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Паржницький Віктор Валентинович, начальник відділення
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забезпечення дослідно-експериментальної роботи та розробки державних
стандартів професійно-технічної освіти науково-методичного відділу
впровадження інноваційних технологій та забезпечення професійнотехнічної освіти засобами навчання Інституту інноваційних технологій і
змісту освіти Міністерства освіти і науки України;
Дзюблюк В.П. - директор навчально-методичного центру професійнотехнічної освіти Тернопільської області.
Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії
„Виробник художніх виробів з лози”, замовлення на його придбання
просимо надсилати за адресою:
03035, м. Київ, вул. Урицького, 36.
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти
і науки України.
Телефон: (044) 248-91-16
Начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту
професійно-технічної освіти Паржницький Віктор Валентинович.
*Примітка. Цей стандарт не може бути повністю чи частково
відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту
інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки
України.
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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 лози» 3, 4, 5-го розрядів розроблений відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1238 «Про
утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та
впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти», статті
32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та є обов’язковим
для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами,
підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або
забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих
робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.
У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного
навчання на 3 розряд – 670 годин, на 4 розряд – 595 годин, на 5 розряд –
648 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 лози» (Випуск 58 «Художні вироби», довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників (ДКХП) 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
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видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 29 грудня 2004року №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 – від 20%.
Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями
часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійнотехнічної 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,
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підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог
освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.
Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та
третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний
рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.
Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно
пройшла
кваліфікаційну
атестацію,
присвоюється
освітньокваліфікаційний 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 про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації
державного зразка.
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика
випускника професійно-технічного
навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)
підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
1. Професія: 7331 Виробник художніх виробів з лози
2. Кваліфікація: виробник художніх виробів з лози 3-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
періоди заготівлі сировини; види та технологічні властивості
сировини, вимоги до якості сировини та її вади; правила зняття кори,
сушіння, сортування та іншої обробки лози;
будову деревини та її властивості; лісоматеріали, клеї та їх
застосування;
основи композиції, властивості кольорів, типи орнаментів; народні
традиції у виготовленні виробів з лози; функціональне та декоративне
призначення виробів з лози;
основні прийоми плетіння (просте плетіння, плетіння рядком, косинкою);
технологію виготовлення простих видів виробів та окремих
декоративних елементів;
співвідношення розмірів прутів і виплетених з них елементів з формою
виробу;
прийоми з'єднання виплетених елементів з деталями з інших матеріалів;
принципи роботи та правила експлуатації інструментів, пристроїв, які
застосовуються для заготівлі, сортування, обробки сировини та
виготовлення простих плетених виробів з лози;
можливі види браку при виготовленні простих плетених виробів та
способи його попередження.
Повинен уміти:
заготовляти лозу і зберігати її, готувати сировину до роботи,
обробляти та підбирати лозу за кольором, довжиною і товщиною;
комплектувати робоче місце
необхідними заготовками та
допоміжними матеріалами, розщеплювати лозу та виготовляти стрічку
(шинку);
володіти ручним інструментом
(ножами, ножицями, кусачками,
секаторами, ножівками, круглогубцями, колунками, шофами, шмолами,
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ізерами, щемликами), що використовується при заготівлі та обробці
сировини;
виготовляти плетені з лози художні вироби декоративного та
утилітарного призначення круглих форм нескладних конструкцій з
простими і середньої складності прийомами плетіння, з дотриманням
правильного поєднання і співвідношення форм і декоративних елементів;
виготовляти вироби з декоративними елементами в поєднанні їх з
керамікою, деревом та іншими матеріалами.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватися норм технологічного процесу;
не допускати браку у роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і
навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені
тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької
діяльності,
державної
реєстрації
суб’єктів
підприємницької діяльності
та трудового законодавства в межах
професійної діяльності.
5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації
осіб
5.1 При вступі на навчання
Повна або базова загальна середня освіта.
5.2 Після закінчення навчання
Повна 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. Виробництво плетених виробів з лози.
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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 лози
Кваліфікація: 3-й розряд
Загальний фонд навчального часу: 690годин

№
з/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
6.

Навчальні предмети
Загальнопрофесійна підготовка
Основи правових знань
Правила дорожнього руху
Інформаційні технології
Основи галузевої економіки і
підприємництва
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Технологія виготовлення плетених виробів з
лози
Матеріалознавство
Основи конструювання плетених виробів
Малюнок
Основи композиції
Читання креслень
Охорона праці
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання в майстерні
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація (або
проміжна
(поетапна)
кваліфікаційна
атестація при продовженні навчання)
Загальний обсяг навчального часу
(без п. 4)

Кількість годин
з них на
лабораторновсього
практичні
роботи
74
4
17
8
17
4
17
15
209

35

54
24
35
20
11
35
30
380
240
140
20

4
4
18
9

7
670

39
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Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки
кваліфікованих робітників за професією «Виробник художніх виробів
з лози» 3 розряду
-

1. Кабінети:
Загальнопрофесійної підготовки
Охорони праці
Технології виготовлення плетених виробів з лози
Матеріалознавства
Основ конструювання плетених виробів
Малюнку та основ композиції

2. Майстерні:
- З виготовлення плетених виробів з лози.
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

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Тема
Право-соціальна
цінність,
складова
частина
загальнолюдської
культури.
Поняття та ознаки правової держави
Конституційні основи України
Цивільне право і відносини, що ним
регулюються
Господарство і право
Праця, закон і ми. Захист господарчих
прав та інтересів. Розгляд господарчих
спорів
Адміністративне
право.
Організація
державного управління
Злочин і покарання
Правова охорона природи. Охорона
природи – невід'ємна умова економічного
та соціального розвитку України
Всього годин:

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
1

5
1
1
4

2
2
1
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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.
14

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 «природалюдина-суспільство». Основні принципи охорони навколишнього
середовища.
Відповідальність за порушення законодавства про охорону
навколишнього середовища.
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Типова навчальна програма
з предмета «Правила дорожнього руху»

№
теми
1
2
3

4
5
6
7
8

Тема
Закон України «Про дорожній рух». Загальні
положення, визначення
Обов’язки та права пасажирів і пішоходів
Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб,
які керують гужовим транспортом і погоничів
тварин
Регулювання дорожнього руху
Рух транспорту та безпека пішоходів і
пасажирів
Особливі умови руху
Надання першої медичної допомоги під час
дорожньо-транспортних випадків
Відповідальність за порушення правил
дорожнього руху
Всього годин:

Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
1
1
1
1
1
1
1
1
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

17

пункт, зупинка, стоянка, обгін, поступити дорогу, переважне право.
Визначення цих термінів.
Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів
Порядок руху пішоходів у населених пунктах.
Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети,
осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують
велосипедом, мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо
Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух
пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.
Груповий рух людей дорогою.
Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна
доріжка. Організована колона. «Знак»: «Пішохідний перехід». Груповий
рух людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії
пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим
проблисковим маячком і спеціальним звуковим сигналом.
Дії пішоходів, які причетні до дорожньо-транспортної пригоди.
Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту
Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати
автобус, тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка
пасажирів під час зупинки транспорту.
Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують
гужовим транспортом і погоничів тварин
Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового
транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання
транспортних засобів. Документи водія. Обов’язки водія.
Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.
Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли
рух зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється.
Заборони водію. Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту,
погоничів тварин. Заборони водію велосипеда 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.
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Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати
дорожній рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута
перед грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші
сигнали регулювальника.
Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора,
дорожніми знаками і розміткою.
Тема 5. Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів
Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька
рядів.
Взаємна увага – умова безпеки руху.
Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання
світлових сигналів або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил
подавання попереджувальних сигналів.
Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін.
Безпека пішоходів і пасажирів.
Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на
величину шляху гальмування.
Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.
Тема 6. Особливі умови руху
Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів.
Навчальна їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда на
дорогах.
Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій
зоні.
Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки.
Рух по автомагістралях і автобанах.
Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил
руху на гірських дорогах і крутих спусках.
Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по
швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час
доби. Буксирування.
Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньотранспортних випадків
Визначення і термінове призначення дії фактора травмування,
звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.
Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим.
Надання першої допомоги при різних видах травм. Транспортування
потерпілих при ДТП.
Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього
руху
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Соціально – економічні і правові наслідки ДТП і порушення ПДР.
Поняття і види
адміністративних порушень. Кримінальна
відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природо екологічної шкоди.
Засоби
адміністративного
покарання.
Дисциплінарна
відповідальність. Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.
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Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»

№
з/п

Тема

1.

Інформація та інформаційні технології

2.

Програмні засоби ПК. Комп'ютерні
технології
Мережні системи та сервіси

3.

