – виробничі та виховні 

завдання виробничого навчання. Зміст праці, етапи трудового становлення 

і професійного зростання виробника художніх виробів з дерева. 

Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. 

 

 

Тема 2. Плоскорельєфне різьблення 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки 

праці. 

Вправи 

Виготовлення складних шаблонів композицій плоскорельєфного 

різьблення. 

Підготовка поверхні заготовки до роботи. 

Розмітка та переведення орнаментів композиції плоскорельєфного 

різьблення на поверхню заготовки, виробу. 
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Виконання плоскорельєфного  різьблення з вибраним фоном. 

Виконання плоскорельєфного  різьблення із заоваленим контуром. 

Виконання плоскорельєфного  різьблення з подушковим фоном. 

Перевірка якості та точності робіт. 

Опоряджувальні роботи. 

 

Тема 3. Рельєфне різьблення 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки 

праці. 

Вправи 

Розмітка та переведення орнаментів композиції рельєфного 

різьблення на поверхню заготовки, виробу. 

Виконання композиції з барельєфним різьбленням. 

Виконання композиції з рельєфним накладним різьбленням. 

Виконання композиції з ажурним різьбленням. 

Виконання композиції з горельєфним  різьбленням. 

Перевірка якості та точності робіт. 

Опоряджувальні роботи. 

 

Тема 4. Копіювання виробів 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки 

праці. 

Вправи 

Перенесення розмірів із взірця на заготовку.  

Копіювання конструктивних форм виробу. 

Копіювання декоративних елементів виробу. 

Зачистка та опорядження  поверхонь виробу.  

 

Тема 5. Ремонт (реставрація) художніх виробів з дерева 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки 

праці. 

Вправи 

Виконання реставрації конструкції виробу.  

Виконання реставрації опорядження поверхні виробу. 

Виконання реставрації декору виробу. 

 

Тема 6. Виготовлення художніх виробів з дерева середньої 

складності 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки 

праці. 

Навчально-виробничі роботи 

Виготовлення декоративної вази. 

Виготовлення декоративного топірця тощо. 
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ІІ. Виробнича практика 

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки  

на підприємстві 

 Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Система 

управління охороною праці, організація служби безпеки праці на 

виробництві. Використання засобів техніки безпеки та індивідуального 

захисту. 

          Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом 

виготовлення продукції на підприємстві. 

          Ознайомлення з організацією планування праці та контролю якості 

робіт на виробничій ділянці та на робочому місці. 

          Інструктаж із безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці 

та робочому місці. 

Тема 2. Самостійне виконання робіт з виробника художніх 

виробів з дерева 4-го розряду 

          Самостійне виконання робіт на робочому місці виробника художніх 

виробів з дерева у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики з 

дотриманням норм праці, використанням сучасних технологій та 

обладнання.  

 Примітка. Детальна  програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами - замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

Приклади робіт 

художньо-декоративна тумбочка;  

декоративна рама для дзеркала; 

декоративна тарілка; 

декоративна чаша; 

обкладинки альбому; 

декоративний топірець; 

декоративна ваза; 

декоративна хлібниця; 

копіювання виробу. 
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     Перелік основних обов’язкових засобів навчання 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу з 15 осіб 

Примітка 
для 

індивідуального 

користування 

для групового 

користування 

1 2 3 4 5 

 Обладнання    

1. Верстак столярний 15   

2. 
Верстат круглопилковий для 

поперечного розкрою 

 1  

3. 
Верстат круглопилковий для 

повздовжнього  розкрою 

 1  

4. Верстат фугувальний  1  

5. Рейсмус  1  

6. Фрезерний верстат  1  

7. Свердлильний верстат   1  

8. 
Свердлильно-пазувальний 

верстат  

 1  

9. Стрічкопильний верстат  1  

10. Токарний верстат  1  

11. 
Стрічковий шліфувальний 

верстат 

 1  

12. 
Фрезерно-копіювальний верстат 

(дублікатор) 

 1  

 Інструмент (ручний)    

1. Метр столярний 15   

2. Кутник  15   

3. Малка  7  

4. Єрунок  7  

5. Штангенциркуль  5  

6. Кронциркуль  5  

7. Нутромір  5  

8. Рейсмус 15   

9. 
Голчата гребінка для копіювання  

форми 
 5 

 

10. Штрихпунктирна машинка  1  

11. Ножівка 15   

12. Пилка для поперечного різання  2  

13. Лучкова пилка  7  

14. Шерхебель 15   

15. Рубанок 15   

16. Напівфуганок 15   

17. Фуганок 15   

18. Коловорот  5  
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19. Дрель ручна  5  

20. Набір свердл  5  

21. Молоток 15   

22. Киянка 15   

23. Набір столярних стамесок 15   

24. 

Набір різьбярських стамесок для 

виконання плосковиїмчастого  

різьблення 

15   

25. 

Набір різьбярських стамесок для 

виконання рельєфного 

різьблення 

15   

26. 
Набір стамесок для виконання 

токарних робіт 

 5  

27. Набір рашпілів  5  

28. Набір викруток  5  

29. Долота (набір)  5  

30. Сокири  2  

31. Набір циклів  5  

32. Набір пензлів для лакування  5  

33. Набір пензлів для художніх робіт 15   

34. Стеки для ліплення 15   

35. Петлі для ліплення 15   

36. Набір різців-косячків 15   

37. Шпонорізка 15   

38. Вологомір  2  

39. Шліфшкурка (компл.)  5  

 Електрофікований інструмент    

1. Електроточило  1  

2. Електродрель  1  

3. Шуруповерт  1  

4. Ручний електрорубанок  1  

5. Ручна електропилка (дискова)  1  

6. Електролобзик  7  

7. Ручний електрофрезер  2  

8. 
Ручна стрічкова шліфувальна 

машинка 

 1  

9. 
Ручна кінцева шліфувальна 

машинка 

 1  

10. 
Ручна вібраційна шліфувальна 

машинка 

 1  

11. 
Ручна дискова шліфувальна 

машинка 

 1  

 Приладдя    
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1. Стусло   2  

2. Струбцини   5  

3. Вайми  5  

4. Лекала  5  

5. Шаблони (набір)  5  

 Наочні посібники    

1. 
Гіпсові розетки з рослинними 

мотивами 

 2  

2. 
Гіпсові розетки із зооморфними 

мотивами 

 2  

3. Предмети побуту  10  

4. Набір муляжів фруктів та овочів  2  

5. Опудала птахів та тварин  6  

6. Драперії  6  
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

Професія: 7331Виробник художніх виробів з дерева 

Кваліфікація: виробник художніх виробів з дерева   

4-го розряду 

 

Знає, розуміє: 

 

1. Закономірності  побудови та стилізації  орнаментів рослинного 

характеру середньої та підвищеної складності. 

2. Принципи анатомічної пластики рослинних елементів композиції 

орнаменту у плоскорельєфі та рельєфі. 

3. Різновиди орнаментів у плоскорельєфному різьбленні.  

4. Правила експлуатації ручних та електроінструментів,  які    

    використовуються в процесі виготовлення художніх виробів з дерева. 

     5. Техніки та особливості виконання плоскорельєфного різьблення    

        (плоскорельєфне різьблення  із заоваленим контуром,    

        плоскорельєфне різьблення  з вибраним фоном, плоскорельєфне    

        різьблення  з подушковим фоном). 

     6. Техніки рельєфного різьблення  (барельєфне, ажурне, рельєфне    

         накладне, горельєфне різьблення) та особливості їх виконання. 

     7. Сюжети і мотиви орнаментів у рельєфному різьбленні. 

     8. Правила застосування приладів та інструментів при різьбленні. 

     9. Прийоми обробки стамесками плоских, випуклих і вгнутих     

         поверхонь. 

   10. Технологію копіювання виробів та їх декоративних елементів. 

   11. Види ремонтів художніх виробів з дерева та послідовність їх    

          виконання;  способи заміни втрачених частин та опоряджувальних   

          робіт. 

   12. Можливі види браку при виготовленні  виробів з дерева та способи   

         його попередження. 

   13. Регіональні особливості художньої  деревообробки на Україні. 

   14.Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої     

        санітарії та особистої гігієни. 

   15.Основи ведення підприємницької діяльності. 

 

Вміє: 

 

1. Організовувати робоче місце. 

2. Виконувати  усі види плоскорельєфного та рельєфного різьблення з 

геометричними та рослинними мотивами композиції середньої та 

підвищеної складності. 

3. Правильно  передавати анатомічну пластику рослинних композицій у 

декоруванні площин виробу та виготовленні декоративних накладних 

елементів. 
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4. Володіти професійними навичками у виконанні різьби з різною 

висотою рельєфа на плоских, випуклих і вгнутих поверхнях, 

враховуючи структуру   волокон деревини. 

5. Технологічно правильно проводити копіювальні роботи при 

виготовленні виробів та їх декоративних елементів. 

6. Проводити ремонти художніх виробів з дерева різної складності 

(поверхнева реставрація, фрагментарна реставрація, тотальна 

реставрація). 

7. Виготовляти  традиційні народні  художні вироби з дерева. 

8. Виготовляти з дерева  художні вироби  середньої складності за 

власними композиціями.  
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Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 
 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 
професійно-технічної освіти 

 

 

 

 

 

ДСПТО 7331.С.16.00 - 2015 
(позначення стандарту) 

 

 

Професія:  Виробник художніх виробів з дерева 

 

Код:                    7331 

 

Кваліфікація:   виробник художніх виробів з дерева 5-го   

                                                                розряду 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Видання офіційне 

Київ - 2015 
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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:  7331  Виробник художніх виробів з дерева 

2. Кваліфікаці:  виробник художніх  виробів з дерева 5-го розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 

Повинен знати: 

         особливості виконання та види мозаїчних робіт, роботи  

підвищеної складності (інкрустація, інтарсія, маркетрі);  

пропорції тіла, анатомічну будову  птахів, тварин, людей та їх 

кінематику; 

закономірності  побудови та стилізації  орнаментів і сюжетних 

композицій підвищеної складності з використанням зображень рослин, 

тварин і людей з врахуванням їх анатомічних особливостей; 

закономірності побудови статичних та динамічних композицій з 

врахуванням центру рівноваги фігур при виготовленні художніх виробів з 

дерева; 

         техніки та особливості виконання різновидів об’ємного 

різьблення;  

технологічний процес виконання складних композицій в об’ємі; 

інструменти, шаблони, методи та технологію  копіювання  робіт 

об’ємного різьблення. 

