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Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії
«В’язальниця трикотажних виробів та полотна», замовлення на його придбання
просимо надсилати за адресою:
03035, м. Київ, вул. В.Липківського, 36.
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України.
Телефони: (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.

Загальні положення щодо реалізації ДСПТО
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки
(підвищення кваліфікації) робітників з професії «В’язальниця трикотажних
виробів та полотна» 2, 3, 4, 5-го розрядів розроблено 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» та статті 32 Закону України «Про
професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для виконання всіма
професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами
та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення
кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та
форми власності.
У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання
на 2 розряд становить 484 години, на 3 розряд – 473 години, на 4 розряд – 534
годин, на 5 розряд – 151 година.
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 продовжені за
рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог
сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих
кадрів тощо.
Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення
предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і
культура спілкування» тощо).
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі
кваліфікаційної характеристики професії «В’язальниця трикотажних виробів та
полотна» (Випуск № 47, Розділ № 7, «Трикотажне виробництво» єдиного
тарифно-кваліфікаційного
довідника
робіт
і
професій
робітників,
затвердженого постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних
питань і Секретаріату ВЦРПС від 13 березня 1986 № 87/5-130, досягнень науки
і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів
праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до
рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і
навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені
пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є
загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства
праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях,
лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на
робочих місцях підприємств.
Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійнотехнічної освіти не може перевищувати 80 % загального фонду навчального
часу, відповідно варіативний компонент – від 20 %.
Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу,
передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.
Обліковими одиницями навчального часу є:
академічна година тривалістю 45 хвилин;
урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних
годин;
навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;
навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;
навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.
Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої
та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від
режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.
Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою,
засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і
вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну
атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об'єднань долучаються
до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів),
їх кваліфікаційної атестації.
Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації
робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний
контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої
влади.
Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти
самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною
характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у
відповідній галузі.
До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після
навчання і перевірки знань з охорони праці.
Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на
виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється
професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами
та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик,
критеріїв оцінювання.
Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та
третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень
«кваліфікований робітник», видається диплом.
Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно
пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний

рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та
видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.
Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння
(підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків
документів про професійно-технічну освіту».
Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного
навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм
присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про
присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.
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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: 8262 В’язальнця трикотажних виробів та полотна
(код, назва професії)

2. Кваліфікація: в’язальнця трикотажних виробів та полотна 2-го розряду
(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: номери спиць, гачків, види переплетень і способи їх
отримання; лінійну щільність пряжі, щільність в’язання, способи вив’язування
петель різних видів переплетень, зменшення та збільшення кількості петель.
Повинен уміти: в’язати однокольорові вироби: шкарпетки, хустки,
шапки, шарфи, рукавиці гладдю або виворітним переплетенням з окантовкою
двокольоровим візерунком і деталей виробів у виробництві іграшок вручну
спицями, гачком або на спеціальному пристрої. Підготовлювати пряжу,
перемотувати її в клубки у декілька складань у відповідності з видами
переплетення і щільністю в’язання. Підбирати спиці або гачки відносно пряжі.
Дотримуватись заданого розміру виробу при в’язанні.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й
навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені
тощо);
е) знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
є) 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, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією в’язальниця
трикотажних виробів та полотна 2-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника
В'язання трикотажних виробів, полотен, штучного хутра

7. Специфічні вимоги
7.1 Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання
відповідно до законодавства.
7.2 Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок,
затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993)..
7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план підготовки
кваліфікованих робітників
Професія – 8262 В’язальниця трикотажних виробів та полотна
Кваліфікація: в’язальнця трикотажних виробів та полотна 2-го розряду
Загальний фонд навчального часу: 504 години
№
з/п

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2
2.1.
2.2.
2.3.
3
3.1.
3.2.
4
5

6

Навчальні предмети

Загальнопрофесійна підготовка
Основи правових знань
Основи галузевої економіки і підприємництва
Інформаційні технології
Правила дорожнього руху
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Технологія виготовлення трикотажних
виробів та полотна
Матеріалознавство
Охорона праці
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація (або
проміжна (поетапна) кваліфікаційна
атестація при продовженні навчання)
Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

Кількість годин
Всього
З них на
лабораторнопрактичні
роботи
67
8
17
17
17
8
8
8
69
2
30
2
9
30
194
96
98
20
8

484

10

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих
робітників за професією 8262 В’язальниця трикотажних виробів та
полотна 2-го розряду
1. Кабінети:
- охорони праці;
- інформаційних технологій;
- основ галузевої економіки і підприємництва;
- технології виготовлення трикотажних виробів та полотна;
- обладнання;
- матеріалознавства.
2. Майстерня:В'язання трикотажних виробів, полотен, штучного хутра.
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання
кваліфікованих робітників:
- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;
- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися
при наявності обладнаного робочого місця;
- предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за
згодою підприємств-замовників кадрів.

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а п р о г р а м а
п р е д м е т а
« О с н о в и п р а в о в и х з н а н ь »

№
з/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Назва теми
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
Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд
господарчих спорів
Праця, закон і ми
Адміністративний
проступок
і
адміністративна відповідальність
Злочин і покарання
Правова охорона природи. Охорона природи невід'ємна умова економічного та соціального
розвитку України
Усього годин:

з

Кількість годин
з них
на
Усього
лабораторнопрактичні
роботи

1

5
1
1
2
2
2
2
1

17

Тема 1. Право – соціальна цінність, складова частина
загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави
Право у житті кожного з нас. Право – цінність – одна із засад державного
і суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї.
Морально-етична природа права. Правомірна поведінка і правопорушення.
Юридична відповідальність.
Тема 2. Конституційні основи України
Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове
становище громадян України, їхня рівноправність.
Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на
повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість
житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої
кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо.
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. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд
господарських спорів
Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони,
які використовуються для розв'язання господарських спорів.
Тема 6. Праця, закон і ми
Право громадян України на працю.
Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір.
Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.
Тема 7.
Адміністративний
проступок
і
адміністративна
відповідальність
Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та
організація державного управління. Роль адміністративного права у
регулюванні відносин у сфері державного управління.
Тема 8. Злочин і покарання
Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права.
Злочин та інші правопорушення.
Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи
відповідно до вчинку.
Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи – невід'ємна
умова економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа - людинасуспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища.
Відповідальність
за
порушення
законодавства
про
охорону
навколишнього середовища.