Всього годин:

Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
2
7

2

8
17

2
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
«Основи галузевої економіки і підприємства»

№
з/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема
Предмет і роль курсу «Основи галузевої
економіки і підприємництва»
Галузева структура промисловості
України
Науково-технічний прогрес і економічне
зростання в галузі
Організація виробництва на
підприємствах промисловості
Підприємство як суб’єкт господарювання
Кадри підприємства
Продуктивність праці
Організація і оплата праці
Всього годин:

Кількість годин
З них на
лабораторно
Всього
-практичні
роботи
1

2
2
3
3
2
1
3
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
«Технологія виготовлення плетених виробів з лози»

№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Тема

Вступ
Загальні відомості про виробничий та
технологічний процес виготовлення плетених
виробів
Технологія заготівлі лозин
Інструменти, обладнання, приладдя для
обробки сировини та виготовлення плетених
виробів. Робоче місце виробника художніх
виробів з лози
Обробка лозин для плетіння
Основні види плетіння
Основи слюсарних та столярних робіт
Технологія плетіння простих плетених
виробів
Оздоблення готових плетених виробів
Стандартизація та контроль якості продукції
Всього годин:

Кількість годин
З них
на
лаборат
Всього
орнопракти
чні
роботи
1
2
4
4
10
6
2
20
4
1
54

Тема 1. Вступ
Історія розвитку лозоплетіння. Ознайомлення з кваліфікаційною
характеристикою “Виробника художніх виробів з лози”. Роль професійної
майстерності робітника у забезпеченні якості продукції.
Тема 2. Загальні відомості про виробничий та технологічний
процес виготовлення плетених виробів
Поняття про виробничий процес та його складові. Поняття про
технологічну операцію і технологічний процес. Загальні відомості з
організації виробництва плетених виробів. Виробничі та підсобні
приміщення: намет для зберігання зелених лозин, лозоварний цех, цех для
очищення лозин від кори, сушильний цех, цех розщеплення лозини на
пластини та стрічки, цех із виготовлення плетених виробів, цех оздоблення
виробів, склад готової продукції. Їх призначення. Трудова і технологічна
дисципліна.
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Тема 3. Технологія заготівлі лозин
Час заготівлі лозин у залежності від їх призначення, стиглості та
товщини.
Інструменти для заготівлі лози. Технологія зрізання лозин та
очищення їх від листків.
Прийоми сортування лозин за довжиною, товщиною, видом лози,
місцем її виростання та якістю матеріалу. Прийоми зв’язування сортованої
лози в пучки, їх маркування. Обладнання для сортування лозин.
Організація праці на лозоплантації із заготівлі лозин, правила
збереження лозин під наметами.
Безпечні прийоми праці під час заготівлі та первинної обробки
сировини.
Контроль якості заготовлених лозин.
Тема 4. Інструменти, обладнання, приладдя для обробки
сировини та виготовлення плетених виробів. Робоче місце виробника
художніх виробів з лози
Ручні інструменти, лозостругальний верстат та приладдя для
обробки лозових прутів.
Інструменти, приладдя для виготовлення простих плетених виробів.
Шаблони та їх використання.
Робоче місце виробника художніх виробів з лози. Безпечні методи
роботи під час виготовлення плетених виробів.
Тема 5. Обробка лозин для плетіння
Збереження вологи в лозинах, зрізаних у період руху соків. Способи
оживлення лози.
Розмочування, пропарювання або проварювання лозин, їх режими.
Переваги пропарювання перед проварюванням. Покращання якості лозин
при додаванні їдкого натрію чи інших лугів до складу води, норма
добавок, час витримки лозин у розчині лугу чи воді. Очищення лозин від
кори. Ручний та механізований способи очищення; прийоми роботи.
Технологія сушіння очищених лозин.
Сушіння лозин на відкритому повітрі, його режим.
Обладнання для сушіння у приміщенні, конструкція сушарні.
Способи сортування очищених лозин за видами, довжиною,
товщиною, кольором та якістю.
Умови зберігання лозин.
Технологія розщеплення лозин на пластини або стрічки вручну та
механізованим способом.
Технологія зволоження та пров’ялення лозин.
Контроль якості підготовлених для плетіння лозин.
Тема 6. Основні види плетіння
Прийоми виконання основних видів плетіння: просте плетіння,
плетіння способом мотузки, плетіння в шашку, плетіння косички навколо
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крайки, плетіння полотнища зі стрічок. Організація робочого місця.
Контроль якості виконаних робіт.
Тема 7. Основи слюсарних та столярних робіт
Організація робочого місця та вимоги безпеки праці під час виконання
слюсарних та столярних робіт.
Площинна розмітка, її призначення і види. Інструмент,
пристосування та допоміжні матеріали, які використовуються при
розмітці, їх призначення, порядок використання і зберігання.
Послідовність виконання робіт при розмітці за допомогою шаблону,
взірця, креслення. Помилки при розмітці та способи їх усунення. Столярні
роботи. Пиляння та інструменти для його виконання.
Заточування і загартування розмічувальних інструментів.
Тема 8. Технологія плетіння простих виробів
Види простих виробів залежно від їх призначення: корзини, кошики,
плетені бутлі, корзини для квітів та інші. Матеріали для виготовлення
стояків та ручок, стрічок для плетіння. Економне використання лозин.
Плетіння дна різної форми. Основні етапи виготовлення виробів. Способи
з’єднання та кріплення стояків, визначення відстані між ними. Плетіння
крайки способом загинання у чотири лозини. Кріплення ручки. Організація
робочого місця та безпечні методи роботи при виготовленні простих
виробів.
Тема 9. Оздоблення прутів та готових плетених виробів
Технології оздоблення лозин та готових плетених виробів. Приладдя,
інструменти для оздоблення лозин та готових виробів.
Ознайомлення з технологічним процесом відбілювання лозин
хлорованим вапном, приготування розчинів. Режим відбілювання,
промивання відбілених лозин та виробів.
Вивчення технологічного процесу фарбування лозин та готових
виробів водяними барвниками. Оздоблення плетених виробів олійними
фарбами та лаками. Способи їх нанесення. Підбір різних кольорів та
відтінків для фарбування виробів.
Оздоблення плетених виробів емалями та нітрофарбами,
нітролаками, бронзуванням. Лакування лозин та плетених виробів, які
пофарбовані водяними барвниками. Способи підготовки лозин для
оздоблення. Сушіння виробів після оздоблення.
Безпечні методи роботи при відбілюванні, фарбуванні, лакуванні
виробів. Контроль якості оздоблених виробів.
Тема 10. Стандартизація та контроль якості продукції
Стандартизація, її завдання та роль у підвищенні якості продукції.
Категорії та види стандартів, їх характеристика та об’єкти стандартизації
стосовно сировини та виробів з лози. Технічні умови. Забезпечення,
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впровадження і дотримання стандартів при виробництві плетених виробів.
Загальні відомості про метрологію та її завдання.
Організація технічного контролю на виробництві. Система
управління якістю продукції та її завдання.
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Типова навчальна програма з предмета
“Матеріалознавство”

№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Тема

Вступ
Загальна характеристика сировини та матеріалів
для виготовлення плетених виробів
Захисно-оздоблювальні матеріали
Будова дерева та деревини
Фізичні властивості деревини
Вади деревини
Лісоматеріали
Способи захисту та зберігання деревини
Клеї
Допоміжні матеріали
Всього годин:

Кількість годин
З них на
лаборат
орноВсього практич
ні
роботи
1
3

1

3
2
3
4
3
2
1
2
24

1
1
1

4

Тема 1. Вступ
Предмет “Матеріалознавство»,
його зміст та завдання.
Ознайомлення з навчальною програмою предмета.Роль матеріалів та
сировини у професійній діяльності кваліфікованих робітників.
Тема 2. Загальна характеристика сировини та матеріалів для
виготовлення плетених виробів
Вербовий прут як основна сировина для виготовлення плетених
виробів. Дикоростучі види верб, їх розповсюдження в Україні. Найбільш
поширені види окультурених верб: конопляна, лавролиста, тритичинкова,
пурпурова, гостролиста, біла тощо. Способи розведення та заготівлі
вербової лозини. Технологічні властивості вербової лозини. Припустимі та
неприпустимі вади вербової лозини для виготовлення плетених виробів із
прозорим оздобленням.
Лабораторно-практична робота:
1.
Вивчення різновидів лозин для виробництва плетених виробів;
виявлення вад вербових лозин
Тема 3. Захисно-оздоблювальні матеріали
Шліфувальні матеріали, полірувальні матеріали, засоби для
знежирювання, відбілюючі матеріали; їх призначення та застосування у
виробництві плетених виробів.
Матеріали для відбілювання лози, їх застосування.
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Водяні фарби, матеріали для їх приготування. Прозорі лаки, що
застосовуються для оздоблення плетених виробів, покритих водяними
фарбами. Розчинники, розріджувачі.
Олійні фарби, емалі, лаки, що застосовуються для оздоблення
плетених виробів. Фарби і порошки, що застосовуються для бронзування і
сріблення плетених виробів. Зберігання лакофарбуючих матеріалів.
Лабораторно-практична робота:
1. Ознайомлення зі зразками оздоблюваних матеріалів. Приготування
лакофарбуючих матеріалів.
Тема 4. Будова дерева та деревини
Основні частини дерева: крона, стовбур, коріння. Їх значення у
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.
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 5. Фізичні властивості деревини
Зовнішній вигляд деревини: колір, блиск, текстура і макротекстура.
Властивості деревини, пов’язані з її вологістю: зсихання, внутрішня
напруга, розтріскування, короблення, набухання, водопоглинання.
Щільність деревини. 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 та до нанесення
оздоблення.
Тема 6. 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.
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Вади форми стовбура. Вади будови деревини. Грибкові ураження деревини.
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.
Тема 7. Лісоматеріали
Класифікація та стандартизація лісових товарів. Круглі
лісоматеріали. Пиломатеріали хвойних та листяних порід. Заготовки.
Деревинно-стружкові та деревинно-волокнисті плити. Фанера клеєна.
Струганий та лущений шпон.
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. Клеї
Різновиди клеїв: синтетичні, тваринні та рослинні. Вимоги до них.
Визначення якості клеїв; їх довговічність.
Особливості застосування клеїв у виробництві плетених виробів.
Тема 10. Допоміжні матеріали
Види допоміжних матеріалів: пластмаси, шурупи, цвяхи, дріт тощо;
їх властивості та призначення при виготовленні складних плетених
виробів.