Повинен вміти: 
виконувати проект виробу з використанням оздоблення мозаїчними  

роботам,   об’ємним  різьбленням;  

формувати у м’яких матеріалах (пластилін, глина, віск) пластику 

скульптурних особливостей композицій з використанням зображень 

тварин та людей у об’ємі;  

підбирати деревину за текстурою, використовувати рисунок 

деревини; 

виконувати композиції орнаментального характеру з використанням 

стилістичних особливостей класичного і народного мистецтва; 

виготовляти з дерева художні вироби підвищеної складності  з 

використанням  об’ємної різьби  за власними композиціями. 
          

4. Загальнопрофесійні вимоги 

   Повинен: 

          раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче 

місце; 

            дотримуватися норм технологічного процесу; 

            не допускати браку в роботі; 

            знати   і   виконувати   вимоги   нормативних   актів   про   охорону   

праці   і   навколишнього середовища; 
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          дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; 

   знати і виконувати виробничі (експлуатаційні) інструкції; 

             використовувати,  в  разі необхідності, засоби  попередження  

й 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 кваліфікації 

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник»  за професією 

Виробник художніх виробів з дерева  4-го розряду; стаж роботи за 

професією не менше 2 років. 

5.3  Після закінчення навчання. 

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітня кваліфікація «кваліфікований робітник»  за професією Виробник 

художніх виробів з дерева  5-го розряду; без вимог до стажу роботи. 

6. Сфера професійного використання випускника 

Виробництво художніх виробів з дерева , оброблення деревини та 

виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовлення 

виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння. (КВЕД - 2010. 

Секція – С. Розділ – 16). 

7. Специфічні вимоги 

7.1 Вік: прийняття на роботуздійснюється  після закінчення строку 

навчання відповідно до законодавства.  

 7.2 Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії за статевою 

приналежністю 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: 7331  Виробник художніх виробів з дерева 

   Кваліфікація: 5 розряд 

                       Загальний фонд навчального часу:   1014    годин 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Загальнопрофесійна підготовка 57 5 

1.1. Основи правових знань 14  

1.2. Основи галузевої економіки і 

підприємства 

14 2 

1.3. Інформаційні технології 14 3 

1.4 Резерв часу 15  

2. Професійно-теоретична підготовка 398 333 

2.1. Технологія виготовлення художніх 

виробів з дерева 

16  

2.3 Матеріалознавство 10  

2.4. Основи композиції 81 77 

2.5. Малюнок 96 90 

2.6. Ліплення 98 98 

2.7. Основи пластичної анатомії 82 68 

2.8. Охорона праці 15  

3. Професійно-практична підготовка 537  

3.1. Виробниче навчання в майстернях 306  

3.3. Виробнича практика 231  

4. Консультації 15  

5. Державна кваліфікаційна атестація  7  

6. Загальний обсяг навчального часу   

(без п. 4) 

999 338 
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Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки 

кваліфікованих робітників за професією  

Виробник художніх виробів з дерева 

5-го розряду 

 
1. Кабінети: 

 -  Загальнопрофесійної підготовки 

 -  Охорони праці 

 - Технології виготовлення художніх  виробів з дерева   

 - Ліплення та основ пластичної анатомії 

 

2. Майстерні: 

 - Художньої обробки дерева. 

 
 

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання 

кваліфікованих робітників: 

 допускається зменшення кількості кабінетів, майстерень за рахунок їх 

об’єднання; 

 індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може 

здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця; 

 предмет «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. Право громадян України на працю 2  

2. 
Правове регулювання робочого часу та 

часу відпочинку 
2  

3. 
Соціальні гарантії та соціальний захист 

працівників 
4  

4. 

Особливості правового регулювання 

трудових відносин в окремих галузях 

господарства 

6  

Всього годин: 14  

 

Тема 1. Право громадян України на працю 

Основні трудові права і обов’язки працівників. Особливості 

регулювання праці деяких категорій працівників. 

Умови прийому на роботу. Строки випробування при прийнятті на 

роботу. Підстави припинення трудового договору. Гарантії забезпечення 

права на працю вивільнюваним працівникам. 

 

Тема 2. Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку 

Право громадян України на відпочинок. Види робочого часу, 

обумовлені його тривалістю. Час відпочинку. Щорічні та додаткові 

відпустки, порядок їх надання. 

 

Тема 3. Соціальні гарантії та соціальний захист працівників 

Порядок вивільнення працівників. Право громадян на зайнятість. 

Регулювання та організація зайнятості населення. Компенсації при втраті 

роботи. 

 

Тема 4. Особливості правового регулювання трудових відносин в 

окремих галузях господарства 

Правові засоби зміцнення трудової дисципліни. Види і межі 

матеріальної відповідальності. Визначення розміру і порядок покриття 

шкоди, заподіяної працівником. Трудові спори, порядок їх розгляду. 
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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 4  

2. 
Основи складання бізнес-плану 

малого підприємства 
6 2 

3. 
Якість продукції та економічна 

ефективність 
4  

 Всього годин: 14 2 
 

          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. Основи складання бізнес-плану малого підприємства 

Бізнес-план і необхідність його розробки. Підготовча стадія 

розробки бізнес-плану. Інформаційне забезпечення. Зміст бізнес-плану. 

Основні етапи розробки бізнес-плану. Зміст головних розділів бізнес-

плану. Джерела фінансового забезпечення бізнес-плану, позика і кредити.  

Життєздатність бізнес-ідеї. 

Лабораторно-практична  робота 

Складання бізнес-плану малого підприємства. 

 

          Тема 3. 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. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Інформаційні технології» 

 

 

Тема 1. Інформація та інформаційні технології 

Ієрархічні системи управління виробництвом. Ієрархія інформаційних 

технологій по рівням складності об’єктів інформатизації: автономні робочі 

станції, мережні інформаційно-пошукові системи, мережні автоматизовані 

інформаційно-вимірювальні системи реалізованого часу. 

 

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології 

Види і типи публікацій. Загальні відомості про засоби створення 

публікацій.  

Робота з прикладами програм  за спрямуванням (за напрямком) 

професії. 

Лабораторно-практичні роботи 

1.Створення публікацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь». 

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

 

Тема 3. Мережні системи та сервіс 

Поняття електронної комерції, її переваги і обмеження. Схеми 

електронної комерції: бізнес-бізнес і бізнес-споживання. Електронні 

ринки. Вплив електронної комерції на сучасний бізнес. Переваги і 

недоліки електронної комерції. 

Лабораторно-практична робота 

Робота з інформаційно-довідковими системами та елементами 

бібліотек: створення бібліографічного каталогу за професією. 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно

-практичні 

роботи 

1. Інформація та інформаційні технології 4  

2. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні 

технології 
5 

2 

3. Мережні системи та сервіс 5 1 

Всього годин: 14 3 
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 Типова навчальна програма з предмета 

«Технологія виготовлення художніх виробів з дерева» 

                                        

№ 

з/п 

Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно – 

практичні 

роботи 

1. Мозаїчні роботи 10  

2. Об’ємне різьблення по дереву 6  

                                                        Всього годин 16  

Тема 1.  Мозаїчні роботи 

 Загальні відомості про мозаїку. Види мозаїчних робіт по дереву. 

Особливості і техніка виконання інкрустації, інтарсії, маркетрі. Матеріали 

та інструменти для виконання мозаїчних робіт. 

  

Тема 2.  Об’ємне різьблення по дереву 

 Види об’ємного різьблення. Особливості скульптурного різьблення.

 Техніка різьблення скульптур малих форм. Набір інструментів, 

порядок виконання операцій. Особливості виконання багатофігурних 

композицій. 

 Виконання станкової скульптури по гіпсовій моделі. Способи 

копіювання. Техніка різьблення монументальної (паркової) скульптури. 

Інструменти та матеріали. 
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Типова навчальна програма  з предмета 

“Матеріалознавство” 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Матеріали для інкрустації та їх властивості 5  

2. Металеві вироби та фурнітура 5  

Всього годин 10  

     Тема 1. Матеріали для інкрустації та їх властивості 

Види для матеріалів для інкрустації (кістка, бурштин, перламутр 

тощо). 

Властивості та особливості матеріалів. 

Застосування матеріалів для оздоблення виробів інкрустацією з 

урахуванням їх функціональних призначень.   
 

Тема 2. Металеві вироби та фурнітура  

Короткі відомості про метали, сплави. Чавун, його одержання. 

Метали, їх класифікація. Вуглецева та інструментальна сталь. Гартування 

та відпуск сталі.  

Кольорові метали та сплави. Металеві кріпильні вироби та їх 

застосування.  

          Види фурнітури та її застосування. Види декоративних елементів та 

їх застосування у виробництві виробів з дерева. 
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                         Типова навчальна програма  з предмета 

“Основи композиції” 
                                         

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лаборатор

но-

практичні 

роботи 

1. 
Проект  виробу з композицією мозаїчних 

робіт підвищеної складності 
18 17 

2. 

Проект виробів, оздоблених 

плоскорельєфним  різьбленням підвищеної 

складності 

16 15 

3. 
Проект виробів, оздоблених рельєфним 

різьбленням підвищеної складності 27 26 

4. 
Проект складних композицій об’ємного 

різьблення 
20 19 

Всього годин 81 77 

     Тема 1. Проект  виробу з композицією мозаїчних робіт 

підвищеної складності  

          Виконання проекту виробу з композицією мозаїчних робіт 

підвищеної складності техніками інкрустації, інтарсії, маркетрі. Передача 

кольору та текстури поверхні. Використання стилістичних особливостей 

класичного і народного мистецтва. 

      Практична робота 

     Виконання проекту виробу з композицією мозаїчних робіт 

підвищеної складності. 

 Тема 2. Проект виробів, оздоблених плоскорельєфним  

різьбленням підвищеної складності  
Виконання проектів виробів (тематичні панно, інш.),  оздоблених 

плоскорельєфним різьбленням з використанням композицій підвищеної 

складності (зображення рослин, тварин і людей). Передача пластики,  

анатомічних особливостей. 

      Практична робота 

     Виконання проектів виробів,  оздоблених плоскорельєфним 

різьбленням підвищеної складності. 