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а п р о г р а м а з
п р е д м е т а
« О с н о в и г а л у з е в о ї е к о н о м і к и і
п і д п р и є м н и ц т в а »
№
з/п

Кількість годин

Назва теми
Усього

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Предмет, методи і завдання економіки
в галузі
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
Оплата праці
Усього годин

з них
на лабораторнопрактичні роботи

1
1
2
2
3
2
2
2
2
17

Тема 1. Предмет, методи і завдання економіки в галузі
Мета і зміст курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва».
Необхідність
вивчення
курсу
майбутніми
кваліфікованими,
конкурентоспроможними на ринку праці робітниками.
Тема 2. Галузева структура промисловості України
Поняття та класифікація галузей промисловості України. Галузева
структура, та показники що її характеризують. Основні фактори, що впливають
на формування галузевої структури промисловості Україні.
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.

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.
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.
Тема 7. Продуктивність праці
Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці та
методи її обчислення.
Тема 8. Організація і оплата праці
Організації трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний зміст,
форми і системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати праці,
бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи), порядок їх
присвоєння.

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а п р о г р а м а з
п р е д м е т а
« І н ф о р м а ц і й н і т е х н о л о г і ї »
Кількість годин

№
з/п

1

2

Назва теми

Використання інформаційних та
комп’ютерних технологій для автоматизації
виробництва
Системи управління на основі
комп’ютерних технологій
Усього годин

Усього

з них
на лабораторнопрактичні
роботи

8

4

9

4

17

8

Тема 1. 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.
Числове програмне управління та його різновиди.
Роботизація та автоматизація виробництва на основі електроннообчислювальної техніки – основа інтенсифікації виробництва.
Охорона праці та техніка безпеки під час роботи на автоматизованому
обладнанні.
Роль людського фактору в автоматизованому виробництві.
Перспектива розвитку електронно-обчислювальної техніки і засобів
автоматизації.
Лабораторно-практична робота
Складання алгоритмів управління автоматизації обладнанням.
Тема 2. Системи управління на основі комп’ютерних технологій
Поняття про мікропроцесори, контролери та логічні елементи. Елементна
база сучасних комп’ютерів.
Функціональна схема мікропроцесора. Основний алгоритм роботи
мікропроцесора.
Пристрої зв’язку з об’єктами управління та їх класифікація по
визначенню та принципу дії.
Виконавчі механізми. Приводи: електричний, електромагнітний.
Засоби представлення інформації різними датчиками та пристроями
зв’язку з об’єктами управління.
Види управління: ручне, автоматизоване, автоматичне.

Структура і визначення різних систем управління механізмами та
технологічними процесами. Регулювання. Контроль. Сигналізація та
блокування.
Рівні управління верстатами. Основні функції програмного керування на
кожному рівні управління.
Лабораторно-практичні роботи
1. Визначення статичної характеристики датчика.
2. Представлення інформації різними датчиками.

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а п р о г р а м а з
п р е д м е т а
« П р а в и л а д о р о ж н ь о г о р у х у »
Кількість годин

№
з/п
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
Усього годин:

Усього

з них на
лабораторнопрактичні
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 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. Правила очікування
автобуса, тролейбуса, трамвая, автомобіля-таксі. Посадка та висадка пасажирів
під час зупинки транспорту.
Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують
гужовим транспортом і погоничів тварин
Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового
транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних
засобів. Документи водія. Обов’язки водія.
Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.
Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух
зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється. Заборони
водію. Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів тварин.
Заборони водію велосипеда забороняється. Заборони водію гужового
транспорту. Заборони погоничам тварин.
Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими велосипедами,
мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин.
Тема 4. Регулювання дорожнього руху
Дорожні знаки та їх значення в загальній системі
організації
дорожнього руху, їх класифікація.
Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації
дорожнього руху, класифікація розмітки .
Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання
дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.
Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух
світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів.
Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній
рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед грудьми;
права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали
регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника
дорожніми знаками і розміткою.

над

сигналами

світлофора,

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
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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1

Історія виникнення і розвиток трикотажної
промисловості
Підготовка сировини до в’язання
Щільність в’язання
Процес петлеутворення на спицях та гачках
Усього годин

2
3
4

Кількість годин
Усього
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лабораторнопрактичні
роботи

1
2
2
25
30

2
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Тема 1. Історія виникнення і розвиток трикотажної промисловості
Основні напрями розширення асортименту трикотажних виробів.
Поліпшення їх якості, властивостей, відповідність вимогам стандартизаціі
трикотажних виробів.
Тема 2. Підготовка сировини до в’язання
Мета та сутність перемотування пряжі. Дефекти намотування.
Тема 3. Щільність в’язання
Контрольний зразок. Щільність. Види щільності. Визначення щільності
для в’язання.
Лабораторно-практична робота
Розрахунок лінійної щільності для в’язання деталей виробів.
Тема 4. Процес петлеутворення на спицях та гачком
Види спиць, гачків. Будова лицьової та виворітної петель. Пружкові
петлі. Набір петель початкового ряду. Вив’язування лицьової та виворітної
петлі різними способами. Вив’язування двох разом лицьових та двох
виворітних петель разом з нахилом праворуч та ліворуч, схрещених праворуч
та ліворуч. Накиди. Вив’язування повітряної петлі, декількох петель з однієї.
Перекручені петлі. Додавання та зменшення петель. Закривання петель. Умовні
позначення петель. Схематичний запис і рапорт узору.
Ланцюжок-основа. Умовні позначення. Будова повітряної петлі, ведуча
петля, петлі повороту або підйому. Пров’язування стовпчиків різноманітної
будови. Способи введення гачка. Декілька способів в’язання. Додавання та
зменшення стовпчиків. Принцип в'язання кола і квадрата. В’язання візерунків
за схемою. Записування узорів. В’язання шапочки, рукавиць, шкарпеток,
іграшок.
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Основні напрями збільшення та розширення
асортименту пряжі. Підвищення
конкурентоспроможності трикотажних
виробів
Класифікація текстильних волокон.
Будова та властивості натуральних волокон
рослинного та тваринного походження
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Тема 1. Основні напрями збільшення та розширення асортименту
пряжі. Підвищення конкурентоспроможності трикотажних виробів
Основні напрямки збільшення та розширення асортименту пряжі.
Підвищення конкурентоспроможності трикотажних виробів. Поліпшення
якості волокон, пряжі, їх властивостей, відповідність вимогам.
Тема 2. Класифікація текстильних волокон
Загальні відомості про волокна. Класифікація текстильних волокон:
натуральні (рослинного і тваринного походження), хімічні (штучні і
синтетичні), мінеральні. Відмінність між волокнами усіх груп. Хімічний склад
волокон.
Загальні властивості волокон: лінійна щільність, довжина, міцність,
гнучкість, чіпкість, гігієнічні властивості, стійкість до впливу навколишнього
середовища, тертя, прання, хімічної чистки, волого-теплової обробки.
Тема 3. Будова та властивості натуральних волокон рослинного та
тваринного походження
Волокна рослинного походження: бавовна, льон, коноплі, джут, кенаф,
кендир, канатник та ін. Будова волокон. Хімічний склад. Фізико-механічні
властивості: довжина, товщина, міцність на розрив, деформація, подовження
волокон, забарвлення, опір стиранню тощо.
Хімічні властивості: стійкість волокон до впливу кислот, лугів,
органічних розчинників.
Дефекти волокон. Інші волокна рослинного походження.
Вовна. Будова волокна вовни. Види вовни. Фізико-механічні властивості
вовни: товщина, довжина волокна, міцність волокна на розрив, розтяжність,