30

Типова навчальна програма з предмета
“Основи конструювання плетених виробів”

№
з/
п

Тема

1. Вступ
2. Види простих плетених виробів
Основи конструювання простих плетених
3.
виробів
Конструкції простих побутових плетених
4.
виробів
5. Виконання ескізів простих плетених виробів
Конструкторська
документація
з
6.
виготовлення простих плетених виробів
Всього годин:

Кількість годин
З них на
лаборатор
Всього
нопрактичні
роботи
1
2
10

2

14
6

2

2
35

4

Тема 1. Вступ
Предмет “Основи конструювання плетених виробів”, його зміст та
завдання. Класифікація плетених виробів за їх конструктивними
особливостями: прості, складні та меблі.
Тема 2. Види простих плетених виробів
Види простих плетених виробів за призначенням: ужиткові –
господарські корзини для овочів, овальна господарська з плетеним дном і
двома ручками, розносна корзина з однією поперечною ручкою,
хлібобулочна, корзина для білизни (безкаркасна); кошики на один та на два
обручі, овальний кошик для грибів з поперечною ручкою, господарський
кошик з повздовжньою ручкою, кошик для збирання яблук, кошик з
відкидними ручками; плетені бутлі; декоративні – корзини для квітів,
кашпо, панно, тарілки. Їх конструктивні особливості.
Тема 3. Основи конструювання простих плетених виробів
Складові частини плетених виробів: деталі та вузли (складальні
одиниці). Плетені та комбіновані вироби.
Види простого плетіння: через одну та дві стійки, плетіння шарами,
рядами, мотузкою, квадратне плетіння, плетіння загинок, плетіння
косички, плетіння складових частин виробів.
Лабораторно-практична робота:
1. Виконання ескізів натуральних взірців різних видів плетіння (за
вибором)
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Тема 4. Конструкції простих побутових плетених виробів
Вивчення (розбір) конструкцій простих побутових плетених виробів:
кошиків на один та два обручі, корзини верейки, корзини господарської,
корзини для білизни, кошиків для фруктів та грибів, плетеного бутля,
декоративних корзин, декоративних виробів (кашпо, панно, тарілка).
Тема 5. Виконання ескізів простих плетених виробів
Вимоги до ескізів з натури. Ескізи типових простих побутових
плетених виробів: корзин, кошиків, бутлів, декоративних виробів.
Лабораторно-практична робота:
1. Виконання ескіза плетеного виробу з натури (за вибором)
Тема 6. Конструкторська документація з виготовлення простих
плетених виробів
Ознайомлення з конструкторською документацією з виготовлення
простих плетених виробів.
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№
з/
п
1.
2.
3.
4.
5.

Типова навчальна програма з предмета
«Малюнок»
Кількість годин
З них на
Тема
Всього практичні
роботи
Вступ
1
Основні відомості про малюнок. Графічні
засоби малюнка. Поняття про композиційне
3
2
розташування
Малювання простих геометричних
2
2
каркасних фігур.
Малювання геометричних фігур.
6
6
Особливості передачі об’єма тоном
Натюрморт з геометричних тіл
8
8
Всього годин:
20
18

Тема 1. Вступ
Роль предмета у підготовці кваліфікованого виробника художніх
виробів з лози. Поняття про декоративно-прикладне мистецтво. Емоційний
характер побутових речей. Гармонійний зв’язок форми предмета з його
призначенням. Матеріали, інструменти і пристрої для малювання; правила
користування ними.
Ознайомлення з програмою предмета. Демонстрація учнівських
робіт (малюнків).
Тема 2. Основні відомості про малюнок. Графічні засоби
малюнка. Поняття про композиційне розташування
Крапки, лінії, плями, їх з’єднання (комбінування). Лінії креслення і
малюнка, їх відмінність. Перспектива в малюнку. Лінія обрію. Точка
спостереження.
Пропорції.
Техніка
візування
олівцем.
Тон.
Штрих.Штрихування, вивчення форми штриха і способи його нанесення.
Поняття про композиційне розташування малюнка на аркуші паперу.
Практична робота:
1. Вправи на штрихування.
Тема 3. Малювання простих геометричних каркасних фігур
Особливості конструктивних побудов каркасних фігур простих
геометричних форм.
Практична робота:
1. Конструктивна побудова куба з врахуванням пропорцій і
перспективи
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Тема 4. Малювання геометричних фігур. Особливості передачі
об’єма тоном
Побудова геометричних фігур. Закономірності побудови елементів у
перспективі: лінійна та повітряна перспектива. Тональне вирішення
геометричних фігур.
Практична робота:
1. Малювання геометричних фігур (куб, циліндр, призма).
Тема 5. Натюрморт з геометричних тіл
Побудова геометричних тіл групою. Визначення пропорцій та ступінь
освітлення цих предметів.
Практична робота.
1. Малювання натюрморту з геометричних тіл.
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Типова навчальна програма з предмета
«Основи композиції»
№
з/
п
1.
2.
3.
4.

Тема
Вступ
Поняття про композицію, її закономірності
Відношення і пропорції в композиції
Поняття про контрасти, нюанси, акцент у
композиції
Всього годин:

Кількість годин
З них на
Всього практич
ні роботи
1
2
4
4
11

Тема 1. Вступ
Предмет «Основи композиції», його зміст та завдання.
Ознайомлення з програмою предмета.
Тема 2. Поняття про композицію, її закономірності
Поняття про композицію та її характерні закономірності: цілісність,
симетрія, ритм. Композиційні структури.
Композиційний елемент, мотив. Поняття рівноваги і домінанти.
Види розміщення елементів на площині.
Тема 3. Відношення і пропорції в композиції
Поняття про відношення. Пропорції як узгоджена система відношень
частин між собою і цілим.
Тема 4. Поняття про контрасти, нюанси, акцент у композиції
Контрасти форм, величин, кольору, тону, фактури тощо.
Аналіз загальних закономірностей прояву контрастів, нюансів,
акцентів.
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Типова навчальна програма з предмета
“Читання креслень”
№
з/
п
1.
2.
3.
4.

Тема
Вступ до курсу креслення
Геометричні побудови на кресленнях
Аксонометричні та прямокутні проекції
Перерізи, розрізи

Кількість годин
З них на
Всього практичні
роботи
7
1
5
1
10
4
4

5. Робочі креслення деталей, виробів
6
2
6. Читання креслень з професії
3
1
Всього годин:
35
9
Тема 1. Вступ до курсу креслення
Короткий зміст курсу та його завдання. Креслення, його роль у
техніці та на виробництві. Єдина система конструкторської документації
(ЄСКД).
Початкові відомості про робочі креслення деталей. Методи
проеціювання. Прямокутне проеціювання. Вигляди.
Правила оформлення креслень. Формати креслень. Оформлення
аркушу формату креслення. Основний напис для навчальних креслень,
його форма, розміри, правила заповнення.
Лінії креслень, їх назви, основне призначення, співвідношення
товщин. Типи шрифтів. Ширина літер і цифр; написання великих і малих
літер, цифр та чисел. Виконання написів на кресленнях креслярським
шрифтом.
Мірила: призначення, ряди, запис.
Основні відомості про розміри. Правила нанесення розмірів. Лінійні
розміри. Кутові розміри. Розміри діаметрів. Розміри радіусів, квадратів.
Правила нанесення і читання граничних відхилень розмірів на кресленнях.
Практична робота:
1. Оформлення аркушу формату креслення.
Тема 2. Геометричні побудови на кресленнях
Графічний склад зображень на кресленнях. Проведення паралельних
і перпендикулярних прямих. Побудова кутів. Поділ відрізків та кутів на
рівні частини.
Поділ кола на рівні частини.Основні відомості про спряження.
Лекальні криві.
Практична робота:
1. Виконання геометричних побудов на кресленнях.
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Тема 3. Аксонометричні та прямокутні проекції
Аксонометричні та прямокутні проекції.
Положення осей в ізометричній та фронтальній диметричній
проекціях. Зменшення розмірів за осями Х,Y, Z.
Аксонометричні
проекції
об’ємних
предметів.
Побудова
аксонометричних проекцій об’ємного предмета, виробу з лози (плетеної
тумбочки, шкатулки) в ізометричній та фронтальній диметричній
проекціях.
Прямокутне проектування, як основний засіб зображення, що
застосовується у техніці. Площини проекцій. Комплексне креслення.
Розташування виглядів на кресленні.
Проеціювання основних геометричних тіл (призми, піраміди,
циліндра, конуса) на три площини проекцій з аналізом проекцій елементів
цих тіл (вершин, ребер, граней).
Побудова третьої проекції за двома заданими.
Практичні роботи:
1. Побудова аксонометричної проекції об’ємного предмета
2. Виконання комплексного креслення об’ємного предмета
Тема 4. Перерізи, розрізи
Поняття про переріз. Призначення перерізів. Види перерізів.
Виконання і позначення перерізів.
Графічне позначення матеріалів у перерізах.
Поняття про розрізи. Відмінність між перерізом і розрізом
Види розрізів. Прості розрізи. Складні розрізи.
Поєднання вигляду з розрізом. Читання креслень, що містять розрізи та
перерізи.
Тема 5. Робочі креслення деталей, виробів
Основні види креслень, що використовуються у сучасному
виробництві та є основними носіями конструкторсько-технологічної
інформації.
Зображення форми виробу. Поняття про вигляд справа, знизу, ззаду.
Вибір головного зображення. Умовності та спрощення на кресленнях.
Додатковий та місцевий вигляд.
Компонування зображень на кресленнях.
Прийоми обмірювання деталей.
Практична робота:
1. Виконання робочого креслення простого виробу з лози .
Тема 6. Читання креслень з професії
Читання креслень плетених виробів.
Практична робота:
1. Читання креслення плетеного виробу.
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Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»

№
з\п

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Тема

Правові та організаційні основи охорони
праці
Основи безпеки праці при виконанні робіт за
професією «Виробник художніх виробів з
лози». Загальні відомості про потенціал
небезпек.
Психологія
безпеки
праці.
Організація роботи з охорони праці
Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека
і вибухозахист виробництва
Основи електробезпеки
Основи гігієни праці та виробничої санітарії.
Медичні огляди.
Надання першої допомоги потерпілим при
нещасних випадках
Всього годин:

Кількість годин
з них на
лаборато
всього
рнопрактич
ні роботи
4
8

4
4
4
6
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
важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх.
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Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці,
нормативно-правових актів з охорони праці.
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 лози». 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 лози».
Створення безпечних умов праці при виготовленні виробів з лози.
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 лози, 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 лози. 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.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і
вибухозахист
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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, фізикохімічних
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.
Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди
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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 виробничого навчання
Професія – 7331 Виробник художніх виробів з лози
Кваліфікація – 3 розряд
№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.