Тема 3. Проект виробів, оздоблених рельєфним різьбленням 

підвищеної складності      

Виконання проектів виробів (тематичні панно,  інш.), оздоблених 

рельєфним різьбленням (барельєф, горельєф, ажурне різьблення) з 
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використанням композицій підвищеної складності (зображення рослин, 

тварин і людей). Передача пластики,  анатомічних особливостей. 

     Практична робота 

    Виконання проектів виробів, оздоблених рельєфним різьбленням 

підвищеної складності. 

      Тема 4.  Проект  складних композицій  об’ємного різьблення        

      Виконання проекту  об’ємного різьблення (мініатюра, станкова, 

монументальна скульптура) складних композицій з використанням 

зображень рослин, тварин, людей.  Передача анатомічних особливостей;  

статики та динаміки, врахування  центру рівноваги фігури. 

      Практична робота 

        Виконання проекту  складних композицій об’ємного різьблення. 
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Типова навчальна програма з предмету 

 «Малюнок» 

№ 

з/

п 

Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Малюнок черепа людини 10 9 

2. Малюнок деталей гіпсової голови людини 10 9 

3. Малюнок гіпсової анатомічної голови людини 18 17 

4. Малюнок гіпсової голови з натури (Гермес) 10 9 

5. Зарисовки голови людини в різних ракурсах 10 9 

6. Малюнок гіпсової моделі кисті людини 4 4 

7. Малюнок гіпсової моделі стопи людини 4 4 

8. Малюнок екорше фігури людини  10 9 

9. Малюнок гіпсової моделі фігури людини (Венера) 10 10 

10. Зарисовки фігури людини в різних ракурсах 10 10 

Всього: 96 90 

Тема 1. Малюнок черепа людини  

Рисунки черепа в різних положеннях – вид спереду, збоку, в ракурсі. 

Знаходження пропорцій, лінійна побудова та тонова проробка. 

      Практична робота 

      Малюнок черепа людини. 

Тема 2. Малюнок деталей гіпсової голови людини  

Замальовки гіпсових зліпків носа, ока, вуха, губ. Ознайомлення з 

анатомічною та конструктивною будовою. Лінійне моделювання форм. 

Виявлення об’єму за допомогою штрихування. 

     Практична робота 

     Малюнок деталей гіпсової голови людини. 

Тема 3. Малюнок гіпсової анатомічної голови людини  

Рисунок голови людини. Композиційне розміщення,  визначення 

загальної форми та пропорцій. Пластичне моделювання форми та 

виявлення світлотіні.  

Практична робота 

Малюнок гіпсової анатомічної голови людини. 

Тема 4. Малюнок гіпсової голови з натури (Гермес)  

Аналіз характерних конструктивних і пластичних особливостей 

голови Гермеса. Композиційне розміщення зображення та лінійне 
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моделювання форм. Передача характерних особливостей, основних 

пропорцій, виявлення об’єму.  

    Практична робота 

        Малюнок гіпсової голови з натури. 

Тема 5. Зарисовки голови людини в різних ракурсах  

Рисунки голови людини в різних положеннях – голова відхилена 

назад, опущена вниз, повернута вправо або вліво. Пластичне моделювання 

форми з тональною проробкою.   

      Практична робота 

Зарисовки голови людини в різних ракурсах. 

Тема 6. Малюнок гіпсової моделі кисті людини  

 Рисунок кисті людини. Композиційне розміщення. Визначення 

загальної форми та пропорцій. Пластичне моделювання  форми у різних 

ракурсах. Виявлення світлотіні. 

      Практична робота 

      Малюнок гіпсової моделі кисті людини. 

Тема 7. Малюнок гіпсової моделі стопи людини  

Рисунок стопи людини. Композиційне розміщення. Визначення 

загальної форми та пропорцій. Пластичне моделювання  форми у різних 

ракурсах. Виявлення світлотіні. 

      Практична робота 

      Малюнок гіпсової моделі стопи людини. 

Тема 8. Малюнок екорше фігури людини  
 Рисунок гіпсового зліпка фігури людини з вивчення анатомічної 

будови. Компонування загальної форми.  Визначення точки опору. 

Пропорція основних частин тіла: голови, тулуба, кінцівок. Лінійне 

моделювання форми з виявленням об’єму. Проробка деталей. Передача 

руху та узагальнення роботи. 

        Практична робота 

  Малюнок екорше фігури людини. 

Тема 9. Малюнок гіпсової моделі фігури людини (Венера) 

 Аналіз характерних конструктивних і пластичних особливостей 

фігури Венери. Композиційне розміщення зображення та лінійне 

моделювання форм. Передача характерних особливостей, основних 

пропорцій, виявлення об’єму за допомогою тону та штрихування. 

      Практична робота 

Малюнок гіпсової моделі фігури людини (Венера). 
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Тема 10. Зарисовки фігури людини в різних ракурсах  

Рисунки фігури людини в різних положеннях, передача статики, 

динаміки, віку та статі людини. Пластичне моделювання форми з 

тональною проробкою.   

     Практична робота 

     Зарисовки фігури людини в різних ракурсах. 
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 Типова навчальна програма з предмета 

                                               «Ліплення» 

                                         

№ 

з/п Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно

-практичні 

роботи 

1. 
Ліплення черепа людини за зразками гіпсових 

зліпків  
6 6 

2. 
Ліплення деталей голови людини за зразками 

гіпсових зліпків  
8 8 

3. 
Ліплення анатомічної голови людини за зразками 

гіпсових зліпків  
8 8 

4. 
Ліплення голови людини за зразками скульптурних 

портретів античності 
8 8 

5. Ліплення голови людини з натури 10 10 

6. Ліплення кисті людини за зразками гіпсових зліпків  4 4 

7. 
Ліплення стопи людини за зразками гіпсових 

зліпків  
4 4 

8. 
Ліплення торсу людини за зразками гіпсових 

зліпків 
6 6 

9. 
Ліплення екорше фігури людини за зразками 

гіпсових зліпків 
10 10 

10. 
Ліплення фігури людини за зразками зліпків 

скульптур античності 
8 8 

11. 
Стилізоване моделювання фігури людини в різних 

ракурсах 6 6 

12. Ліплення фігури людини з натури 10 10 

13. Ліплення фігури людини в рельєфі  10 10 

 Всього годин: 98 98 

     Тема 1. Ліплення черепа людини за зразками гіпсових зліпків   
Копіюваня гіпсових зліпків моделей конструктивно-площинного та 

анатомічного черепа людини.   

   Практична робота 

Ліплення черепа людини за зразками гіпсових зліпків.    

    Тема 2. Ліплення деталей голови людини за зразками гіпсових 

зліпків  

    Копіювання гіпсових зліпків деталей голови людини за античними 

зразками (голова Давида). 

   Практична робота 
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Ліплення деталей голови людини за зразками гіпсових зліпків.  

     Тема 3. Ліплення анатомічної голови людини за зразками 

гіпсових зліпків 

 Копіюваня гіпсових зліпків моделей конструктивно-площинної та 

анатомічної голови людини (екорше  Гудона).   

   Практична робота 

 Ліплення анатомічної голови людини за зразками гіпсових зліпків. 

Тема 4. Ліплення голови людини за зразками скульптурних 

портретів античності  

Копіювання гіпсових зліпків голови людини за зразками скульптурних 

портретів античності (голова Гермеса, Венери). 

   Практична робота 

      Ліплення голови людини за зразками скульптурних портретів 

античності. 

Тема 5. Ліплення голови людини з натури  

Передача конструкцій та анатомічних особливостей голови людини з 

натури (пропорції, конструктивні точки, характеристики статі і віку). 

   Практична робота 

  Ліплення голови людини з натури. 

Тема 6. Ліплення кисті людини за зразками гіпсових зліпків      

Виконання копій гіпсових зліпків кисті людини в різних положеннях, 

передача анатомічних особливостей. 

   Практична робота 

  Ліплення кисті людини за зразками гіпсових зліпків.      

Тема 7. Ліплення стопи людини за зразками гіпсових зліпків     

Виконання копій гіпсових зліпків стопи людини в різних положеннях, 

передача анатомічних особливостей. 

   Практична робота 

   Ліплення стопи людини за зразками гіпсових зліпків.     

Тема 8. Ліплення торсу людини за зразками гіпсових зліпків     

Виконання копій гіпсових зліпків торсу людини в різних положеннях, 

передача анатомічних особливостей. 

   Практична робота 

  Ліплення торсу людини за зразками гіпсових зліпків. 
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Тема 9. Ліплення екорше фігури людини за зразками гіпсових 

зліпків  

Виготовлення каркасу під ліплення фігури.  Копіюваня гіпсового 

зліпку моделі  анатомічної фігури людини (екорше  Гудона).   

   Практична робота 

Ліплення екорше фігури людини за зразками гіпсових зліпків.  

      Тема 10. Ліплення фігури людини за зразками зліпків скульптур 

античності  

      Копіювання гіпсових зліпків фігури людини за зразками скульптур 

античності (фігури Геркулеса, Венери). 

   Практична робота 

  Ліплення фігури людини за зразками зліпків скульптур античності. 

Тема 11. Стилізоване моделювання фігури людини в різних 

ракурсах  

Моделювання стилізованої форми фігури людини з передачею 

динаміки та статики. 

   Практична робота 

Стилізоване моделювання фігури людини в різних ракурсах.  

Тема 12. Ліплення фігури людини з натури  

Передача конструкцій та анатомічних особливостей фігури людини з 

натури (пропорції, конструктивні точки, характеристики статі і віку). 

   Практична робота 

  Ліплення фігури людини з натури. 

Тема 13. Ліплення фігури людини в рельєфі  

Передача композиції фігури людини в рельєфі на основі об’ємного 

гіпсового зліпку або плоского зображення (фотографія, гравюра, 

малюнок). 

   Практична робота 

  Ліплення фігури людини в рельєфі. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 109 

Типова навчальна програма з предмету  

«Основи пластичної анатомії» 

                                        

№ 

з/п Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно

-практичні 

роботи 

1. Загальні відомості про анатомію людини 10 6 

2. Будова та пластика голови та шиї людини 18 14 

  3. 
Будова і пластика торсу 

 
18 16 

4. Будова і пластика верхніх кінцівок 18 16 

5. Будова і пластика нижніх кінцівок 18 16 

                                                                Всього годин: 82 68 

Тема 1. Загальні відомості про анатомію  людини 

Загальні відомості про скелет та м’язи людини. Пропорції тіла 

людини. Центр ваги тіла людини. Статика і динаміка людського тіла. 