пружність, скрученість, стійкість щодо стирання, забарвлення, валкоздатність,
гігроскопічність, світлостійкість.
Хімічні властивості вовни: дія розчину сірчаної кислоти, дія лугів,
окислювальних засобів (перекису водню, гіпохлориду), органічних
розчинників.
Вовна інших тварин. Первинна обробка вовни. Дефекти вовни.
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Правові та організаційні основи охорони праці

Основи безпеки праці в галузі. Загальні
відомості
про
потенціал
небезпек.
Психологія безпеки праці. Організація
роботи з охорони праці
Основи пожежної безпеки.
Вибухонебезпека виробництва і
вибухозахист
Основи електробезпеки
Основи гігієни праці та виробничої
санітарії. Медичні огляди
Надання першої допомоги потерпілим при
нещасних випадках
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Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони
праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його
вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників
для виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон
України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності», основи законодавства України про
охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон
України «Про колективні договори і угоди».
Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на
охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього
трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний
договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під
час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови
праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення

законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони
праці.
Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації
робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативноправових актів з охорони праці.
Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за
охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про
охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими
працівниками осіб з питань охорони праці.
Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок
навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і
види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і
посадових осіб.
Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення
небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів
захисту працівників. Порядок
забезпечення
працівників
засобами
індивідуального та колективного захисту.
Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні
випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і
здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і
професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань
на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на
виробництві. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних
захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та
облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і
професійних отруєнь.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про
потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з
охорони праці
Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою,
для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з
охорони праці.
Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час
проведення робіт за професією в галузі.
Захист від дії хімічних чинників. Зони безпеки та їх огородження.
Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні
фарбування. Знаки безпеки.
Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і
шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби
індивідуального захисту при проведенні різних видів робіт. Захист від шуму,
пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат
виробничих приміщень.
Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, які
характерні для професії в’язальник трикотажних виробів та полотна: ураження
електричним струмом, травматизм очей, опіки, ураження дихальних шляхів,

механічні пошкодження, порізи. Вимоги безпеки у навчальних, навчальновиробничих приміщеннях навчальних закладів.
Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та
умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).
Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в
процесі праці (увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.
Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп
роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх
вплив на безпеку праці.
Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки
виробничих процесів, обладнання будівель і споруд.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в
професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з
нормами та правилами.
Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з
приміщень у разі аварії.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і
вибухозахист
Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання
відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в
пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних
систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки,
дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.
Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.
Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах,
запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини.
Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції.
Поняття вогнестійкості.
Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок,
покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів:
пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння,
вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова,
використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.
Організація пожежної охорони в галузі.
Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних
значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами
хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і
тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і
параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.
Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку
середовища.
Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування
промислових аварій.
Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для
виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та
наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і
здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх
наслідки.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного
струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження
людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії,
фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення
потерпілого від дії електричного струму.
Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження
працюючих електричним струмом.
Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.
Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення
та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними
електросвітильниками.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних
комп’ютерах.
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.
Правила поведінки під час грози.
Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди
Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та
санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація,
іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на
організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні
рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини,
викликають гострі та хронічні захворювання. Лікувально-профілактичне
харчування.
Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика.
Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і
жінками.
Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.
Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих,
навчальних та побутових приміщень.
Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та
аварійне. Правила експлуатації освітлення.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних
випадках
Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність
дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом
під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран,
носа, вуха тощо.
Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад,
призначення, правила користування.
Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в
ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж
серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.
Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні
електричним струмом.
Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.
Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша
допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.
Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості), шоці,
тепловому та сонячному ударі, обмороженні.
Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках,
опіку очей.
Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.
Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання
допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.
Транспортування
потерпілого.
Підготовка
потерпілого
до
транспортування. Вимоги до транспортних засобів.
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І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ
Тема 1. Вступне заняття. Безпека праці, пожежна безпека,
електробезпека в навчальній майстерні
Інструктаж з безпеки праці, безпеки життєдіяльності.
Базове підприємство учбового закладу, його трудові традиції, новатори
виробництва.
Ознайомлення учнів з майстернею, розміщення учнів за робочими
місцями. Ознайомлення з порядком одержання та здачі інструменту та
пристосувань.
Ознайомлення з порядком роботи, формами
організації праці та
правилами внутрішнього розпорядку в навчальних майстернях.
Правила та норми безпеки праці в навчальних майстернях. Вимоги
безпеки до виробничого обладнання та виробничого процесу. Основні
небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що можуть виникнути під час роботи
в майстернях. Причини травматизму. Види травм. Заходи щодо попередження
травматизму.
Пожежна безпека. Причина пожеж в навчальних майстернях та інших
приміщеннях навчальних закладів. Заходи попередження пожеж. Застережні
заходи під час користування пожежонебезпечними рідинами та газами.