Тема
І. Виробниче навчання у майстерні
Організація виробничого процесу. Безпека праці,
пожежна безпека, електробезпека в навчальній
майстерні
Заготівля, підготовка, обробка, відбілювання та
фарбування вербових лозин та стрічок
Слюсарні та столярні роботи
Освоєння простих видів плетіння
Виготовлення та оздоблення простих плетених
виробів
Всього годин:

ІІ. Виробнича практика
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на
1.
підприємстві
Самостійне виконання робіт виробника художніх
2.
виробів з лози 3-го розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Всього годин:
Разом:

Кількість
годин

6
54
12
42
126
240
7
133
140
380

І Виробниче навчання у майстерні
Т е м а 1 . Організація виробничого процесу. Безпека праці,
пожежна безпека, електробезпека в навчальній майстерні.
Навчально-виробничі та виховні завдання виробничого навчання.
Зміст праці, етапи трудового становлення і професійного зростання
виробника художніх виробів з лози. Роль виробничого навчання у
формуванні трудових навичок та морально-вольових якостей молодого
робітника. Виробнича діяльність навчальної групи. Демонстрація кращих
робіт, виготовлених учнями під час виробничого навчання. Значення
трудової і технологічної дисципліни у забезпеченні якості виконуваних
робіт.
Знайомство учнів з навчальною майстернею, учнівським робочим
місцем. Вимоги до організації робочого місця виробника художніх виробів
з лози. Ознайомлення з режимом роботи у навчальній майстерні. Порядок
отримання і здачі інструментів та пристроїв; отримання матеріалів та
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порядок здачі готових виробів. Порядок прибирання учнівських робочих
місць та приміщення майстерні. Виробничий план навчальної групи.
Загальні норми і правила охорони праці у навчальній майстерні.
Вимоги до безпечних умов праці у 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 з лозоплетіння. Заходи попередження
виникнення пожежі у навчальній майстерні при використанні
вогненебезпечних матеріалів. Правила поведінки учнів при виникненні
пожежі. Правила користування первинними засобами пожежогасіння.
Порядок виклику пожежної команди. Ознайомлення з планом евакуації
навчального закладу.
Електробезпека. Уражуючі фактори дії електроструму. Технологічні
засоби захисту від ураження електрострумом, пристрої увімкненнявимкнення електромережі. Правила користування електронагрівальними
приладами, обладнанням та електроінструментами (електроточилом).
Заземлення електроустаткування. Зміст попереджувальних написів і
плакатів з електробезпеки. Видиелектротравм.Надання першої допомоги
потерпілим при ураженні електрострумом.
Тема 2. Заготівля, підготовка, обробка, відбілювання та
фарбування вербових лозин та стрічок
Інструктаж за змістом занять, організації праці та вимог техніки
безпеки.
Вправи
Ознайомлення з інструментами (садовими ножицями та
спеціальними ножами) для заготівлі вербової лози. Правила заточування та
прийоми роботи з ними. Догляд та зберігання інструменту.
Освоєння прийомів роботи садовими ножицями та спеціальними
ножами для зрізування лози. Робота із заготівлі вербової лози, в тому числі
на плантації.
Сортування заготовлених прутів за товщиною, довжиною, породами
(видами) лози та призначенням матеріалу в конструкції виробу.
Зв’язування лози в пучки, маркування та зберігання.
Підготовка матеріалу до плетіння. Очищення вербових лозин від
кори. Замочування, пропарювання або проварювання лози. Розколювання
круглих лозин та приготування стрічок та пластин. Прийоми роботи на
лозостругальному верстаті.
Відбілювання лозин. Обробка лозин після відбілювання.
Фарбування лозин водяними барвниками. Сушіння лозових прутів
після оздоблення. Перевірка якості підготовлених для плетіння матеріалів.
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Тема 3. Слюсарні та столярні роботи
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки
праці.
Вправи
Площинна розмітка. Підготовка плоских деталей до розмітки.
Інструмент для розмітки. Заточування та загартування розмічувального
інструменту. Нанесення довільно розміщених взаємнопаралельних та
взаємноперпендикулярних рисок, рисок під заданими кутами. Побудова
замкнутих контурів, утворених відрізками прямих ліній, радіусних та
лекальних кривих. Розмічування осьових ліній. Розмічування на площині
контурів деталей з відліком відстаней від крайки заготовки та осьових
ліній.
Прийоми пиляння деревини.
Тема 4. Освоєння простих видів плетіння
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки
праці під час виконання різних видів плетіння.
Вправи
Підготовка до роботи інструментів і приладдя (ножів, ножиць,
кусачок тощо) для виконання різних видів плетіння. Підготовка матеріалів,
необхідних для плетіння.
Освоєння прийомів простого плетіння: плетіння способом
мотузочки, в шашку і шахівницю, косички, косичкою навколо крайки;
плетіння полотнища зі стрічок.
Перевірка якості виконаних робіт за видами плетіння.
Тема 5. Виготовлення та оздоблення простих плетених виробів
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки
праці при виготовленні простих плетених виробів.
Навчально-виробничі роботи
Виготовлення кошиків на один та два обручі.
Виготовлення корзини верейки.
Виготовлення корзини господарської.
Виготовлення корзини для білизни.
Виготовлення кошиків для фруктів та грибів.
Обплетення бутля.
Виготовлення декоративних виробів (кашпо, панно, тарілки та ін.).
Оздоблення, фарбування, лакування готових виробів.
Перевірка якості готових виробів.
Виготовлення простих плетених виробів.
ІІ. Виробнича практика
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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 лози3-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 лози складністю 3-го розряду
Самостійне виконання виробничих робіт на робочому місці
виробника художніх виробів з лози 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.
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:
–
–
–
–
–
–

виготовлення різних видів хлібниць;
виготовлення різних видів тарілок;
виготовлення кашпо;
виготовлення декоративної корзини для квітів;
виготовлення кошиків для грибів та фруктів;
обплетення бутля.
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання

№
з/п
1

Найменування

2
Обладнання
Драбинки для сортування
1.
лозин
Ванночки для замочування
2.
лозин
Котел для проварювання
3.
лозин
4. Лозостругальний верстат
5. Робочий стіл плетільника
Інструмент
Ножі для різання прутів:
– серповидний ніж,
1.
– кошиковий ніж,
– ніж-горбач
2. Ножиці: секатор
Ножівки:
– садова ножівка з косим
3. зубом,
– ножівка по дереву з рівним
мілким зубом
Бокорізи або кусачки для
4. обрізання прутів у
важкодоступних місцях
Шила різної товщини для
5. виготовлення отворів та
плетіння загинки і коси
Круглогубці для загинання
6. цвяхів, виготовлення гачків із
дроту
Колунки для розколювання
7.
прутів
Шоф для відстругування
8.
стрічок з лози.
Шмол для відстругування
9.
стрічок з лози.
Ізери для ущільнення
10.
виплетених рядків

Кількість на групу з 15 осіб
для
для
Примітка
індивідуального
групового
користування користування
3
4
5
2
4
1
1
15

по 15
15
по 15

15

15

15
15
15
15
15
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11.
12.
13.
14.
15.

16.

1.