Статеві та вікові особливості будови тіла  людини. 

      Практична робота 

Замальовки тіла людини, передача пропорцій  та  вікових 

особливостей. 

Тема 2. Будова та пластика голови та шиї людини 

 Будова черепа і м’язів голови та шиї людини. Череп. Будова і 

пластика черепа, з’єднання кісток. Конструкція черепа  людини.  М’язи 

жувальні і мімічні. Кріплення, функція і міміка м’язів голови. Особливості 

будови голови (вікові, статеві, расові).  

М’язи шиї поверхневі і глибокі. Функція м’язів шиї. Пластика 

передньої і бічної поверхні шиї. 

 

      Практичні  роботи  

1.Виконання малюнку черепа в двох положеннях. Замальовки 

жувальних м’язів людини. Замальовки мімічних м’язів людини. 

      2. Замальовки м’язів шиї у фас, збоку, ззаду. 

 

Тема 3. Будова і пластика торсу 

 Кістки плечового поясу, грудної клітки, таза і хребта. Глибокі та 

поверхневі  м’язи тулуба. Пластика тулуба. 

Практичні  роботи 
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Замальовки скелету плечового поясу, грудної клітки, тазу і хребта. 

Замальовки м’язів плечового поясу, грудних, спинних м’язів,  м’язів 

передньою черевної стінки. Замальовки торсу в різних положеннях. 

 Тема 4. Будова і пластика верхніх кінцівок 

Будова і пластика верхніх кінцівок. Скелет  верхньої кінцівки. М’язи 

верхньої кінцівки. Кріплення і функції верхньої кінцівки та кисті руки.  

Практичні  роботи 

1.Замальовки кісток верхніх кінцівок в різних положеннях. 

2.Замальовки м’язів верхніх кінцівок в різних положеннях. 

3.Замальовки скелету кисті руки  в різних положеннях. 

4.Замальовки м’язів кисті руки в різних положеннях. 

 

          Тема 5. Будова і пластика нижніх кінцівок 

Кістки та м’язи нижніх кінцівок. Стопа. Будова та м’язи стопи. 

Кріплення і функції нижньої  кінцівки та стопи.  

 

Практичні  роботи 

1.Замальовки кісток нижніх кінцівок в різних положеннях. 

2.Замальовки м’язів нижніх кінцівок в різних положеннях. 

3.Замальовки скелету стопи  в різних положеннях. 

4.Замальовки м’язів стопи в різних положеннях. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Охорона праці» 
 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

всього  

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Правові та організаційні основи охорони праці 2  

2. Основи безпеки праці при виконанні робіт за 

професією «Виробник художніх виробів з 

дерева». Загальні відомості про потенціал 

небезпек. Психологія безпеки праці. 

Організація роботи з охорони праці 

5  

3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і 

вибухозахист виробництва 
1  

4. Основи електробезпеки 2  

5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії.  

Медичні огляди. 
3  

6. Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 
2  

Всього годин: 15  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо 

атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам 

нормативно-правових актів з охорони праці. 

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за 

охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про 

охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених 

найманими працівниками осіб з питань охорони праці. 

 

Тема 2. Основи безпеки праці при виконанні робіт за професією 

«Виробник художніх виробів з дерева». Загальні відомості про 

потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з 

охорони праці 

Загальні правила поведінки працівників на території підприємства у 

виробничих та допоміжних приміщеннях. 

Основні небезпеки під час проведення робіт за професією «Виробник 

художніх виробів з дерева». 

Створення безпечних умов праці при виготовленні виробів з дерева. 

Безпека праці під час експлуатації механічного і електричного 

інструменту. 
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Правила безпеки під час пуску і зупинення устаткування, що 

обслуговується; встановлення огорож, запобіжних пристроїв, 

попереджувальних написів, знаків. 

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп 

роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та 

їх вплив на безпеку праці. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

Вимоги пожежної безпеки в цеху, на дільниці робіт. 

Основні вимоги до шляхів евакуації, автоматичних систем 

пожежогасіння і автоматичної пожежної сигналізації. 

Пожежна техніка для захисту об’єктів.  

Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому 

приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. 

Механізм горіння аерозолів. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Основні причини електротравматизму. Класифікація виробничих 

приміщень за електробезпекою. Допуск до роботи з електрикою. Наряд-

допуск. Колективні засоби захисту в електроустановках. Індивідуальні 

засоби захисту в електроустановках. Вказівні, попереджувальні, 

приписуючи знаки безпеки і знаки заборони. Ізолюючі прилади. Ізолююча 

підставка. Засоби захисту від статичної електрики. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці, виробнича санітарія. Медичні огляди 

Вентиляція і конденсація повітря. Правила експлуатації систем 

опалення і вентиляції. 

Санітарна характеристика робочого місця коваля на молотах і 

пресах. Санітарно-побутове забезпечення працюючих. 

Загальні поняття про професійні захворювання: причини, види, 

облік, профілактика. 

Медичне та санітарне обслуговування робітників. Медичні огляди. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 

Правила надання допомоги при пораненні. Перша допомога при 

вивихах, переломах, непритомності, опіках, отруєнні, ураженні 

електричним струмом. Зупинка кровотечі. Оживлення методами штучного 

дихання, непрямого масажу серця.  
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Типова навчальна програма  

з виробничого навчання 

Професія: 7331 Виробник художніх виробів з дерева 

       Кваліфікація:  виробник художніх виробів з дерева   

5-го розряду 

№  

з/

п 

Тема 
Кількість 

годин 

І. Виробниче навчання 

1. 
Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці та 

пожежної безпеки 

6 

2. Мозаїчні роботи 66 

3. Об’ємне різьблення по дереву 90 

4. 
Виготовлення художніх виробів з дерева складної 

композиції 

144 

Всього годин:  306 

ІІ. Виробнича практика 

1. 
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

підприємстві 
7 

2. 
Самостійне виконання робіт виробника художніх 

виробів з дерева 5-го розряду 
224 

 Кваліфікаційна пробна робота  

Всього годин: 231 

Разом: 537 

І Виробниче навчання 

Тема 1. Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці та 

пожежної безпеки 

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою виробника 

художніх виробів з дерева 5-го розряду. Навчально-виробничі та виховні 

завдання виробничого навчання. Інструктаж з охорони праці та пожежної 

безпеки 

Тема 2. Мозаїчні роботи 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки 

праці. 

Вправи 

Заготовка матеріалу. 

Підбір композиції. 

Інкрустація поверхні заготовки різноманітними декоративними 

матеріалами (бісер, метал, скло, перламутр, пластик, камінь, кістка). 
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Інтарсія поверхні заготовки деревом різних порід. 

Виконання оздоблення поверхні заготовки у техніці маркетрі (набір 

«сорочок» складних композицій для обличкування фасаду меблів, 

виготовлення картин, тематичних панно).   

Опорядження мозаїчних робіт. 

 

Тема 3. Об’ємне різьблення по дереву  

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки 

праці. 

Вправи 

Підбір заготовки для виконання об’ємного різьблення.   

Виконання об’ємного різьблення малих форм (мініатюр). 

Виконання станкової скульптури з моделі. 

Виконання монументальної (паркової) скульптури стилізованих 

форм.  

Використання шаблонів та вимірювального інструменту. 

Опорядження поверхонь виробів. 

 

 

Тема 7. Виготовлення художніх виробів з дерева складної 

композиції 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки 

праці. 

Навчально виробничі роботи 

Виготовлення художньо-декоративного трюмо. 

Виготовлення декоративного панно. 

Виготовлення статуетки з фігурою людини. 

 

ІІ Виробнича практика 

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

підприємстві 

 Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Система 

управління охороною праці, організація служби безпеки праці на 

виробництві. Використання засобів техніки безпеки та індивідуального 

захисту. 

          Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом 

виготовлення продукції на підприємстві. 

          Ознайомлення з організацією планування праці та контролю якості 

робіт на виробничій ділянці та на робочому місці. 

          Інструктаж із безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці 

та робочому місці. 
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Тема 2. Самостійне виконання робіт виробника художніх виробів 

з дерева 5-го розряду 

          Самостійне виконання робіт на робочому місці виробника художніх 

виробів з дерева у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики з 

дотриманням норм праці, використанням сучасних технологій та 

обладнання.  

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним  закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами − замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

 

Приклади робіт 
 

 

Декоративна скринька для шахів; 

Декоративні шахи; 

Художньо-декоративне трюмо; 

Свічник; 

Декоративне панно; 

Станкова скульптура; 

Монументальна (паркова) скульптура. 
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу з 15 осіб 

Примітка 
для 

індивідуального 

користування 

для групового 

користування 

1 2 3 4 5 

 Обладнання    

1. Верстак столярний 15   

2. 
Верстат круглопилковий для 

поперечного розкрою 

 1  

3. 
Верстат круглопилковий для 

повздовжнього  розкрою 

 1  

4. Верстат фугувальний  1  

5. Рейсмус  1  

6. Фрезерний верстат  1  

7. Свердлильний верстат   1  

8. Свердлильно-пазувальний верстат   1  

9. Стрічкопильний верстат  1  

10. Токарний верстат  1  

11. Стрічковий шліфувальний верстат  1  

12. 
Фрезерно-копіювальний верстат 

(дублікатор) 

 1  

 Інструмент (ручний)    

1. Метр столярний 15   

2. Кутник  15   

3. Малка  7  

4. Єрунок  7  

5. Штангенциркуль  5  

6. Кронциркуль  5  

7. Нутромір  5  

8. Рейсмус 15   

9. 
Голчата гребінка для копіювання  

форми 
 5 

 

10. Штрихпунктирна машинка  1  

11. Ножівка 15   

12. Пилка для поперечного різання  2  

13. Лучкова пилка  7  

14. Шерхебель 15   

15. Рубанок 15   

16. Напівфуганок 15   

17. Фуганок 15   

18. Коловорот  5  

19. Дрель ручна  5  

20. Набір свердл  5  
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21. Молоток 15   

22. Киянка 15   

23. Набір столярних стамесок 15   

24. Набір інструментів для інкрустації 15   

25. 

Набір різьбярських стамесок для 

виконання плосковиїмчастого  

різьблення 

15   

26. 
Набір різьбярських стамесок для 

виконання рельєфного різьблення 

15   

27. 

Набір різьбярських стамесок для 

виконання об’ємного різьблення 

(станкової скульптури) 

15   

28. 