Користування первинними засобами пожежогасіння. Заходи щодо
забезпечення пожежної безпеки, шляхи евакуації. Основні правила та норми
електробезпеки. Правила користування електронагрівальними приладами та
електроінструментами,
заземлення
електроустановок,
відключення
електромережі. Знаки та надписи безпеки, захисні засоби. Види електротравм.
Надання першої допомоги.
Тема 2. Екскурсія на підприємство
Навчально-виховні завдання екскурсії. Продукція, яка виробляється
підприємством, система контролю якості продукції.
Ознайомлення зі структурою та основними устаткуваннями
підприємств, з виробничим планом, планом соціального розвитку виникнення
нових професій, системою перепідготовки робітничих кадрів, колективним
договором підприємства, формами участі робітників у керуванні
підприємством.
Перспективи розвитку підприємства.
Тема 3. Навчання робочим прийомам і способам в’язання різних
видів переплетень спицями та гачком
Інструктаж за змістом занять і організації робочого місця, охорони праці
та безпеки життєдіяльності.
Ознайомлення з видами спиць і гачків, їх номером та діаметром, з
видами; лінійною щільністю пряжі. Підготовка інструментів та пристосувань.
Підбір спиць та пряжі.
Вправи
Набір петель початкового ряду з однієї нитки, двох ниток, з потовщеним
нижнім ланцюжком.
Набір петель першого ряду, вив’язування лицьової петлі за передню
стінку, за задню стінку.
Вив’язування виворітних петель, узорів з лицьових та виворітних петель.
Вив’язування крайніх петель, закріплення петель останнього ряду.
Вив’язування петель з накидом, збільшення та зменшення кількості
петель.
Вив’язування ажурних узорів без перехрещених петель, пучечків із
стовпчиків з накидом.
Вив’язування узорів із перехрещених петель та обвитих петель.
Вив’язування декількох петель з однієї.
Вив’язування окремих мотивів та з’єднання їх між собою.
Вив’язування стовпчиків без накиду, напівстовпчиків, стовпчиків з одним
та декількома накидами.
Вив’язування окремих мотивів гачком та з’єднання їх між собою,
обв’язування виробів гачком.
В’язання гачком початкового ряду.

Тема 4. Навчання робочим прийомам по в’язанню шарфів, шапочок,
шкарпеток спицями та гачком
Інструктаж за змістом занять і організації робочого місця, охорони праці
та безпеки життєдіяльності.
Розрахунок щільності в’язання для вив’язування шарфів, шапочок та
шкарпеток.
Вправи
Вив’язування шарфів спицями та гачком.
Вив’язування шапочок спицями та гачком.
Вив’язування шкарпеток спицями та гачком.
Вив’язуванню різноманітних серветок гачком.
ІІ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Тема 1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з безпеки праці
та пожежної безпеки
Інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки на
виробництві.
Організація робочого місця в’язальниці трикотажних виробів та полотна
на виробництві. Використання засобів охорони праці та індивідуального
захисту.
Ознайомлення учнів (слухачів) з підприємством, його структурними
підрозділами, устаткуванням і технологічним процесом виготовлення
продукції.
Тема 2. Самостійна робота в’язальниці трикотажних виробів та
полотна 2 розряду.
Самостійне виконання робіт в’язальниці трикотажних виробів та полотна,
відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики на 2 розряд та з
дотриманням норм безпеки праці, використанням новітніх технологій
виробництва.
Примітка
Детальна програма виробничої практики розробляється кожним
навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітнього
устаткування та матеріалів, умов виробництва за погодженням з
підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому
порядку.
КВАЛІФІКАЦІЙНА ПРОБНА РОБОТА
Приклади робіт
В'язання спицями, гачком чи на спеціальному пристрої:
- шарфів;
- шкарпеток;
- хусток;
- рукавиць;
- деталей виробів при виробництві іграшок.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 8262 В’язальниця трикотажних виробів та полотна
(код, назва професії)

Кваліфікація: в’язальниця трикотажних виробів та полотна 2-го розряду
(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:
1. Вимоги охорони праці.
2. Номери спиць, гачків.
3. Види переплетень і способи їх отримання.
4. Лінійну щільність пряжі.
5. Щільність в’язання.
6. Способи вив’язування петель різних видів переплетень.
7. Зменшення та збільшення кількості петель.
ВМІЄ:
1. Організовувати робоче місце згідно вимогам охорони праці.
2. Дотримуватися норм технологічного процесу.
3. Підготовлювати пряжу, перемотувати її в клубки у декілька складань.
4. Підбирати спиці або гачки відносно пряжі.
5. Розраховувати горизонтальну та вертикальну щільність в’язання.
6. Вив’язувати різні види петель за допомогою спиць, гачків або на
спеціальному пристрої.
7. Виконувати набор петель початкового ряду, збільшення та зменшення
кількості петель, закріплення петель останнього ряду за допомогою спиць та
гачків.
8. Дотримуватись заданого розміру виробу при в’язанні.
9. В’язати однокольорові вироби: шкарпетки, хустки, шапки, шарфи, серветки
гладдю або виворітним переплетенням з окантовкою двокольоровим
візерунком.
10. В’язати деталі виробів у виробництві іграшок вручну спицями, гачком або
на спеціальному пристрої.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання
Професія: 8262 В’язальниця трикотажних виробів та полотна
Кваліфікація: в’язальниця трикотажних виробів та полотна 2-го розряду
№
з/п
Найменування
1

Кількість на групу
з 15 осіб
Для
Для
індивідуального
групового
користування
користування

2

3

4

Обладнання:
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

1

Телевізор
Комп’ютер
Мультимедійний екран
Проектор
Праска
Інструменти:
Спиці
15 комп.
Гачки
15 шт.
Ножиці
15 шт.
Сантиметрова стрічка
15 шт.
Шаблон для перевірки щільності
15 шт.
в’язання
Прилади і пристрої:
Гачок тонкий для затягання нитки
15

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.