Щемилки для обкорування
вербових прутів
Кусачки для перекушування
дроту
Ручний оприскувач для
зволоження вербових лозин
при плетенні
Ручне або електроточило
Бруски, напильники для
заточування ріжучих
інструментів
Слюсарний інструмент для
виготовлення нескладної
фурнітури:
– лещата настільні,
– ножівка по металу,
– рашпіль тощо
Прилади та пристосування
Шаблони:
– обручі та рамки,
– шаблон-дошки,
– шаблон-лекала,
– універсальні шаблони

15
15
15
1
8

по 15

по 15
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 7331Виробник художніх виробів з лози
Кваліфікація: 3 розряд
Знає,розуміє:
1. Правила підготування устаткування та пристроїв до роботи.
2. Періоди заготівлі сировини.
3. Види та технологічні властивості лози.
4. Види лісоматеріалів.
5. Будову деревини та її властивості.
6. Вимоги до якості сировини та її вади.
7. Види клеїв та їх застосування.
8. Правила зняття кори, сушіння, сортування та іншої обробки сировини.
9. Основні прийоми плетіння (просте плетіння, плетіння способом
мотузки, плетіння в шашку, плетіння косички навколо крайки, плетіння
полотнища зі стрічок).
10.Основи композиції, властивості кольорів, типи орнаментів.
11.Народні традиції у виготовленні виробів з лози.
12.Технологію виготовлення простих видів виробів та окремих
декоративних елементів.
13.Функціональне та декоративне призначення виробів.
14.Інструменти, пристрої, що застосовуються для заготівлі, сортування,
обробки сировини та виготовлення простих плетених виробів.
15.Співвідношення розмірів прутів і виплетених з них елементів з
формою виробу.
16.Прийоми з'єднання виплетених елементів з деталями з інших
матеріалів.
17.Можливі види браку при виготовленні простих плетених виробів та
способи його попередження.
18.Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої
санітарії та особистої гігієни.
19.Основи підприємницької діяльності.
Вміє:
1. Організовувати робоче місце.
2. Комплектувати робоче місце
необхідними заготовками та
допоміжними матеріалами.
3. Заготовляти лозу і зберігати її.
4. Готувати сировину до роботи.
5. Обробляти та підбирати лозу за кольором, довжиною і товщиною.
6. Розщеплювати лозу та виготовляти стрічку (шинку).
7. Володіти ручним інструментом, що використовується при заготівлі та
обробці сировини.
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8. Виготовляти плетені з лози художні вироби декоративного та
утилітарного призначення круглих форм нескладних конструкцій з
простими і середньої складності прийомами плетіння.
9. Дотримуватись правильного поєднання і співвідношення форм і
декоративних елементів.
10.Виготовлятивироби з декоративними елементами в поєднанні їх з
керамікою, деревом та іншими матеріалами.
11.Дотримуватись вимог безпеки праці, пожежної безпеки, та виробничої
санітарії.
12.Читати робочі креслення.
13.Економно витрачати матеріали.
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Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти

ДСПТО 7331.DM.20.50-2014
(позначення стандарту)

Професія:
Код:
Кваліфікація:
розряду

Виробник художніх виробів з лози
7331
виробник художніх виробів з лози 4-го

Видання офіційне

Київ (2014)
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика
випускника професійно-технічного
навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)
підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
1. Професія — 7331 «Виробник художніх виробів з лози»
2. Кваліфікація — виробник художніх виробів з лози 4-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
конструкцію та технологію виготовлення складних плетених виробів
(корзин та кошиків комбінованого плетіння, ваз, декоративних тарілок,
цукерниць, абажурів, хлібниць, рамок для дзеркал, декоративних підставок
для квітів та інш.); складних художніх сувенірно-подарункових плетених
виробів та меблів з лози;
різнівиди
плетіння;
співвідношенняформи
виробуз
доповненнямажурногоплетіння;
допуски та посадки при виготовленні плетених меблів;
застосуванняритмувкомпозиції; поєднаннярізних матеріалівза формою,
фактурою, тональністютощо;
основи малювання ескізів та креслень плетених художніхвиробів
злози;
особливості виготовлення шаблонів, їх застосування;
прийоми плетіння глибоких виробів зі складним силуетом; прийоми
обплітання виробів; технологію оздоблення прутів та готових плетених
виробів,
принципи роботи
та правила експлуатації ручних та
електроінструментів (ножів,
ножиць, кусачок, секаторів, ножівок,
круглогубців, бокорізів, колунків, шофів, шмолів, ізерів, щемликів,
електродрелі,
електролобзика,
електрозаточувального
верстату,
промислового фену, інш.), які використовуються в процесі виготовлення
художніх плетених виробів та плетених меблів;
можливі види браку при виготовленні плетених виробів та способи
його попередження.
Повинен уміти:
виготовлятиплетені глибокі художні вироби з лози зі складними
прийомами плетіння;
виконувати ескізи композицій складних плетених виробів та робочі
креслення на їх основі;
виготовляти зразки складних художніх сувенірно-подарункових
виробів та меблів з лози за власними ескізами та кресленнями;
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виготовляти комплекти
плетених художніхвиробів злозиз
використаннямособливо складнихприйомівплетіння;
розробляти конструкторську документацію плетених меблів;
виконувати ремонт та реставрацію плетених виробів та меблів з лози.
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 лози 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 лози 4-го розряду»; без вимог до стажу
роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Виробництво художніх виробів. Виробництво плетених виробів з лози.
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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
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт зі 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: 7331Виробник художніх виробів з лози
Кваліфікація: 4 розряд
Загальний фонд навчального часу: 610 годин

№
з/п

Навчальні предмети

1. Загальнопрофесійна підготовка
1.1. Основи правових знань
1.2. Інформаційні технології
Основи галузевої економіки і
1.3.
підприємництва
1.4 Резерв часу
2. Професійно-теоретична підготовка
Технологія виготовлення плетених виробів з
2.1.
лози
2.2. Основи конструювання плетених вирообів
2.3. Малюнок
2.4. Основи композиції
2.5. Охорона праці
3. Професійно-практична підготовка
3.1. Виробниче навчання в майстерні
3.2. Виробнича практика
4. Консультації
Державна кваліфікаційна атестація ( або
5. проміжна
(поетапна)
кваліфікаційна
атестація при продовженні навчання)
Загальний обсяг навчального часу
(без п. 4)

Кількість годин
з них на
лабораторно –
всього
практичні
роботи
57
3
14
14
2
14
1
15
163

72

44
30
50
24
15
368
228
140
15

4
48
20

7
595

75
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Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень
для підготовки кваліфікованих робітників за професією
«Виробник художніх виробів з лози»
4 розряду

-

1. Кабінети:
Загальнопрофесійної підготовки
Охорони праці
Технології виготовлення плетених виробів з лози
Матеріалознавства
Основ конструювання плетених виробів
Малюнку та основ композиції

2. Майстерні:
- З виготовлення плетених виробів з лози.
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
1.
2.
3.
4.

Тема
Правове регулювання господарських
відносин у промисловості
Захист господарських прав та інтересів.
Розгляд господарських спорів
Праця, закон і ми
Адміністративний проступок і
адміністративна відповідальність
Всього годин:

Кількість годин
з них на
лабораторно –
всього
практичні
роботи
4
3
4
3
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
арбітражного процесу.

спорів.

Учасники

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.

56

Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»
Кількість годин

всього

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

Мережні системи. Глобальна мережа
Internet. Електронна пошта

8

2

Інформація та інформаційні технології.
Використання
інформаційних та
комп’ютерних
технологій
для
автоматизації виробництва

6

Всього годин:

14

№
з/п

Тема

1.
2.

2

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.
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Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»

№
з/п

1.
2.
3.

Тема

Підприємництво як форма діяльності в
умовах ринкової економіки
Фінансово-кредитне
забезпечення
підприємства
Виробнича діяльність підприємницьких
структур. Ефективність використання
виробничих фондів
Всього годин:

Кількість годин
з них на
лаборатор
всього
нопрактичні
роботи
5
4

1

5
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:
1. 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
«Технологія виготовлення плетених виробів з лози»

№
з/п

1.
2.
3.

Тема

Техніка
виконання
складних
видів
плетіння
Технологія
виготовлення
складних
плетених виробів
Ремонт та реставрація художніх виробів з
лози
Всього годин:

Кількість годин
З них на
лаборатор
Всього
нопрактичні
роботи
8
32
4
44

Тема 1. Техніка виконання складних видів плетіння
Прийоми виконання складних видів плетіння: загинкою, “косичкою”,
ажурне плетіння. Організація робочого місця. Контроль якості виконання
робіт.
Тема 2. Технологія виготовлення складних плетених виробів
Технологія виготовлення шаблонів складних плетених виробів.
Технологія виготовлення складних плетених виробів: корзин,
кошиків комбінованого плетіння, сумок, декоративних підставок для
кімнатних квітів, ваз, декоративних тарілок, цукерниць, хлібниць, рамок
для дзеркал, абажурів.
Можливі види браку при виготовленні складних плетених виробів та
способи його попередження.
Тема 3. Ремонт та реставрація художніх виробів з лози
Види ремонтів. Послідовність виконання робіт. Способи заміни
втрачених частин. Класифікація і види реставраційних робіт. Мета і
завдання реставрації. Послідовність виконання реставраційних робіт.
Опорядження відновленого виробу.
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Типова навчальна програма з предмета
“Основи конструювання плетених виробів”

№
з/
п

Тема

Види з’єднань деталей та вузлів при виготовленні
складних плетених виробів
Конструювання різних видів складних плетених
2.
виробів
Читання конструкторської документації складних
3.
плетених виробів
Виконання ескіза та робочих креслень складних
4.
плетених виробів
Всього годин:
1.

Кількість годин
З них на
лаборато
рноВсього
практич
ні
роботи
7
10
6
7

4

30

4

Тема 1. Види з’єднань деталей та вузлів при виготовленні
складних плетених виробів
З’єднання лозин та палиць між собою “на вус”, “впритул”, “
внакладку”, способом “обхвату”, комбіновані з’єднання. З’єднання деталей
та вузлів цвяхами, шурупами, шпильками, скобами тощо. Склеювання
деталей та вузлів.
Тема 2. Конструювання різних видів складних плетених виробів
Конструювання складних плетених виробів: корзин, кошиків, ваз,
рамок для дзеркала, абажурів, декоративних підставок для квітів тощо,
оздоблених накладними косами, складними ажурними загинками.
Тема 3. Читання конструкторської документації складних
плетених виробів
Ознайомлення з конструкторською документацією окремих
складних плетених виробів.
Тема 4. Виконання ескіза та робочих креслень складних
плетених виробів
Ескізи складних побутових плетених виробів: корзин, кошиків,
сумок, декоративних підставок для квітів, ваз тощо. Робочі креслення
складних плетених виробів (за вибором).
Лабораторно-практичні роботи:
1. Виконання ескіза складного плетеного виробу з натури (за вибором)
2. Виконання робочого креслення на основі виконаного ескіза
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№
з/
п
1.
2.
3.
4.
5.