Набір різьбярських стамесок для 

виконання об’ємного різьблення 

(монументальної скульптури) 

15   

29. 
Набір стамесок для виконання 

токарних робіт 

 5  

30. Набір рашпілів  5  

31. Набір викруток  5  

32. Долота (набір)  5  

33. Сокири  2  

34. Набір циклів  5  

35. Набір пензлів для лакування  5  

36. Набір пензлів для художніх робіт 15   

37. Стеки для ліплення 15   

38. Петлі для ліплення 15   

39. Набір різців-косячків 15   

40. Шпонорізка 15   

41. Вологомір  2  

42. Шліфшкурка (компл.)  5  

 Електрофікований інструмент    

1. Електроточило  1  

2. Електродрель  1  

3. Шуруповерт  1  

4. Ручний електрорубанок  1  

5. Ручна електропилка (дискова)  1  

6. Електролобзик  7  

7. Ручний електрофрезер  2  

8. 
Ручна стрічкова шліфувальна 

машинка 

 1  

9. 
Ручна кінцева шліфувальна 

машинка 

 1  

10. Ручна вібраційна шліфувальна  1  
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машинка 

11. 
Ручна дискова шліфувальна 

машинка 

 1  

 Приладдя    

1. Стусло   2  

2. Струбцини   5  

3. Вайми  5  

4. Лекала  5  

5. Шаблони (набір)  5  

 Наочні посібники    

1. 
Гіпсові розетки з рослинними 

мотивами 

 2  

2. 
Гіпсові розетки з анімалістичними 

мотивами 

 2  

3. Предмети побуту  10  

4. Набір муляжів фруктів та овочів  2  

5. Опудала птахів та тварин  6  

6. 
Гіпсова модель кубіровки черепа 

людини 

 1  

7. Гіпсова модель черепа людини  1  

8. 
Гіпсові моделі деталей голови 

людини (око, губи, ніс, вухо) 

 4  

9. 
Гіпсова модель кубіровки голови 

людини  

 1  

10. 
Гіпсова модель анатомічної голови 

людини  

 1  

11. Гіпсова модель голови Гермеса  1  

12. Гіпсова модель голови Венери  1  

13. Гіпсова модель стопи людини  1  

14. Гіпсова модель кисті людини  1  

15. 
Гіпсова модель анатомічного 

екорше фігури людини 

 1  

16. 
Гіпсова модель фігури людини 

(Венера)  

 1  

17. Драперії  6  
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

Професія: 7331 Виробник художніх виробів з дерева 

Кваліфікація: виробник художніх виробів з дерева   

5-го розряду 

Знає, розуміє: 

1. Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту. 

2. Види та особливості виконання мозаїчних робіт підвищеної 

складності. 

3. Пропорції тіла, анатомічну будову  птахів, тварин, людей та їх    

     кінематику. 

4. Закономірності  побудови та стилізації  орнаментів і сюжетних   

     композицій підвищеної складності з використанням зображень рослин,   

     тварин і людей з врахуванням їх анатомічних особливостей. 

5. Закономірності побудови статичних та динамічних композицій з   

    врахуванням центру рівноваги фігур при виготовленні художніх виробів     

    з дерева. 

6. Технологічний процес виконання складних композицій в об’ємі. 

7. Інструменти, шаблони, методи та технологію  копіювання  робіт    

    об’ємного різьблення. 

Вміє: 

1. Організовувати робоче місце. 

2. Користуватись повним асортиментом  інструментів, обладнання та 

пристроїв,  які  застосовуються у технологічному процесі 

виготовлення складних художніх виробів з дерева. 

3. Досконало володіє всіма способами та видами різьблення.  

 4. Виконувати проект виробу з використанням оздоблення мозаїчними     

     роботами,   об’ємним  різьбленням.  

5. Формувати у м’яких матеріалах (пластилін, глина, віск) пластику   

   скульптурних особливостей композицій з використанням зображень    

   тварин та людей у об’ємі.  

6. Підбирати деревину за текстурою, використовувати рисунок деревини. 

7. Виконувати композиції орнаментального характеру з використанням   

   стилістичних особливостей класичного і народного мистецтва. 

8. Виготовляти з дерева художні вироби підвищеної складності  з    

    використанням об’ємної різьби  за власними композиціями. 

9. Здійснити державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності . 

10. Розробити бізнес-план малого підприємства. 
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Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 
 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 
професійно-технічної освіти 

 

 

 

 

 

ДСПТО 7331.С.16.00 - 2015 
(позначення стандарту) 

 

 

Професія:  Виробник художніх виробів з дерева 

 

Код:                    7331 

 

Кваліфікація:   виробник художніх виробів з дерева 6-го   

                                                                розряду 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Видання офіційне 

Київ - 2015 
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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:  7331  Виробник художніх виробів з дерева 

2. Кваліфікація:  виробник художніх  виробів з дерева 6-го розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 

Повинен знати: 

          принципи роботи інструментів для копіювальних робіт; 

          пропорції тіла, анатомічну будову людей та їх кінематику;  

          специфіку стилізації багатофігурних композицій із 

врахуванням структури волокон деревини; 

          особливості виконання сюжетних композицій із врахуванням 

виду об’ємного різьблення (мініатюра, станкова, салонна, 

монументальна скульптура); 

          методи формування передачі динаміки та статики в композиції 

скульптури; 

          методи передачі емоційного стану людини з врахуванням статі 

та вікової групи в композиції скульптури;  

          технологічні особливості та нюанси процесу виконання 

багатофігурної скульптури; 

          методи відтворення  образності скульптури за рахунок передачі 

реалістичної фактури поверхонь, техніки  сфумато (списування 

другорядних планів і деталей в масі скульптурної композиції) і стадії 

художнього  узагальнення.       

Повинен вміти:  
            формувати композиційний центр у постановці багатофігурної 

скульптури; 

  виконувати проект багатофігурної композиції з вичерпною 

передачею загальної форми скульптури та її складових елементів;  

 формувати у м’яких матеріалах (пластилін, глина, віск) пластику 

скульптурних особливостей композицій, використовуючи зображення  

людей,  з передачею експресії (статика, динаміка, міміка); 

            користуватися інструментами та допоміжними пристроями для 

копіювальних робіт; 

           підбирати деревину за текстурою, використовувати рисунок 

деревини у передачі анатомічних особливостей деталей скульптури; 

            проводити копіювальні роботи скульптур будь-якої складності; 

            виконувати різьблення скульптур складної форми   в 

багатофігурних композиціях;  

            виготовляти високохудожні вироби за тематичними композиціями; 
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            виготовляти особливо складні художні вироби з дерева за власними 

композиціями.       

            4. Загальнопрофесійні вимоги 

   Повинен: 

          раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче 

місце; 

            дотримуватися норм технологічного процесу; 

            не допускати браку в роботі; 

            знати   і   виконувати   вимоги   нормативних   актів   про   охорону   

праці   і   навколишнього середовища; 

          дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; 

           знати і виконувати виробничі (експлуатаційні) інструкції; 

          використовувати,  в  разі необхідності, засоби  попередження  й 

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  підвищенні кваліфікації 

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник»  за професією 

Виробник художніх виробів з дерева  5-го розряду; стаж роботи за 

професією не менше 3 років. 

5.2  Після закінчення навчання 

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітня кваліфікація «кваліфікований робітник»  за професією Виробник 

художніх виробів з дерева  6-го розряду. 

6. Сфера професійного використання випускника 

Виробництво художніх виробів з дерева,  

оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім 

меблів, виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для 

плетіння. ( КВЕД. 2010. Секція – С. Розділ – 16). 

7. Специфічні вимоги 

7.1 Вік: прийняття на роботуздійснюється  після закінчення строку 

навчання відповідно до законодавства.  

 7.2 Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії за статевою 

приналежністю 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: 7331  Виробник художніх виробів з дерева 

         Кваліфікація: виробник художніх виробів з дерева   

6-го розряду 

                       Загальний фонд навчального часу:  590 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. Основи галузевої економіки і 

підприємства 

7  

1.3. Інформаційні технології 7 2 

1.4 Резерв часу 15  

2. Професійно-теоретична підготовка 188 163 

2.1. Основи композиції  37 34 

2.2. Малюнок 78 71 

2.3. Ліплення 58 58 

2.4. Охорона праці 15  

3. Професійно-практична підготовка 344  

3.1. Виробниче навчання в майстернях 192  

3.2. Виробнича практика 152  

4. Консультації 15  

5. Державна кваліфікаційна атестація  7  

6. Загальний обсяг навчального часу   

(без п. 4) 

575 165 
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Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки 

кваліфікованих робітників за професією  

Виробник художніх виробів з дерева 

6-го розряду 

 
1. Кабінети: 

 -  Загальнопрофесійної підготовки 

 -  Охорони праці 

 -  Малюнку 

 -  Ліплення  

 

2. Майстерні: 

 - Художньої обробки дерева 

 
 

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання 

кваліфікованих робітників: 

 допускається зменшення кількості кабінетів, майстерень за рахунок їх 

об’єднання; 

 індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може 

здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця; 

 предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-

замовників кадрів. 
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Типова програма з предмета 

«Основи правових знань» 

 

№ 

з/п Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лаборато

рно-

практичн

і роботи 

1. Господарство і право 2  

2. Праця, закон і ми 2  

3. 
Адміністративний проступок і адміністративна 

відповідальність 
3 

 

       Всього годин: 7  

Тема 1. Господарство і право 

Господарське право: загальна характеристика. Органи, що 

вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для 

розв’язання господарських спорів. Досудове врегулювання господарських 

спорів. Порушення справ у господарському суді. Учасники господарського 

процесу. Подання позову. Вирішення господарських спорів. 

Господарський договір. Основні типи та види господарського 

договору. Зміст і порядок укладання господарських договорів. 

Тема 2. Праця, закон і ми 

Загальна характеристика трудового права України. Правове 

регулювання працевлаштування. Правова природа трудових 

правовідносин: виникнення, зміна, припинення. Трудовий договір.  

Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.  

Дисциплінарна і матеріальна відповідальність. 

Трудові спори. Особливості правового регулювання трудових 

відносин в окремих галузях господарства. 

Охорона праці. Відповідальність підприємства за шкоду, заподіяну 

працівникові. 

Праця молоді. 

Тема 3. Адміністративний проступок і адміністративна 

відповідальність 

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття 

та організація державного управління. Роль адміністративного права в 

регулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття 

адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності.  