примітка

5

Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти
ДСПТО 8262.DB.17.00-2014
(позначення стандарту)

Професія: В’язальниця трикотажних виробів та полотна
Код:

8262

Кваліфікація: в’язальниця трикотажних виробів та полотна
3-го розряду

Видання офіційне

Київ – 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку
(підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 8262 В’язальниця трикотажних виробів та полотна
(код, назва професії)

2. Кваліфікація: в’язальниця трикотажних виробів та полотна 3-го розряду
(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: класи машин; номери спиць або гачків; види
переплетень і способи їх отримання; взаємодію і роботу основних механізмів
обслуговуючих машин; застосування голково-платинних виробів по класах,
позиціях і призначенню машин; види і лінійну щільність пряжі; процес
петлеутворення трикотажних виробів; артикули виробів; заправочну карту;
правила регулювання щільності в’язання; вимоги до якості виробів; прийоми
ліквідування дефектів в’язання; інструкцію по сортуванню виробів; режим
чистки та змащування машин.
Повинен уміти: в’язати хустки, шарфи, палантини, бейки гладкого
переплетення і гладке полотно на ручних, механізованих і напівавтоматичних
плосков’язальних машинах, оборотних і багатозамкових машинах; ластик для
напульсників, технічні панчохи на круглов’язальних і плосков’язальних
машинах; шнур для обробки верхнього трикотажу та пакувальної тасьми на
шнуров’язальних машинах; однокольорові вироби верхнього трикотажу,
дитячих гарнітурів і рукавичок гладдю або виворітним переплетенням з
окантовкою двокольоровим візерунком вручну на спицях або машинах;
художньою облямівкою для хустки з пряжі машинного прядіння вручну на
спицях. Підготовлювати пряжу та заправляти машини. Регулювати натяг ниток
і щільність в’язання. Проводити заміну шпуль, бобін, голок та їх правка.
Підбирати спиці, гачки відповідних номерів. Ліквідовувати обрив ниток, зрив
полотна. Надрізувати замкові петлі при відсутності автоматичного механізму і
розподіляти вироби поштучно. Знімати і розподіляти готові вироби чи полотна
з машини. Перевіряти якість виробів, полотен, оцінювати результати виконання
завдання. Визначати розмір виробів. Обмахувати машини та змащувати
поверхні, що труться. Встановлювати лічильник.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й
навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені
тощо);
е) знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
є) 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 загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією в’язальниця
трикотажних виробів та полотна 2-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
в’язальниця трикотажних виробів та полотна 3-го розряду; без вимог до стажу
роботи.

6. Сфера професійного використання випускника
В’язання трикотажних виробів, полотен, штучного хутра.

7. Специфічні вимоги
7.1 Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання
відповідно до законодавства.
7.2 Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок,
затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
7.3 Медичні обмеження.

Типовий навчальний план підготовки
кваліфікованих робітників
Професія: 8262 в’язальниця трикотажних виробів та полотна
Кваліфікація: в’язальниця трикотажних виробів та полотна 3-го
розряду
Загальний фонд навчального часу: 493 години
№
з/п

Навчальні предмети

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2
2.1.

Загальнопрофесійна підготовка
Основи правових знань
Основи галузевої економіки і підприємництва
Інформаційні технології
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Технологія виготовлення трикотажних виробів та полотна

2.2.
2.3.
2.4.
3
3.1.
3.2.
4
5

Обладнання
Матеріалознавство
Охорона праці
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна
(поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні
навчання)
Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

6

Кількість годин
Усього
з них на
лабораторнопрактичні роботи
40
6
10
7
16
6
7
145
14
70
4
32
33
10
280
118
162
20
8

2
8

473

20

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих
робітників за професією 8262 В’язальниця трикотажних виробів та
полотна 3-го розряду
1. Кабінети:
- охорони праці;
- інформаційних технологій;
- основ галузевої економіки і підприємництва;
- технології виготовлення трикотажних виробів та полотна;
- обладнання;
- матеріалознавства.
2. Майстерня:В'язання трикотажних виробів, полотен, штучного хутра.
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання
кваліфікованих робітників:
- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;
- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися
при наявності обладнаного робочого місця;
- предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за
згодою підприємств-замовників кадрів.

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а п р о г р а м а
п р е д м е т а
« О с н о в и п р а в о в и х з н а н ь »

№
з/п
1.
2.
3.
4.

Назва теми
Правове регулювання господарських відносин у
промисловості
Захист господарських прав та інтересів. Розгляд
господарських суперечок
Праця, закон і ми
Адміністративний проступок і адміністративна
відповідальність
Усього годин:

з

Кількість годин
з них
на
Усього
лабораторнопрактичні
роботи

2
3
3
2
10

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у
промисловості
Правове регулювання діяльності у галузі промисловості. Правовий
статус. Законодавство про підприємство. Поняття підприємства та його види.
Загальні умови створення та реєстрації підприємства. Трудові доходи
працівника підприємства. Соціальна діяльність підприємства. Правові та
економічні умови господарської діяльності підприємства. Договори. Договірна
дисципліна.
Тема 2. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд
господарських суперечок
Органи, що вирішують господарські суперечки. Закони, які
використовуються при розв’язанні господарських суперечок. Система
господарських судів. Подання позову. Вирішення господарських суперечок.
Тема 3. Праця, закон і ми
Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і
службовців за шкоду, заподіяну підприємству, організації.
Охорона праці. Відповідальність підприємства за шкоду заподіяну
працівникові.
Розгляд трудових суперечок. Особливості правового регулювання
трудових відносин в окремих галузях господарства.

Тема 4.
Адміністративний
проступок
і
відповідальність
Поняття адміністративного правопорушення і
відповідальності.
Адміністративна відповідальність неповнолітніх.
відповідальність за господарські порушення.

адміністративна
адміністративної
Адміністративна

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а п р о г р а м а з
п р е д м е т а
« О с н о в и г а л у з е в о ї е к о н о м і к и і
п і д п р и є м н и ц т в а »
№
з/п

Кількість годин

Назва теми
Усього

1

2

Підприємництво як форма діяльності
в умовах ринкової економіки
Виробнича діяльність
підприємницьких структур.
Ефективність використання
виробничих фондів
Усього годин:

з них
на лабораторнопрактичні роботи

3

4

7

Тема 1. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової
економіки
Національна програма сприяння розвитку підприємництва в Україні.
Закон України «Про підприємництво». Організаційно-правові форми
підприємництва. Особливості підприємництва у галузі та тенденції його
розвитку.
Тема 2. 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.