Типова навчальна програма з предмета
«Малюнок»
Кількість годин
З них на
Тема
Всього
практичні
роботи
Малювання предметів з передачею
8
8
просторової форми
Малювання з натури вази або глека
8
8
Натюрморт з предметів побуту
10
9
Малювання рельєфної розетки
12
12
Натюрморт з предметів побуту середньої
12
11
складності
Всього годин:
50
48

Тема 1. Малювання предметів з передачею просторової форми
Компонування предметів на форматі. Малюнок ескізу виробу без
орнаменту на фоні драперії. Передача світлотіней з промальовкою деталей.
Практична робота:
1. Малювання предметів з передачею просторової форми
Тема 2. Малювання з натури вази або глека
Компонування малюнку на форматі. Малюнок лінійний з легким
прокладанням основних тіней та виявленням форми предмету.
Практична робота:
1. Малювання вази або глека з відображенням бліку та показом
орнаменту на фоні.
Тема 3. Натюрморт з предметів побуту
Малюнок предметів різних за величиною, формою, кольором,
фактурою. Визначення пропорцій предметів та їх об’єму.
Практична робота
1. Малювання натюрморту з предметів побуту.
Тема 4. Малювання рельєфної розетки
Компонування на форматі. Перспективне рішення. Побудова
рельєфних деталей. Передача характерних особливостей матеріалу.
Поетапність виконання рооботи. Бліки, рефлекси, власні та падаючі тіні.
Практична робота:
1. Малювання рельєфної розетки
Тема 5. Натюрморт з предметів побуту середньої складності
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Підбір предметів побуту до постановки. Розміщення на форматі.
Характерні особливості різних видів матеріалу. Передача світлотіньових
відношень. Поетапність виконання роботи.
Практична робота:
1. Натюрморт з предметів побуту середньої складності
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Типова навчальна програма з предмета
«Основи композиції»

№
з/
п

Тема

1. Стилізація, інтерпретація, імпровізація
2. Орнаментні композиції
Всього годин:

Кількість годин
З них
на
Всього практи
чні
роботи
8
6
16
14
24
20

Тема 1. Стилізація, інтерпретація, імпровізація
Поняття художнього стилю.
Стилізація, інтерпретація, імпровізація як необхідні складові
художньої творчості.
Практична робота:
1. Стилізація складного плетеного виробу (за вибором учня).
Тема 2. Орнаментні композиції
Типи орнаментів.
Замкнута і відкрита (рапортна) структура орнаментів. Принципи
побудови орнаментів та їх застосування у декоративно-прикладному
мистецтві.
Практична робота:
1. Використання орнаментної ритмічної композиції для кошиків різного
призначення.
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Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»

№
з/п

Тема

1. Правові та організаційні основи охорони праці
2. Основи безпеки праці при виконанні робіт за
професією «Виробник художніх виробів з
лози». Загальні відомості про потенціал
небезпек.
Психологія
безпеки
праці.
Організація роботи з охорони праці
3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і
вибухозахист виробництва
4. Основи електробезпеки
5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії.
Медичні огляди
6. Надання першої допомоги потерпілим при
нещасних випадках
Всього годин:

Кількість годин
з них на
лабораторновсього
практичні
роботи
2

5

2
2
2
2
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 лози». 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 лози».
Створення безпечних умов праці при виготовленні виробів з лози.
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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 навчальна програма з виробничого навчання
Професія – 7331 Виробник художніх виробів з лози
Кваліфікація – 4 розряд
№
з/п

Тема

Кількість
годин

І. Виробниче навчання у майстерні
1.
2.
3.
4.

Вступ. Охорона праці та пожежна безпека
Освоєння складних видів плетіння
Виготовлення та оздоблення складних плетених
виробів
Ремонт та реставрація художніх виробів з лози
Всього годин:

6
36
174
12
228

ІІ. Виробнича практика
1.
2.

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на
підприємстві
Самостійне виконання робіт виробника художніх
виробів з лози 4-го розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Всього годин:
Разом:
І. Виробниче навчання у майстерні

7
133
140
368

Тема 1 Вступ. Охрона праці та пожежна безпека
Роль виробничого навчання. Ознайомлення з навчальною
майстернею. Закріплення учнів/слухачів за робочим місцем. Правила
внутрішнього розпорядку в майстернях.
Охорона праці в навчальних майстернях. Основні правила і
інструкції з безпеки праці і їх виконання, травматизм, його причини і
попередження. Правила електробезпеки. Пожежна безпека. Причини
пожежі в приміщеннях навчальних майстерень та їх запобігання.
Тема 2. Освоєння складних видів плетіння
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки
праці при виконанні складних видів плетіння.
Вправи
Освоєння прийомів виконання складних видів плетіння: плетіння
загинанням, ажурне плетіння та “косичкою”.
Перевірка якості виконаних робіт за видами плетіння.
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Тема 3. Виготовлення та оздоблення складних плетених виробів
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки
праці при виготовленні складних плетених виробів.
Підготовка необхідних інструментів, обладнання та приладдя до
роботи. Підготовка матеріалу для плетіння складних плетених виробів.
Навчально-виробничі роботи
Виготовлення корзин, кошиків, ваз, рамок для дзеркала, абажурів,
декоративних підставок для квітів, виробів сувенірно-подарункового
призначення, оздоблених накладними косами, складними ажурними
загинками; столиків, стільців та інших меблів різного призначення.
Оздоблення складних плетених виробів.
Виготовлення складних плетених виробів.
Перевірка якості виконаних робіт із плетіння складних виробів.
Тема 4. Ремонт та реставрація художніх виробів з лози
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки
праці.
Вправи
Виконання ремонтних та реставраційних робіт при зміні
втрачених або пошкоджених елементів виробів. Визначення характеру
пошкодження виробу. Прийоми усунення дефектів у виробі, що
реставрується. Оздоблення відновленого виробу.
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 виробника художніх виробів з лози 4 -го розряду.
Структура виробництва і організація праці на підприємстві.
Тема 2. Самостійне виконання робіт виробника художніх виробів з
лози складністю 4-го розряду
Самостійне виконання виробничих робіт на робочому місці виробника
художніх виробів з лози 4-го розряду у відповідності з кваліфікаційною
характеристикою і з дотриманням норм безпеки праці.
Вивчення і використання передових виробничих технологій і способів
праці, а також інструментів, пристроїв. Застосування високопродуктивних
інструментів і пристосувань і прогресивних методів обробки новаторів
виробництва.
Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата матеріалів і
електроенергії. Дотримання правил безпеки праці.
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Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється
кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій,
новітнього устаткування та матеріалів, умов виробництв, за погодженням з
підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому
порядку.
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
– виготовлення кошика для фруктів з переплетенням бічних стійок;
– виготовлення ажурного овального кошика;
– виготовлення каркасної корзини для білизни прямокутної форми;
– виготовлення комбінованої вази для квітів та фруктів;
– виготовлення прямокутної підставки для квітів на ніжках;
– виготовлення хлібниці;
– виготовлення абажуру для світильника-бра;
– виготовлення подарункової сумки.
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання
№
з/п

Найменування

1

2
Обладнання

1.

Робочий стіл плетільника
Прилади та пристосування
Шаблони:
– обручі та рамки,
– шаблон-дошки,
– шаблон-лекала,
– універсальні шаблони
Інструмент
Ножівки:
– садова ножівка з косим
зубом,
– ножівка по дереву з рівним
мілким зубом;
Бокорізи або кусачки для
обрізання прутів у
важкодоступних місцях
Шила різної товщини для
виготовлення отворів та
плетіння загинки і коси
Круглогубці для згину цвяхів,
виготовлення гачків дроту
Жамки для випрямлення та
згинання палиць
Ізери для ущільнення
виплетених рядків

1.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Кусачки для перекушування
дроту

Ручний оприскувач для
8. зволоження вербових лозин
при плетінні
9. Ручне або електричне точило
Бруски, напильники для
10. заточування ріжучих
інструментів

Кількість на групу з 15 осіб
для
для
Примітка
індивідуального
групового
користування користування
3
4
5
15

по 15

по 15

15

15
15
15
15
15
15
1
8
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Слюсарний інструмент для
виготовлення нескладної
фурнітури:
11.
– лещата настільні,
– ножівка по металу,
- рашпіль та ін.
12. Пензлі № 8-10

по 15

15
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 7331Виробник художніх виробів з лози
Кваліфікація:4 розряд
Знає, розуміє:
1. Конструкцію та технологіювиготовлення складних плетених виробів.
2. Конструкцію та технологіювиготовлення складних художніх
сувенірно-подарункових плетених виробів та меблів з лози.
3. Різнівиди плетіння.
4. Особливості виготовлення шаблонів, їх застосування.
5. Прийоми плетіння глибоких виробів зі складним силуетом.
6. Прийоми обплітання виробів.
7. Технологію оздоблення прутів та готових плетених виробів.
8. Правила експлуатації ручних та електроінструментів,
які
використовуються в процесі виготовлення художніх плетених
виробів та плетених меблів.
9. Співвідношенняформи виробуз доповненнямажурногоплетіння.
10.Можливі види браку при виготовленні плетених виробів та способи
його попередження.
11.Допуски та посадки при виготовленні плетених меблів.
12.Поєднаннярізних матеріалівза формою, фактурою, тональністютощо.
13.Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту,
виробничої санітарії та особистої гігієни.
14.Основи
ведення
підприємницької
діяльності.
Вміє:
1. Організовувати робоче місце.
2. Виготовлятиплетені глибокі художні вироби з лози зі складними
прийомами плетіння.
3. Виконувати ескізи композицій складних плетених виробів та робочі
креслення на їх основі.
4. Виготовляти зразки складних художніх сувенірно-подарункових
виробів та меблів з лози за власними ескізами та кресленнями.
5. Виготовляти комплекти
плетених художніхвиробів злозиз
використаннямособливо складнихприйомівплетіння.
6. Розробляти конструкторську документацію плетених меблів.
7. Виконувати ремонт та реставрацію плетених виробів з лози.
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Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти

ДСПТО 7331.DM.20.50-2014
(позначення стандарту)

Професія:
Код:
Кваліфікація:
розряду

Виробник художніх виробів з лози
7331
виробник художніх виробів з лози 5-го

Видання офіційне

Київ (2014)
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика
випускника професійно-технічного
навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)
підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
1.Професія – 7331 «Виробник художніх виробів з лози»
2. Кваліфікація – виробник художніх виробів з лози 5-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
технологію виготовлення складних за композиційною пластикою та
конструкцією плетених виробів та меблів з лози; різні види і техніки
плетіння складних художніх плетених виробів (ажурне плетіння, змішане
плетіння, плетіння складними похилими рядками, плетіння за кілька
стояків, плетіння у два, три та чотири прути), технологію заготівлі та
облагородження сировини;
принципи поєднання у виробах ритму, візерунків і кольору;
поєднання різних матеріалів за формою, фактурою, тональністю;
сучасні види технології оздоблення прутів та готових плетених
виробів;
принципи роботи
та правила експлуатаціїінструментів та
обладнання, які використовуються у процесі виготовлення художніх
плетених виробів та меблів з лози;
допуски та посадки при виготовленні художніх складних плетених
виробів.
Повинен вміти:
володіти повним асортиментом
інструментів, обладнання та
пристроїв,
які
використовуються у технологічному процесі
виготовлення складних плетених виробів та меблів з лози;
досконало володіти всіма способами та видами плетіння;
плести з лози складні за формою і обробкою вироби з
використанням нових технологій;
плести нові види конструктивних вузлів за власними розробками;
виготовляти унікальні, виставкові зі складною пластикою вироби за
ескізами художника;
самостійно розробляти нові види виробів і зразків плетінь та
варіантів їх декору;
виготовляти зразки складних художніх виробів за власними
композиціями;
розробляти конструкторську документацію плетених виробів;
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здійснити заходи з державної реєстрації
підприємництва,
знати основи формування бізнес-плану.

суб’єкта

малого

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 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 лози 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 лози 5-го розряду»; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Виробництво художніх виробів. Виробництво плетених виробів з лози.
74

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 лози
Кваліфікація: 5 розряд
Загальний фонд навчального часу: 663 години

№
з/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4
2.
2.1.
2.2.
2.3
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.3.
4.
5.
6.

Навчальні предмети
Загальнопрофесійна підготовка
Основи правових знань
Інформаційні технології
Основи галузевої економіки і
підприємства
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Технологія виготовлення плетених
виробів з лози
Основи конструювання плетених
виробів
Малюнок
Основи композиції
Охорона праці
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання в майстернях
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація
Загальний обсяг навчального часу
(без п. 4)

Кількість годин
з них на
лабораторновсього
практичні
роботи
57
5
14
14
3
14
2
15
158
26

80

39

8

44
34
15
426
216
210
15
7
648

44
28

83
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Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки
кваліфікованих робітників за професією
«Виробник художніх виробів з лози»
5 розряду

-

1. Кабінети:
Загальнопрофесійної підготовки
Охорони праці
Технології виготовлення плетених виробів та матеріалознавства
Основ конструювання плетених виробів
Рисунку та основ композиції

2. Майстерні:
- З виготовлення плетених виробів з лози.
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
1.
2.
3.
4.

Тема
Право громадян України на працю
Правове регулювання робочого часу та
часу відпочинку
Соціальні гарантії та соціальний захист
працівників
Особливості правового регулювання
трудових відносин в окремих галузях
господарства
Всього годин:

Кількість годин
з них на
лабораторновсього
практичні
роботи
2
2
4
6
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
«Інформаційні технології»
Кількість годин
№
з/п

Тема

всього

з них на
лабораторно
-практичні
роботи

1.

Інформація та інформаційні технології

4

2.

Програмні засоби ПК. Комп’ютерні
технології

5

Мережні системи та сервіс

5

1

14

3

3.

Всього годин:

2

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:
1. Робота з інформаційно-довідковими системами та елементами
бібліотек: створення бібліографічного каталогу за професією
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Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»

№
з/п
1.
2.
3.

Тема
Фінансова база підприємства
Основи складання бізнес-плану
малого підприємства
Якість продукції та економічна
ефективність
Всього годин:

Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
4
6

2

4
14

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 бізнесплану. Джерела фінансового забезпечення бізнес-плану, позика і кредити.
Життєздатність бізнес-ідеї.
Лабораторна 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
«Технологія виготовлення плетених виробів з лози»

№
з/
п

Кількість годин
З них
на
Тема

Технологія виготовлення складних художніх
сувенірно-подарункових плетених виробів
2. Столярні роботи
3. Технологія виготовлення плетених меблів
Всього годин:
1.

Всього

лаборат
орнопракти
чні
роботи

4
4
18
26

Тема 1. Технологія виготовлення складних художніх сувенірноподарункових плетених виробів
Технологія
виготовлення
складних
художніх
сувенірноподарункових плетених виробів різного призначення (ужиткового,
декоративного тощо).
Тема 2. Столярні роботи
Технологічний процес обробки деревини: стругання, довбання,
свердління. Інструменти для обробки деревини, їх характеристика,
безпечні прийоми роботи з ними.
Тема 3. Технологія виготовлення плетених меблів
Поняття про меблі. Види плетених меблів; вимоги до них.
Класифікація плетених меблів.
Технологія виготовлення каркасів плетених меблів із дерев’яних
палиць; підготовка деталей до складання вузлів меблів, складання вузлів
на клею та за допомогою металевих кріплень. Ознайомлення із загальною
схемою технологічного процесу виготовлення плетених меблів.
Особливості виготовлення дитячих плетених меблів. Вплив способів
плетіння на естетичний вигляд та якість меблів. Контроль якості
виконаних робіт.
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Типова навчальна програма з предмета
“Основи конструювання плетених виробів”

№
з/
п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема

Кількість годин
З них на
лаборатор
Всього
нопрактичні
роботи

Допуски та посадки при виготовленні плетених
меблів
Конструкції
каркасів
складних
художніх
сувенірно-подарункових плетених виробів
Конструкції складних художніх сувенірноподарункових плетених виробів
Конструкції дитячих плетених меблів
Конструкції плетених меблів для дорослих
Конструкторська документація для виготовлення
плетених меблів
Всього годин:

3
8
4
6
12

4

6

4

39

8

Тема 1. Допуски та посадки при виготовленні плетених меблів
Основні поняття, терміни та визначення. Точність при виготовленні
деталей та складальних одиниць для плетених меблів. Контрольновимірювальні інструменти та правила їх застосування.
Тема 2. Конструкції каркасів складних художніх сувенірноподарункових плетених виробів
Деталі для виготовлення каркасів плетених виробів; плетені рамки,
плетене полотно; підстрілки, підлучки, проніжки, хрестовини. Комбіновані
плетені вузли (складальні одиниці з використанням плетених деталей,
тканини, деревинно-стружкових та деревинно-волокнистих плит, фанери
клеєної). Конструкції каркасів складних художніх сувенірно-подарункових
плетених виробів та плетених меблів.
Тема 3. Конструкції складних художніх сувенірно-подарункових
плетених виробів
Конструкції складних художніх сувенірно-подарункових плетених
виробів різного призначення (ужиткового, декоративного тощо).
Тема 4. Конструкції дитячих плетених меблів
Особливості конструкцій дитячих плетених меблів: дитячого
стільчика, столика, ліжечка, крісла, крісла-гойдалки.
Тема 5. Конструкції плетених меблів для дорослих
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Особливості конструкцій плетених меблів для дорослих: табуретів,
стільців, столів, етажерок, крісел, диванів.
Лабораторно-практична робота:
1. Виконання ескіза плетених меблів з натури (за вибором).
2. Виконання робочих креслень плетених меблів на основі виконаного
ескізу.
Тема 6. Конструкторська документація для виготовлення
плетених меблів
Ознайомлення з комплектом конструкторської документації
плетених меблів: описом технології виготовлення виробу, схемою
технологічного процесу виготовлення виробу, операційною картою,
складальним кресленням тощо.
Лабораторно-практична робота:
1. Розробка комплекту конструкторської документації плетених меблів (за
вибором).
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Типова навчальна програма з предмета
«Малюнок»
№
з/
п

Тема

Малюнок складного натюрморту з предметів
побуту
2. Замальовка опудал птахів
3. Натюрморт з опудалом птахів
4. Замальовки опудал тварин
Всього годин:
1.