Адміністративна відповідальність неповнолітніх. 
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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. Форми суспільного господарювання 1  

2. Економічні відносини власності. 1  

3. 
Підприємство, як форма діяльності в умовах 

ринкової економіки 
1  

4. Менеджмент у підприємницькій діяльності 1  

5. Маркетинг у підприємницькій діяльності 1  

6. 
Податкова система та податкова політика 

держави 
1  

7. 
Фінанси, структура і механізм функціонування. 

Ринок цінних паперів 
1  

Всього годин: 7  

Тема 1. Форми суспільного господарювання 

Новітні форми суспільного господарювання. 

Інфляція та її сутність, види, причини та наслідки. Шляхи подолання 

інфляції. Антиінфляційні заходи.  

Економічні закони товарного господарства. 

Структура та механізми функціонування ринкової економки. 

Ринок як форма існування товарного господарювання. Ринкове 

саморегулювання та його функції. 

Конкуренція та її види. Соціальні наслідки конкуренції. Конкуренція і 

монополія. Антимонопольні дії держави. 

Попит, пропозиція, ринкова ціна. 

Визначення попиту, пропозиції ціни. Чинники попиту та пропозиції. Закон 

попиту і пропозиції та ринкова рівновага. Ціна ринкової рівноваги.  

Тема 2. Економічні відносини власності 

Економічні відносини власності. Роздержавлення та приватизація. Власність 

та її економічний зміст. Поняття відносин власності. Типи, форми та види 

власності. Приватна власність. Суб’єкти власності і господарювання. 

Тема 3. Підприємство, як форма діяльності в умовах ринкової економіки 

Підприємництво і ринок. 

Сучасні принципи управління підприємством. Структура підприємства. 

Методи управління підприємством. Організаційні структури управлінням 

підприємством. 

Види, підприємницької діяльності.  
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Види підприємств. Малі підприємства: сутність, організація функціонування. 

Акціонерні підприємства. Державні та кооперативні підприємства. 

Витрати виробництва і витрати підприємства. Собівартість продукції її 

структура. Система ціноутворення. Ціна. Комерційний розрахунок. Прибуток та 

його економічна природа. Норма і маса прибутку. Рентабельність підприємств. 

Заробітна плата її форми і системи. 

Заробітна плата в умовах ринку. Реальна зарплата та захист від інфляції. 

Тема 4. Менеджмент у підприємницькій діяльності 

Менеджмент у підприємницькій діяльності. 

Формування організаційної структури підприємства. 

Бізнес план та основні вимоги до його складання. Розробка і обґрунтування 

виробничої програми підприємства. Бізнес-план, як інструмент підприємницької 

діяльності, призначення і структура бізнес-плану підприємства. 

Тема 5. Маркетинг у підприємницькій діяльності 

Маркетинг у підприємницькій діяльності. 

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

реклами. Реклама і збут товару. 

Тема 6. Податкова система та податкова політика держави 

Податкова система та податкова політика держави. Податкова система її 

регулюючі функції. Класифікація податків. Механізм оподаткування. Прямі і 

непрямі податки у системі державного регулювання. Закон України «Про 

оподаткування прибутків підприємств і організацій». 

Нове у податковій політиці. 

Тема 7. Фінанси, структура і механізм функціонування. Ринок цінних 

паперів 

Фінанси: структура і механізм функціонування. Сутність фінансів. Зміст і 

суб’єкти фінансових відносин. Фінансова система і організація фінансового 

ринку. Ринок цінних паперів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Інформаційні технології» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

з них 

лабораторно-

практичні 

 роботи 

1. 
Програмні засоби ПК. Комп’ютерні 

технології 
2  

2. Мережні системи та сервіси 5 2 

Всього: 7 2 

 

Тема 1. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології 

Напрямки застосування прикладного програмного забезпечення галузевого 

спрямування, його особливості. 

Тема 2. Мережні системи та сервіси 

Інтернет-технології. Взаємодія комп’ютерів в локальних і глобальних 

мережах. Основні принципи мережевої взаємодії комп’ютерів в локальних і 

глобальних мережах. Основні принципи організації інформаційних мереж 

підприємства, установи з використанням інтернет технологій. 

Телеконференції. Дошки оголошень.  Internet магазини та аукціони. 

Інфраструктура електронної комерції. Електронні платежі. Електронні 

кредитні картки та  електронні "гроші".  

Інформаційні технології та реклама в електронній комерції. Методи реклами 

в Інтернет. Стратегії реклами в Інтернет: активна, пасивна, інтерактивна. 

Практичні роботи  

Процедури пошуку: простий пошук, розширений та спеціальний пошук 

інформації щодо використання нових інструментів та методів виготовлення 

виробів з дерева. 
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Типова навчальна програма  з предмета 

“Основи композиції” 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 

Проект архітектурних деталей інтер’єру з 

використанням оздоблень рельєфного та 

об’ємного різьблення 

9 8 

2. 

Проект меблевого художнього виробу 

складної конфігурації та композиції 

оздоблення 

12 11 

3. 
Проект тематичної багатофігурної 

скульптурної композиції  
16 15 

Всього годин: 37 34 

Тема 1. Проект архітектурних деталей інтер’єру з використанням 

оздоблень рельєфного та об’ємного різьблення 

 Виконання проекту архітектурних деталей інтер’єру з 

використанням оздоблень рельєфного та об’ємного різьблення композицій 

зображень тварин та людей. Передача динаміки, статики. Передача  

емоційного стану людей з врахуванням статі та вікової групи. 

      Практична робота 

      Проект архітектурних деталей інтер’єру з використанням оздоблень 

рельєфного та об’ємного різьблення. 

Тема 2.  Проект меблевого художнього виробу складної 

конфігурації та композиції оздоблення  

Виконання проекту меблевого художнього виробу складної 

конфігурації та композиції оздоблення (бароко, рококо) з використанням 

складних стилізованих зображень рослин, тварин, людей. 

Практична робота 

Проект меблевого художнього виробу складної конфігурації та 

композиції оздоблення. 

        Тема 3. Проект тематичної багатофігурної скульптурної 

композиції  
       Виконання проекту тематичної багатофігурної скульптурної 

композиції тварин і людей у динаміці та статиці з передачею внутрішнього 

емоційного стану персонажів. Відтворення образності скульптури за 

рахунок передачі реалістичної фактури поверхонь та техніки сфумато і 

художнього узагальнення. 

           Практична робота 

         Проект тематичної багатофігурної скульптурної композиції.  
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Типова навчальна програма з предмету 

 «Малюнок» 

 

№ 

з/

п 

Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Малюнок голови людини з натури  8 7 

2. Малюнок гіпсової моделі фігури дитини (Амур) 8 7 

3. 
Малюнок гіпсової моделі фігури людини 

(Геркулес) 
10 9 

4. 
Малюнок фігури людини з натури (фігура 

чоловіка) 
10 9 

5. Малюнок фігури людини з натури (фігура жінки) 10 9 

6. Малюнок гіпсової моделі скульптурної 

постановки  вершника на коні (Гата Мелата) 
14 13 

7. Малюнок багатофігурної композиції з натури 18 17 

Всього 78 71 

 

     Тема 1.   Малюнок голови людини з натури  

     Виконання малюнку голови людини з натури з передачею  емоційного 

стану, вікової групи, статі людини. Методи передачі характеру натурника. 

Лінійне моделювання форми. Виявлення об’єму за допомогою передачі 

тону та штрихування. 

    Практична робота 

    Малюнок голови людини з натури. 

    

    Тема 2. Малюнок гіпсової моделі фігури дитини (Амур)  

    Виконання  малюнку гіпсової моделі фігури дитини з передачею 

пропорцій форми, характерних особливостей дитячої анатомії. Побудова 

ракурсу з врахуванням центру ваги фігури. Передача тонального 

вирішення зображення моделі. 

   Практична робота 

   Малюнок гіпсової моделі фігури дитини (Амур). 

      

     Тема 3. Малюнок гіпсової моделі фігури людини (Геркулес)      
     Виконання  малюнку гіпсової моделі фігури людини з передачею 

пропорцій форми, характерних особливостей анатомії. Побудова ракурсу з 

врахуванням центру ваги фігури. Передача тонального вирішення 

зображення моделі. 

     Практична робота 
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     Малюнок гіпсової моделі фігури людини (Геркулес).      

 

        Тема 4. Малюнок фігури людини з натури (фігура чоловіка)       
        Виконання малюнку фігури чоловіка з натури з передачею  

емоційного стану, вікової групи, статі людини. Методи передачі характеру 

натурника. Лінійне моделювання форми. Виявлення об’єму за допомогою 

передачі тону та штрихування. 

       Практична робота 

       Малюнок фігури людини з натури (фігура чоловіка). 

      

    Тема 5. Малюнок фігури людини з натури (фігура жінки)        
    Виконання малюнку фігури жінки з натури з передачею  емоційного 

стану, вікової групи, статі людини. Методи передачі характеру натурниці. 

Лінійне моделювання форми. Виявлення об’єму за допомогою передачі 

тону та штрихування.  

    Практична робота 

   Малюнок фігури людини з натури (фігура жінки).    

     

    Тема 6. Малюнок гіпсової моделі скульптурної постановки    

     вершника  на коні (Гата Мелата)  

    Виконання  малюнку гіпсової моделі скульптурної постановки вершника 

на коні з передачею композиційного розміщення зображення та лінійного 

моделювання форми. Передача плановості деталей композиційної групи та 

методи її виразності.  Передача пропорційних співвідношень та 

характерних особливостей. Виявлення об’єму методом світлотіні. 

     Практична робота 

     Малюнок гіпсової моделі скульптурної постановки вершника  на коні 

(Гата Мелата).  

 

         

     Тема 7. Малюнок багатофігурної композиції з натури  
     Виконання малюнку багатофігурної композиції з натури з врахуванням 

композиційного центру групи,  тематичих особливостей постановки, 

плановості розміщення фігур, пропорційного співвідношення. Передача 

ракурсу, конструкцій анатомічних форм. Тональна проробка. Проробка 

драпірованих поверхонь. 

     Практична робота 

     Малюнок багатофігурної композиції з натури. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Ліплення» 

 

№ 

з/п Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Ліплення багатофігурної постановки за зразками 

гіпсових зліпків 
24 24 

2. 
Ліплення стилізованої багатофігурної постановки  

за власною композицією 
18 18 

3. 
Ліплення рельєфного (барельєф, горельєф) 

тематичного панно з композицією людських фігур 
16 16 

 Всього: 58 58 

Тема 1. Ліплення багатофігурної постановки за зразками 

гіпсових зліпків  

Виконання копій скульптурної багатофігурної композиції за 

зразками античності. 