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а п р о г р а м а
п р е д м е т а

« І н ф о р м а ц і й н і

з

т е х н о л о г і ї »
Кількість годин

№
з/п
1
2
3
4
5.

Назва теми
Ієрархічні системи управління в'язальним
виробництвом
АТСС у в'язальному виробництві
Машини-напівавтомати
Датчики у в'язальному виробництві
Створення документації табличної форми
в текстовому редакторі Mіcrosoft Word та
табличному процесорі Mіcrosoft Excel
Усього годин:

Усього

з них
на лабораторнопрактичні
роботи

1
1
1
1
12

6

16

6

Тема 1. Ієрархічні системи управління в'язальним виробництвом
Ієрархічні системи управління підприємством. Основні функції ПК на
кожному рівні управління.
Тема 2. АТСС у в'язальному виробництві
Види АТСС у в'язальному виробництві, їх основне призначення та
застосування.
Тема 3. Машини-напівавтомати
Використання машин-напівавтоматів у в'язальному виробництві. Їх
призначення та функції.
Тема 4. Датчики у в'язальному виробництві
Застосування датчиків
у в'язальному виробництві.
Статичні
характеристики датчика та його чутливість. Датчики переміщення, тиску,
температури, частоти.
Тема 5. Створення документації табличної форми в текстовому
редакторі Mіcrosoft Word та табличному процесорі Mіcrosoft Excel
Особливості створення таблиць у текстовому редакторі Mіcrosoft Word.
Призначення табличного процесора Mіcrosoft Excel. Вставка малюнків в
текстовий документ.
Лабораторно-практичні роботи
1. Створення таблиць у текстовому редакторі Mіcrosoft Word.

2. Створення таблиць за допомогою табличного процесора Mіcrosoft
Excel.
3. Вставка малюнків в текстовий документ.

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а

п р о г р а м а

з

п р е д м е т а

«Технологія виготовлення трикотажних виробів та полотна»

№
з\п

Тема

1

Процес петлеутворення на ручних
в’язальних машинах різних типів
Процес петлеутворення і види переплетень
на плосков'язальних машинах різних типів
Усього годин:

2

Кількість годин
Усього
з них на
лабораторнопрактичні
роботи

44
26

4

70

4

Тема 1. Процес петлеутворення на ручних в’язальних машинах
різних типів
Процес петлеутворення на апаратах та машинах. Початок роботи.
Способи набирання петель. Оформлення низу виробів. Перенос петлі,
прибавлення та збавлення петель. Закриття петель. З’єднання деталей на
машині. Вертикальний розріз, горизонтальні петлі для ґудзиків. Розпуск
полотна, підйом спущених петель. Вив’язування ластика, шнура для обробки
виробу. Візерунки: отримані за рахунок зміни щільності в’язання, виводу голок
у неробоче положення, перехрещення петель. Ажурні, рельєфні візерунки,
кольорові орнаменти. Умовні позначення положення голок та петель у
візерунках. В’язання візерунків на основній голечниці, за перфокартами.
В’язання переплетень на машині з приставкою. Трикотажні з’єднувальні шви:
горизонтальний, вертикальний, кетельний. Дефекти в’язання, причини їх
виникнення та способи усунення.
Тема 2. Процес петлеутворення і види переплетень на
плосков'язальних машинах різних типів
Асортимент трикотажних виробів. Артикул. Способи виготовлення
трикотажних виробів. Поняття про тканину та трикотаж. Будова петлі. Будова
трикотажу. Основні властивості трикотажу. Класифікація трикотажних
переплетень. Процес петлеутворення на плосков'язальних машинах. Клас
головних переплетень. Переплетення гладь. Будова, властивості та
застосування. Переплетення ластик. Будова, властивості та застосування.
Двовиворітне переплетення. Будова, властивості та застосування. Дефекти
полотна, причини їх виникнення та способи усунення. Якість, сортність
виробів. Визначення розмірів виробів.
Лабораторно-практична робота
1. Визначення будови і властивостей трикотажу.
2. Аналіз будови і властивостей трикотажу класу головних переплетень.
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Тема 1. Основні напрями розвитку обладнання у трикотажній
промисловості
Історія створення і розвитку обладнання для виготовлення трикотажних
виробів, полотна.
Основні напрями розвитку обладнання у трикотажній промисловості.
Заходи, пов’язані з удосконаленням технічного рівня виробництва на
основі механізації і автоматизації технологічних процесів, що дозволить
розширити асортимент і поліпшити якість виробів, збільшити випуск продукції,
підвищити продуктивність праці.
Тема 2. Загальні відомості про обладнання трикотажного
виробництва
Класифікація обладнання для виготовлення трикотажних виробів,
полотна. Загальні відомості про машини, механізми, деталі. Види передач.
Показники технічної характеристики машин. Поняття про клас машини.
Лінійна щільність пряжі, що переробляється на в’язальному обладнанні.
Технологічні можливості в’язального обладнання.
Тема 3. Машини різних типів для перемотування пряжі
Призначення та технічна характеристика машин, їх обладнання. Можливі
неполадки та способи їх усунення. Регулювання та обслуговування.