Кількість годин
З них на
Всього
практичні
роботи
10

10

10
12
12
44

10
12
12
44

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:
1. 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:
1. Замальовка опудал птахів
Тема 3. Натюрморт з опудалом птахів
Композиційне розташування..Знаходження пропорційних співвідношень,
конструктивна побудова та виявлення об’єму засобамми тонального
малюнку.
Практична робота:
1. Натюрморт з опудалом птахів
Тема 4. Замальовки опудал тварин
Композиційне розташування та анатомічна побудова.Знаходження
пропорційних співвідношень та виявлення характерних особливостей.
Практична робота:
1. Замальовки опудал тварин

84

Типова навчальна програма з предмета
«Основи композиції»

№
з/
п

Кількість годин
З них
на
Всього практи
чні
роботи

Тема

1. Композиція складних плетених виробів
2. Властивості кольору в композиції
Всього годин:

24

20

10
34

8
28

Тема 1. Композиція складних плетених виробів
Практична робота:
1. Виконання аквареллю ескіза композицій складного плетеного виробу.
Тема 2. Властивості кольору в композиції
Світло і колір в природі. Сонячний спектр. Спектральне коло.
Основні та похідні кольори.
Знайомство з технікою акварелі. Правила змішування фарб.
Виявлення тональних співвідношень; забарвлення; передача форми,
фактури, освітлення.
Практична робота:
1. Виконання вправ із заливки кольором малюнку та відмивки кольором
об’єму.
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Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»

№
з/п

Тема

1. Правові та організаційні основи охорони праці
2. Основи безпеки праці при виконанні робіт за
професією «Виробник художніх виробів з
лози». Загальні відомості про потенціал
небезпек.
Психологія
безпеки
праці.
Організація роботи з охорони праці
3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і
вибухозахист виробництва
4. Основи електробезпеки
5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії.
Медичні огляди.
6. Надання першої допомоги потерпілим при
нещасних випадках
Всього годин:

Кількість годин
з них на
лабораторновсього
практичні
роботи
2

5

1
2
3
2
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 лози». 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 лози».
Створення безпечних умов праці при виготовленні виробів з лози.
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. Наряддопуск. 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 лози
Кваліфікація –5 розряд
№
з/
п

Тема

Кількість
годин

І. Виробниче навчання
1. Вступ. Охрона праці та пожежн безпека
Виготовлення та з’єднання елементів та деталей
2.
каркасів для плетених меблів
Виготовлення та оздоблення художніх сувенірно3.
подарункових виробів з лози та плетених меблів
Всього годин:

6
24
186
216

ІІ. Виробнича практика
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на
підприємстві
Самостійне виконання робіт виробника художніх
2.
виробів з лози 5-ого розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Всього годин:
Разом:
1.

7
203
210
426

І. Виробниче навчання
Тема 1 Вступ. Охрона праці та пожежна безпека
Роль виробничого навчання. Ознайомлення з навчальною
майстернею. Закріплення учнів/слухачів за робочим місцем. Правила
внутрішнього розпорядку в майстернях.
Охорона праці в навчальних майстернях. Основні правила і
інструкції з безпеки праці і їх виконання, травматизм, його причини і
попередження. Правила електробезпеки. Пожежна безпека. Причини
пожежі в приміщеннях навчальних майстерень та їх запобігання.
Тема 1.Виготовлення та з’єднання елементів та деталей каркасів
для плетених меблів
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця та безпека
праці при виконанні з’єднань плетених меблів.
Підготовка до роботи інструментів, обладнання та приладдя: пил,
стамесок, ножиць, кріпильних деталей.
Підготовка до роботи матеріалів для виробництва каркасів плетених
меблів: круглих палиць, брусків, допоміжних матеріалів.
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Вправи
Освоєння основних видів з’єднань деталей із палиць при
виготовленні вузлів та каркасів плетених меблів. Освоєння прийомів
кутових з’єднань деталей: внакладку палиць на торець, у просту накладку;
внакладку з підрізкою, з’єднань «на вус», у підрізку з обтяжкою лозовою
стрічкою. Виконання кутового кріплення підстрілками та підлучками.
Виготовлення проніжок.
Контроль якості виготовлених з’єднань для елементів плетених
меблів.
Тема 2. Виготовлення та оздоблення художніх сувенірноподарункових виробів з лози та плетених меблів
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця та безпека
праці при виготовленні плетених меблів.
Підготовка необхідних інструментів, приладдя та обладнання до
роботи.
Підготовка матеріалу (лози, круглих палиць) для плетіння художніх
сувенірно-подарункових виробів з лози; деталей і вузлів плетених меблів.
Виготовлення заготовок для каркасів плетених меблів. Виготовлення
шаблонів із дощок та фанери.
Оздоблення художніх сувенірно-подарункових виробів з лози та
плетених меблів.
Навчально-виробничі роботи
Виготовлення складної плетеної художньо-декоративної вази для фруктів.
Виготовлення складної плетеної художньо-декоративної підставки для
квітів.
Виготовлення плетеної декоративної скрині.
Виготовлення плетеного табурету з квадратним сидінням.
Виготовлення плетеного дитячого стільчика, крісельця або ліжечка.
Виготовлення плетеної етажерки.
Виготовлення плетеного журнального столика з набірною ажурною
покришкою.
Виготовлення плетеного стільця або крісла.
Виготовлення плетеного крісла-гойдалки.
Виготовлення плетеного двомісного дивана.
Оздоблення художніх сувенірно-подарункових плетених виробів з лози та
плетених меблів.
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Перевірка якості виконаних робіт з плетіння виробів.
Комплексна робота: виготовлення складних каркасних плетених меблів.
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 виробника художніх виробів з лози 5 -го розряду.
Структура виробництва і організація праці на підприємстві.
Тема 2. Самостійне виконання робіт виробника художніх виробів з
лози складністю 5-го розряду
Самостійне виконання виробничих робіт на робочому місці виробника
художніх виробів з лози 5-го розряду у відповідності з кваліфікаційною
характеристикою і з дотриманням норм безпеки праці.
Вивчення і використання передових виробничих технологій і способів
праці, а також інструментів, пристроїв. Застосування високопродуктивних
інструментів і пристосувань і прогресивних методів обробки новаторів
виробництва.
Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата матеріалів і
електроенергії. Дотримання правил безпеки праці.
Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється
кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій,
новітнього устаткування та матеріалів, умов виробництв, за погодженням з
підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому
порядку.
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
– виготовлення декоративної підставки для квітів;
– виготовлення табурету з квадратним сидінням;
– виготовлення дитячого стільчика;
– виготовлення стільця з меблевих палиць з ажурною спинкою;
– виготовлення крісла, крісла-гойдалки;
– виготовлення етажерки;
– виготовлення журнального столика
з набірною ажурною
покришкою;
– виготовлення двомісного дивана.
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання
№
з/п
1

Найменування

2
Обладнання
1. Робочий стіл плетільника
Прилади та пристосування
Шаблони:
– обручі та рамки,
1. – шаблон-дошки,
– шаблон-лекала,
– універсальні шаблони
Інструмент
Ножі для різання прутів та
палиць:
1. – серповидний ніж,
– кошиковий ніж,
– ніж–горбач
2. Електрична дрель
3. Електролобзик
Ножівки:
– садова ножівка з косим
4.
зубом,
– ножівка по дереву з
рівним мілким зубом
Бокорізи або кусачки для
5. обрізання прутів у
важкодоступних місцях
Шила різної товщини для
6. виготовлення отворів та
плетення загинання і коси
Круглогубці для загинання
7. цвяхів, виготовлення гачків із
дроту
Жамки для випрямлення та
8.
згинання палиць
Ізери для ущільнення
9.
виплетених рядків
Кусачки для перекушування
10.
дроту
11. Ручний оприскувач для

Кількість на групу з 15 осіб
для
для
Примітка
індивідуального
групового
користування користування
3
4
5
15

по 15

по 15

1
1
по 15

15

15

15
15
15
15
15
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12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.

зволоження
Вербових лозин при плетінні
Слюсарний молоток для
забивання цвяхів
Слюсарний інструмент для
виготовлення нескладної
фурнітури:
– лещата настільні,
– ножівка по металу,
– рашпіль та ін.
Столярний інструмент:
– стамески,
– долото
Викрутка для закручування
шурупів
Ручне або електричне точило
Бруски, напильники для
заточування ріжучих
інструментів
Струбцини різні для
кріплення елементів виробу
при збиранні
Пензлі № 8-10

15

7
7
15
15
7
15
1
8

15
15
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 7331Виробник художніх виробів з лози
Кваліфікація:5 розряд
Знає, розуміє:
1. Різні види і техніки плетінняскладних художніх плетених виробів.
2. Технологію виготовлення складних по композиційній пластиці та
конструкції плетених виробів та меблів.
3. Принципи поєднання у виробах ритму, візерунків і кольору.
4. Принципи поєднання різних матеріалів за формою, фактурою,
тональністю.
5. Сучасні види технології оздоблення прутів та готових плетених
виробів.
6. Інструменти та обладнання, які використовуються у процесі
виготовлення художніх плетених виробів та меблів з лози.
7. Допуски та посадки при виготовленні художніх складних плетених
виробів.
8. Технологію заготівлі та облагородження сировини.
9. Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту.
Вміє:
1. Організовувати робоче місце.
2. Користуватись повним асортиментом інструментів, обладнання та
пристроїв,
які
застосовуються у технологічному процесі
виготовлення складних плетених виробів та меблів.
3. Досконало володіє всіма способами та видами плетіння.
4. Плести з лози складні за формою і обробкою вироби з використанням
нових технологій.
5. Плести нові види конструктивних вузлів за власними розробками.
6. Виготовляти унікальні, виставкові із складною пластикою вироби за
ескізами художника.
7. Самостійно розробляти нові види виробів і зразків плетінь та
варіантів їх декору.
8. Виготовляти зразки складних художніх виробів за власними
композиціями.
9. Розробляти конструкторську документацію плетених виробів.
10.Здійснити
державну реєстрацію
суб’єкта
підпріиємницької
діяльності.
11.Розробити бізнес-план малого підприємства.
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