Практична робота 

Ліплення багатофігурної постановки за зразками гіпсових зліпків. 

Тема 2.  Ліплення стилізованої багатофігурної постановки  за 

власною композицією  

Ліплення тематичної багатофігурної стилізованої композиції. 

Композиційне розміщення скульптур в групі.  Методи виразності форми, 

передача акценту скульптурної групи. 

Практична робота 

Ліплення стилізованої багатофігурної постановки  за власною 

композицією.  

          Тема 3.  Ліплення рельєфного (барельєф, горельєф) 

тематичного панно з композицією людських фігур   

          Передача тематичної багатофігурної композиції в рельєфі на 

основі об’ємного гіпсового зліпку або плоского зображення (фотографія, 

гравюра, малюнок).  

Практична робота 

          Ліплення рельєфного (барельєф, горельєф) тематичного панно з 

композицією людських фігур. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Охорона праці» 
 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

всього  

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Правові та організаційні основи охорони праці 2  

2. Основи безпеки праці при виконанні робіт за 

професією «Виробник художніх виробів з 

дерева». Загальні відомості про потенціал 

небезпек. Психологія безпеки праці. 

Організація роботи з охорони праці 

5  

3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і 

вибухозахист виробництва 
1  

4. Основи електробезпеки 2  

5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії.  

Медичні огляди. 
3  

6. Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 
2  

Всього годин: 15  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо 

атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам 

нормативно-правових актів з охорони праці. 

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за 

охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про 

охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених 

найманими працівниками осіб з питань охорони праці. 

 

Тема 2. Основи безпеки праці при виконанні робіт за професією 

«Виробник художніх виробів з дерева». Загальні відомості про 

потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з 

охорони праці 

Загальні правила поведінки працівників на території підприємства у 

виробничих та допоміжних приміщеннях. 

Основні небезпеки під час проведення робіт за професією Виробник 

художніх виробів з дерева. 

Створення безпечних умов праці при виготовленні виробів з дерева. 
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Безпека праці під час експлуатації механічного і електричного 

інструменту. 

Правила безпеки під час пуску і зупинення устаткування, що 

обслуговується; встановлення огорож, запобіжних пристроїв, 

попереджувальних написів, знаків. 

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп 

роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та 

їх вплив на безпеку праці. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

Вимоги пожежної безпеки в цеху, на дільниці робіт. 

Основні вимоги до шляхів евакуації, автоматичних систем 

пожежогасіння і автоматичної пожежної сигналізації. 

Пожежна техніка для захисту об’єктів.  

Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому 

приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. 

Механізм горіння аерозолів. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Основні причини електротравматизму. Класифікація виробничих 

приміщень за електробезпекою. Допуск до роботи з електрикою. Наряд-

допуск. Колективні засоби захисту в електроустановках. Індивідуальні 

засоби захисту в електроустановках. Вказівні, попереджувальні, 

приписуючи знаки безпеки і знаки заборони. Ізолюючі прилади. Ізолююча 

підставка. Засоби захисту від статичної електрики. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці, виробнича санітарія. Медичні огляди 

Вентиляція і конденсація повітря. Правила експлуатації систем 

опалення і вентиляції. 

Санітарна характеристика робочого місця коваля на молотах і 

пресах. Санітарно-побутове забезпечення працюючих. 

Загальні поняття про професійні захворювання: причини, види, 

облік, профілактика. 

Медичне та санітарне обслуговування робітників. Медичні огляди. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 

Правила надання допомоги при пораненні. Перша допомога при 

вивихах, переломах, непритомності, опіках, отруєнні, ураженні 

електричним струмом. Зупинка кровотечі. Оживлення методами штучного 

дихання, непрямого масажу серця.  
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              Типова навчальна програм з виробничого навчання 

                        Професія: 7331  Виробник художніх виробів з дерева 

Кваліфікація:  виробник художніх виробів з 

дерева   6-го розряду 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

І. Виробниче навчання 

1.  Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці та пожежної 

безпеки 

6 

2.  Меблевий художній виріб підвищеної складності 54 

3.  Об’ємне різьблення багатофігурних композицій 72 

4.  Виготовлення тематичних художніх виробів з дерева 

підвищеної складності за власними композиціями 

60 

 Всього годин:  192 

ІІ. Виробнича практика 

1. 
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

підприємстві 

8 

2. 
Самостійне виконання робіт виробника художніх виробів з 

дерева складністю 6-го розряду 

144 

 Кваліфікаційна пробна робота  

 Всього годин:  152 

 Разом:  344 

І. Виробниче навчання 

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

безпеки 

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою виробника 

художніх виробів з дерева 6 розряду. Навчально-виробничі та виховні 

завдання виробничого навчання. Інструктаж з охорони праці та пожежної 

безпеки 

Тема 2.  Меблевий художній виріб підвищеної складності 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки 

праці. 

Вправи 

Підбір матеріалів та інструментів. 

Виготовлення меблевих художніх виробів складної конструкції. 

Оздоблення конструкцій виробу різьбленням з композиціями  

підвищеної складності. 

 

Тема 3. Об’ємне різьблення багатофігурних композицій 
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Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки 

праці.  

Вправи 

Підбір матеріалу та інструментів. 

Виконання об’ємного різьблення багатофігурної постановки за 

зразками.  

Тема 4. Виготовлення тематичних художніх виробів з дерева 

підвищеної складності за власними композиціями 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки 

праці. 

Вправи 

Вибір матеріалів та інструментів.  

Виготовлення особливо складних тематичних художніх виробів з 

дерева за власними композиціями. 

ІІ. Виробнича практика 

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки  

на підприємстві 

 Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Система 

управління охороною праці, організація служби безпеки праці на 

виробництві. Використання засобів техніки безпеки та індивідуального 

захисту. 

          Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом 

виготовлення продукції на підприємстві. 

          Ознайомлення з організацією планування праці та контролю якості 

робіт на виробничій ділянці та на робочому місці. 

          Інструктаж із безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці 

та робочому місці. 

Тема 2. Самостійне виконання робіт з виробника художніх виробів з 

дерева складністю 6-го розряду  

          Самостійне виконання робіт на робочому місці виробника художніх 

виробів з дерева у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики з 

дотриманням норм праці, використанням сучасних технологій та 

обладнання.  

 

Примітка. Детальна  програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами - замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 
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Кваліфікаційна пробна робота 

 

Приклади робіт 

різання художньо – декоративної балясини (об’ємним різьбленням)  за 

власною композицією; 

багатофігурна художньо-декоративна підставка піл квітник; 

декоративний комод з  гнутими формами, оздоблений інкрустацією; 

архітектурна деталь з декоруванням складною композицією; 

декоративний кубок круглої форми (багатофігурна композиція). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік основних обов’язкових засобів навчання 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу з 15 осіб 

Примітка 
для 

індивідуального 

користування 

для групового 

користування 

1 2 3 4 5 

 Обладнання    

1. Верстак столярний 15   

2. 
Верстат круглопилковий для 

поперечного розкрою 

 1  

3. 
Верстат круглопилковий для 

повздовжнього  розкрою 

 1  

4. Верстат фугувальний  1  

5. Рейсмус  1  

6. Фрезерний верстат  1  

7. Свердлильний верстат   1  

8. Свердлильно-пазувальний верстат   1  

9. Стрічкопильний верстат  1  

10. Токарний верстат  1  

11. Стрічковий шліфувальний верстат  1  

12. Фрезерно-копіювальний верстат  1  
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(дублікатор) 

 Інструмент (ручний)    

1. Метр столярний 15   

2. Кутник  15   

3. Малка  7  

4. Єрунок  7  

5. Штангенциркуль  5  

6. Кронциркуль  5  

7. Нутромір  5  

8. Рейсмус 15   

9. 
Голчата гребінка для копіювання  

форми 
 5 

 

10. Штрихпунктирна машинка  1  

11. Ножівка 15   

12. Пилка для поперечного різання  2  

13. Лучкова пилка  7  

14. Шерхебель 15   

15. Рубанок 15   

16. Напівфуганок 15   

17. Фуганок 15   

18. Коловорот  5  

19. Дрель ручна  5  

20. Набір свердл  5  

21. Молоток 15   

22. Киянка 15   

23. Набір столярних стамесок 15   

24. Набір інструментів для інкрустації 15   

25. 

Набір різьбярських стамесок для 

виконання плосковиїмчастого  

різьблення 

15   

26. 
Набір різьбярських стамесок для 

виконання рельєфного різьблення 

15   

27. 

Набір різьбярських стамесок для 

виконання об’ємного різьблення 

(станкової скульптури) 

15   

28. 

Набір різьбярських стамесок для 

виконання об’ємного різьблення 

(монументальної скульптури) 

15   

29. 
Набір стамесок для виконання 

токарних робіт 

 5  

30. Набір рашпілів  5  

31. Набір викруток  5  

32. Долота (набір)  5  
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33. Сокири  2  

34. Набір циклів  5  

35. Набір пензлів для лакування  5  

36. Набір пензлів для художніх робіт 15   

37. Стеки для ліпки 15   

38. Петлі для ліпки 15   

39. Набір різців-косячків 15   

40. Шпонорізка 15   

41. Вологомір  2  

42. Шліфшкурка (компл.)  5  

 Електрофікований інструмент    

1. Електроточило  1  

2. Електродрель  1  

3. Шуруповерт  1  

4. Ручний електрорубанок  1  

5. Ручна електропилка (дискова)  1  

6. Електролобзик  7  

7. Ручний електрофрезер  2  

8. 
Ручна стрічкова шліфувальна 

машинка 

 1  

9. Ручна кінцева шліфувальна машинка  1  

10. 
Ручна вібраційна шліфувальна 

машинка 

 1  

11. 
Ручна дискова шліфувальна 

машинка 

 1  

 Приладдя    

1. Стусло   2  

2. Струбцини   5  

3. Вайми  5  

4. Лекала  5  

5. Шаблони (набір)  5  

 Наочні посібники    

1. 
Гіпсова модель фігури дитини 

(Амур) 

 1  

2. 
Гіпсова модель фігури людини 

(Геркулес) 

 1  

3. 

Гіпсова модель скульптурної 

постановки  вершник на коні (Гата 

Мелата) 

 1  

4. Драперії  6  
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

Професія: 7331Виробник художніх виробів з дерева 

Кваліфікація: виробник художніх виробів з дерева   6-го розряду 

Знає, розуміє: 

1. Принципи роботи інструментів для копіювальних робіт. 

2. Пропорції тіла, анатомічну будову людей та їх кінематику.  

3. Специфіку стилізації багатофігурних композицій із 

врахуванням структури волокон деревини. 

4. Особливості виконання сюжетних композицій із 

врахуванням виду об’ємного різьблення. 

5. Методи формування передачі динаміки та статики в 

композиції скульптури. 

6. Методи передачі емоційного стану людини з врахуванням 

статі та вікової групи в композиції скульптури. 

7. Технологічні особливості та нюанси процесу виконання 

багатофігурної скульптури. 

8. Методи відтворення  образності скульптури за рахунок 

передачі реалістичної фактури поверхонь, техніки  сфумато 

і стадії художнього  узагальнення. 

                

Вміє: 

1. Організовувати робоче місце. 

2. Формувати композиційний центр у постановці 

багатофігурної скульптури. 

3. Виконувати проект багатофігурної композиції з передачею 

загальної форми скульптури та її складових елементів.  

4. Формувати у м’яких матеріалах пластику скульптурних 

особливостей композицій, використовуючи зображення  

людей. 

5. Користуватися інструментами та допоміжними 

пристроями для копіювальних робіт. 

6. Підбирати деревину за текстурою, використовувати 

рисунок деревини у передачі анатомічних особливостей 

деталей скульптури. 

7. Проводити копіювальні роботи скульптур будь-якої 

складності. 

8. Виконувати різьблення скульптур складної форми   в 

багатофігурних композиціях.  

9. Виготовляти високохудожні вироби за тематичними 

композиціями. 

10. Виготовляти особливо складні художні вироби з дерева за 

власними композиціями.       

 

 



 

 

141 

Список літератури 

 

1. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва:       

      Підручник. – К.: Вища школа, 2003. 

2. Власенко В.К., Комісар С.Б., Полякіна О.І. та інші. Основи малого 

бізнесу й підприємницької діяльності: Навчальний посібник. – С.: ВАТ 

СОД, Козацький вал, 2002. 

3. Винокурова Л.Е., Васильчук М.В., Гаман М.В. Основи охорони праці: 

Навчальний посібник для професійно-технічних навчальних закладів. –

К.: Факт, 2005. 

4. Гальчинський А.С. та інші. Основи економічних знань. – К.: Вища 

школа, 1999. 

5. Гнатенко П.І., Калашніков В.М., Марков К.А. та інші. Основи правових 

знань: Підручник. – К.: ВД Юридична книга, 2000. 

6. Гнатенко П.І., Калашніков В.М., Марков К.А. та інші. Основи 

правознавства: Навчальний посібник. – К.: ВД Юридична книга, 2000. 

7. Гребенюк Г.Є. Основи композиції та рисунок: Підручник для учнів 

професійно-технічних навчальних закладів. – К.: Техніка, 1997.  

8. Гуржій А.М., Поворознюк Н.І., Самсонов В.В. Інформатика та 

інформаційні технології: Підручник для учнів професійно-технічних 

навчальних закладів. – Харків: ООО «Компанія СМІТ», 2003. 

9. Канченко Т.В., Панченко М.П. Основи економіки: Підручник. – К.: 

Вища освіта, 2003. 

10. Рафаєнко В.Д. Народні художні промисли. – К., 1988. 

11. Сидоренко В.К. Креслення.– Львів: Оріяна-Нова, 2004. 

12. Сидоренко В.К. Технічне креслення.– Львів: Оріяна-Нова, 2000. 

13. Тарков Н.Н., Іванов С.І. Основи учбового малюнку і виробничої 

графіки. – Львів, 1992. 

14. Ткачук К.Н. Основи охорони праці. – К., 2003. 

15. Щур О.В. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності в 

Україні та їх реєстрація: Довідник. – К.: Венчур, 1994. 

16.  Тимків Б.М., Кавас К.М. Виготовлення художніх виробів з дерева І том. 

– Львів, 1995.  

17. Тимків Б.М., Кавас К.М. Виготовлення художніх виробів  з дерева ІІ      

      том. – Львів, 1996. 

18. Тищенко О.Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України. –    

       Київ, 1992. 

19. Шостак В.В, Григор’єв А.С., Савчук Я.Ї. Автоматичні та            

      напівавтоматичні лінії деревообробних виробництв. –  Львів, 1996. 

20. Шумега С.С. Технологія художніх виробів з деревини. – Львів, 2001 

 

 

 

 



 

 

142 

ЗМІСТ 

 

1.Загальні положення………………………………………………......5 

2. Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії 

виробник художніх виробів з дерева  3 розряд …………………….8 

2.1 Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника…............9 

2.2 Типовий навчальний план…………….  ………………………...12 

2.3 Типова навчальна програма з предмета “Основи правових 

 знань ”…… ………….              ………………………………………14 

2.4 Типова навчальна програма з предмета “ Основи галузевої  

 економіки і підприємництва ”……………   …………  ……………17 

2.5 Типова навчальна програма з предмета “Інформаційні  

 технології”………………..      …  ………..    ……………………….19 

2.6 Типова навчальна програма з предмета “Правила  

 дорожнього руху ”……….     …………………..  ……  …………. ..20 

2.7 Типова навчальна програма з предмета “Технологія 

 виготовлення художніх виробів з дерева”…………  ……………   24 

2.8 Типова навчальна програма з предмета “Матеріалознавство”.. 27 

2.9 Типова навчальна програма з предмета “Креслення і 

перспектива ”           …..            ………………………………………30 

2.10 Типова навчальна програма з предмета “Основи композиції”.33 

2.11 Типова навчальна програма з предмета “Основи 

 конструювання виробів з дерева”…………………………………...36 

2.12Типова навчальна програма з предмета “Малюнок”…………..38 

2.13 Типова навчальна програма з предмета “Живопис”……   40 

2.14 Типова навчальна програма з предмета “Ліплення”……   42 

2.15 Типова навчальна програма з предмета “Охорона праці ”   44 

2.16 Типова навчальна програма з предмета “Основи 

електротехніки” ……………………………………………………... 48 

2.17 Типова навчальна програма з виробничого навчання ………51 

2.18 Перелік основних обов’язкових засобів навчання…………….57 

2.19 Критерії кваліфікаційної атестації випускників……………….59 

3 Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії 

виробник художніх виробів з дерева 4 розряд………….  ………….61 

3.1 Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника ………62 

3.2 Типовий навчальний план………..    ……….    ………………...64 

3.3 Типова навчальна програма з предмета ”Основи правових  

знань ”………………………………………………………………….66 

3.4 Типова навчальна програма з предмета “Основи галузевої 

 економікиі підприємництва” .............................................  ………67 

3.5 Типова навчальна програма з предмета “ Інформаційні 

технології ”…………………………………………………………….68 

3.6 Типова навчальна програма з предмета “Технологія 

 виготовлення художніх виробів з дерева”………………………….69 



 

 

143 

3.7 Типова навчальна програма з предмета “Основи композиції”.. 70 

3.8 Типова навчальна програма з предмета “Малюнок”……...........71 

3.9 Типова навчальна програма з предмета “Живопис”……............72 

3.10 Типова навчальна програма з предмета “Ліплення” ……....73 

3.11 Типова навчальна програма з предмета “Основи пластичної 

анатомії”……………………………………………………………….75 

3.12  Типова навчальна програма з предмета “Охорона праці” ..76 

3.13 Типова навчальна програма з предмета “Народні художні 

промисли України”…………………………………………………....78 

3.14 Типова навчальна програма з виробничого навчання ………82 

3.15 Перелік основних обов’язкових засобів навчання…………….85 

3.16 Критерії кваліфікаційної атестації випускників……………….88 

4 Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії 

виробник художніх виробів з дерева 5 розряд……………………....90 

4.1 Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника ………91 

4.2 Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих 

робітників……………………………………………………………...93 

4.3 Типова навчальна програма з предмета “Основи правових  

знань”………………………………………………………………….95 

4.4 Типова навчальна програма з предмета “Основи галузевої 

 економіки і підприємництва ” ...........................................  ………96 

4.5 Типова навчальна програма з предмета “Інформаційні 

 технології”……………………………………… ……………………97 

4.6 Типова навчальна програма з предмета “Технологія 

 виготовлення художніх виробів з дерева”………………………….98 

4.7 Типова навчальна програма з предмета “Матеріалознавство” ..99 

4.8 Типова навчальна програма з предмета “Основи 

композиції”…………………………………………………………...100 

4.9 Типова навчальна програма з предмета “Малюнок”………….102 

4.10 Типова навчальна програма з предмета “Ліплення” ……..105 

4.11 Типова навчальна програма з предмета “Основи пластичної 

анатомії”…………...   ……………………………………………….108 

4.12 Типова навчальна програма з предмета “Охорона праці” 110 

4.13Типова навчальна програма з виробничого навчання ……..112 

4.14Перелік основних обов’язкових засобів навчання……………115 

4.15 Критерії кваліфікаційної атестації випускників……………...118 

5 Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії 

виробник художніх виробів з дерева 6 розряд……………………..119 

5.1 Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника ……..119 

5.2 Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих 

робітників…………………………………………………………….122 

5.3 Типова навчальна програма з предмета ”Основи правових  

знань”…………………………………………………………………124 

5.4 Типова навчальна програма з предмета “Основи галузевої 



 

 

144 

 економіки і підприємництва” ............................................  …….125 

5.5 Типова навчальна програма з предмета “Інформаційні 

 технології”…………………………………………………………..127 

5.6 Типова навчальна програма з предмета “Основи  

композиції”…………………………………………………………..128 

5.7 Типова навчальна програма з предмета “Малюнок”………….129 

5.8 Типова навчальна програма з предмета “Ліплення”…………..131 

5.9 Типова навчальна програма з предмета “Охорона праці” 132 

5.10 Типова навчальна програма з виробничого навчання ……..134 

5.11 Перелік основних обов’язкових засобів навчання…………...136 

5.12 Критерії кваліфікаційної атестації випускників……………...139 

6 Список літератури ..... ………………………………140 

 
 

 
 

 

 

 

 