Тема 4. В’язальні апарати різних типів
Технологічні можливості побутових в’язальних апаратів різних типів.
Улаштування. Корпус. Голечниця. Позиції язичкових голок. Каретка.
Підготовка пряжі, заправка машин, регулювання довжини петлі, підготовка до
роботи, початок роботи. Механізм змінення довжини петлі. Можливі неполадки
та способи їх усунення. Регулювання та обслуговування. Рекомендації при
в’язанні.
Тема 5. Ручні в’язальні машини різних типів
Улаштування та робота ручних в’язальних машин різних типів.
Призначення, технічна характеристика ручних в’язальних машин. Вузли та
механізми. Голково-платинові вироби. Замкова каретка, замкова дошка. Вузел
замкової каретки з механізмом ввімкнення підйомих клинів. Механізм змінення
глибини кулірування. Голечниця. Вузол нитководу і колесиків. Лічильник рядів
в’язання. Регулювання щільності в’язання. Пристрій для кріплення машини до
столу і компенсації нитки, нитконатягача. Комплект поставки машини.
Регулювання і обслуговування. Можливі неполадки і способи їх усунення.
Правила змащування деталей та чищення машин.
Двофонтурні ручні в’язальні машини різних типів. Основні вузли та
механізми. Будова машини, голечниці. Пристрій для в’язання за перфокартами.
Механізм в’язання за контуром. Каретка машини, приставки. Система
ниткоподачі. Пристосування. Підготовка до в’язання. Початок в’язання.
В’язання за контуром та в’язання візерунків.
Лабораторно-практична робота
Заправка нитконатягувального пристрою, утворення початкового ряду та
регулювання щільності в’язання.
Тема 6. Шнуров’язальні машини різних типів
Призначення та будова машини. Основні вузли та механізми.
Регулювання і обслуговування. Можливі неполадки і способи їх усунення.
Правила змащування деталей та чищення машин.
Тема 7. Плосков’язальні машини різних типів
Призначення та технічна характеристика напівавтоматичних машин. Клас
машин. Залежність між класом машини та лінійною щільністю пряжі.
Улаштування плосков’язальних машин. Петлеутворюючі механізми. Будова
голечниці. Утворення початкових петель. Голкові замки машин. Склад і робота
основних механізмів машин. В’язальний механізм. Механізми: змінення
щільності в’язання, відтягування трикотажу, підйому та опускання голечниці,
додавання петель та збільшення руху замкової каретки, зменшення петель,
приводу, керування.
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Тема 1. Будова та властивості натуральних волокон рослинного та
тваринного походження
Натуральний шовк. Одержання шовку-сирцю. Будова волокна. Хімічний
склад шовку. Фізико-механічні властивості шовку: товщина, гігроскопічність,
міцність, світлостійкість, міцність на розрив.
Хімічні властивості натурального шовку: стійкість до впливу кислот,
лугів, органічних розчинників. Дефекти волокон натурального шовку, шовкусирцю. Застосування натурального шовку.
Азбест, походження та застосування. Хімічні, фізико-механічні
властивості.
Лабораторно-практична роботаЯкісне розпізнавання волокон бавовни,
льону, вовни та натурального шовку, визначення їх властивостей.
Тема 2. Хімічні волокна та їх властивості
Загальні відомості про хімічні волокна. Штучні і синтетичні волокна.
Історія винаходу штучного волокна. Загальні відомості про штучні волокна,
способи їх одержання . Хімічний склад та властивості. Недоліки.
Загальні відомості про синтетичні волокна. Класифікація синтетичних
волокон. Властивості та застосування.
Лабораторно-практична робота
Визначення волокнистого складу ниток із синтетичних та штучних
волокон пробою на горіння, по зовнішньому вигляду, відношенню до дії
хімічних речовин.
Тема 3. Пряжа та її властивості

Поняття про пряжу та нитки. Класифікація пряжі від призначення, виду
волокон, лінійної щільності, обробки, крутки, системи прядіння. Високооб’ємна
пряжа, її властивості. Текстуровані нитки, їх одержання та використання у
трикотажному виробництві. Крутка пряжі. Властивості одиничної та крученої
пряжі. Властивості пряжі, яка одержана з природних та хімічних волокон.
Вимоги до пряжі, яка використовується у трикотажному виробництві. Значення
лінійної щільності, міцності, вологості, чистоти, гладкості пряжі.
Вимоги до ниток, що виготовлені з хімічних волокон. Методи визначення
основних властивостей пряжі.
Лабораторно-практична робота
Визначення лінійної щільності, міцності, подовження, крутки, вологості пряжі.
Тема 4. Технологічний процес отримання пряжі
Призначення та сутність прядіння текстильних волокон. Основні етапи
прядильного виробництва.
Системи прядіння бавовни, їх сутність. Поняття про прядіння вовни.
Сутність та призначення гребінної та апаратної систем прядіння вовни.
Сукання, крутіння пряжі. Сутність, призначення.
Дефекти пряжі при суканні, крутінні.
Тема 5. Кручення та виготовлення об’ємних ниток
Призначення процесу кручення. Принцип одержання різноманітних
об’ємних ниток.
Особливості виробництва малорозтяжних, нерозтяжних ниток. Види
текстурованих ниток (однорідні, неоднорідні).
Лабораторно-практична робота
1. Визначення за зразками об’ємних ниток.
2. Визначення властивостей ниток.
Тема 6. Перемотування пряжі
Призначення процесів перемотування пряжі. Види намоток пряжі.
Призначення емульсування, парафінування пряжі.
Особливості намотування синтетичних ниток. Обладнання
перемотування пряжі. Дефекти намотування пряжі.
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Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення
небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів
захисту працівників. Порядок
забезпечення
працівників
засобами
індивідуального та колективного захисту.
Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні
випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і
здоровий спосіб життя. Основні причини травматизму і професійних
захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та
захворювання на виробництві. Соціальне страхування від нещасних випадків і
професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників.
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних
захворювань і професійних отруєнь.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про
потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з
охорони праці
Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, які
характерні для професії в’язальник трикотажних виробів та полотна: ураження
електричним струмом, травматизм очей, опіки, ураження дихальних шляхів,
механічні пошкодження, порізи. Вимоги безпеки у навчальних, навчальновиробничих приміщеннях навчальних закладів.
Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та
умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки
виробничих процесів, обладнання будівель і споруд.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в
професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з
нормами та правилами.
Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з
приміщень у разі аварії.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і
вибухозахист
Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.
Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах,
запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини.
Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції.
Поняття вогнестійкості.
Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок,
покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів:
пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння,
вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова,
використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.
Організація пожежної охорони в галузі.
Тема 4. Основи електробезпеки
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.
Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження
працюючих електричним струмом.
Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.
Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди
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.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних
випадках
Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад,
призначення, правила користування.

Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія: 8262 В’язальниця трикотажних виробів та полотна
(код, назва професії)

Кваліфікація: в’язальниця трикотажних виробів та полотна 3-го розряду
(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)

№
з/п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.1
2.2

Теми
І. Виробниче навчання
Основи безпеки праці, пожежної безпеки, електробезпеки в
навчальній майстерні
Виконання робочих прийомів та видів робіт на апаратах
Виконання робочих прийомів та видів робіт на ручних
машинах різних типів
Виконання робочих прийомів по трикотажним
з’єднувальним швам
Виконання робочих прийомів і видів робіт на
плосков’язальних машинах
Усього годин:
ІІ. Виробнича практика
Ознайомлення з підприємством, інструктаж з безпеки праці
та пожежної безпеки
Самостійна робота на робочому місці в’язальниці
трикотажних виробів та полотна 3-го розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Усього годин:
Разом:

Кількість
годин
6
12
20
20
60
118
7
155

162
280

І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ
Тема 1. Основи безпеки праці, пожежної безпеки, електробезпеки в
навчальній майстерні
Інструктаж з безпеки праці, безпеки життєдіяльності. Ознайомлення учнів
з майстернею, розміщення учнів за робочими місцями. Правила та норми
безпеки праці в навчальних майстернях. Вимоги безпеки до виробничого
обладнання та виробничого процесу. Ознайомлення з порядком одержання та
здачі інструменту та пристосувань.
Ознайомлення з порядком роботи, формами
організації праці та
правилами внутрішнього розпорядку в навчальних майстернях.
Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що можуть виникнути
під час роботи в майстернях. Причини травматизму. Види травм. Заходи щодо
попередження травматизму.

Тема 2. Виконання робочих прийомів та видів робіт на апаратах
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці
та пожежна безпека. Перевірка якості пряжі за лінійною щільністю, кольором,
якістю намотування.
Вправи
Заправлення апарату пряжею, набір петель, виконання першого ряду,
в’язання наступних рядів, регулювання щільності в’язання, натягу нитки,
збільшення та зменшення кількості петель, заміна пряжі, перенесення петель,
закріплення петель деталей виробів, зняття закінчених деталей, ліквідації
дефектів в’язання: розпуск зривів, підняття спущених петель з дотриманням
структури переплетення.
Навчання прийомам чищення апарату.
Тема 3. Виконання робочих прийомів та видів робіт на ручних
машинах різних типів
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці
та пожежна безпека. Перевірка якості пряжі за лінійною щільністю, кольором,
якістю намотування.
Вправи
Заправка різних типів машин пряжею, пров’язування сітки, надягання
відтяжної гребінки, підвішування важків. Установлення щільності в’язання,
регулювання натягу нитки;
Виставленню замочних клинів на різні види переплетень.
Усунення скинутих петель. Перенесення петель на сусідні голки, на голки
протилежної голочниці (декеровка). Підняття петель.
Збільшення і зменшення кількості петель.
Збільшення голок на передній і задній голочниці у встановленій
послідовності, зменшення петель (скидання петель з голки за допомогою
убавлювальної лопатки або шляхом перенесення на сусідні голки).
Заміна пряжі, ліквідації обривів ниток.
Заміна зломаних голок і платин.
Ліквідування дефектів в’язання: розпуск зривів, підняття спущених
петель з дотриманням структури переплетення. Перевірка якості в'язання та
відповідності розмірів деталей виробів лекалам.
Знімання готових деталей з машини. Чищення і змащення машини у
встановленому порядку.
Тема 4. Виконання робочих прийомів по трикотажним
з’єднувальним швам
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці
та пожежна безпека.
Ознайомлення з інструментами для з’єднання деталей виробу.
Вправи
Виконання трикотажних швів на зразках: горизонтального «петля в
петлю», вертикального, тамбурного, кетельного швів.
Перевірка якості швів. Усунення дефектів.

Тема 5. Виконання робочих прийомів і видів робіт на
плосков’язальних машинах
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці
та пожежна безпека. Підготовка пряжі до роботи, перевірка якості пряжі за
лінійною щільністю, кольорами.
Вправи
Заправка машини пряжею.
Прокладання сітки, пров’язування першого ряду в’язання, надяганнюя
відтяжної гребінки та підвішування важків.
Огляд машини перед пуском.
Пуск і зупинка машини.
Установка лічильника рядів в’язання, виставлення упорів для обмеження
ходу каретки.
Установка клинів на різні види переплетень.
Установка потрібної щільності в’язання, регулювання щільності в’язання,
натягу нитки.
Контроль якості в’язання.
Включення і виключення механізму зсуву голечниці.
Збільшення і зменшення кількості петель.
Прибавлення голок на передній і задній голечниці у встановленій
послідовності, зменшення кількості петель (скидання петель з голки за
допомогою убавлювальної лопатки або шляхом перенесення петель на сусідні
голки).
Підбір і встановлення важків.
Заміна бобін та ліквідація обриву нитки.
Зв’язування кінців нитки.
Ліквідація зриву полотен, усунення скидів петель, підняття петель,
знімання виготовлених деталей.
Ліквідація дефектів в’язання: розпуск зривів, підняття спущених петель з
дотриманням структури переплетення.
Заміна голок.
Чищення і змащування машини.
ІІ ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
Тема 1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з безпеки праці
та пожежної безпеки
Інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки на
виробництві.
Організація робочого місця в’язальника трикотажних виробів та
полотна на виробництві. Ознайомлення з підприємством та з організацією праці
в’язальниці трикотажних виробів та полотна на виробництві.

Тема 2. Самостійна робота в’язальниці трикотажних виробів та
полотна 3 розряду
Самостійне
виконання робіт в’язальниці трикотажних виробів та
полотна, відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики на 3 розряд та з
дотриманням норм безпеки праці, використанням новітніх технологій
виробництва.
Примітка
Детальна програма виробничої практики розробляється кожним
навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітнього
устаткування та матеріалів, умов виробництва за погодженням з
підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому
порядку.
КВАЛІФІКАЦІЙНА ПРОБНА РОБОТА
Приклади робіт
В'язання на ручних, механізованих і напівавтоматичних плосков'язальних
машинах:
- шарфів;
- палантинів;
- хусток;
- бейок;
- гладкого полотна;
- ластику для напульсників;
- технічних панчіх.
В'язання на шнуров’язальних машинах:
- шнурів для обробки верхнього трикотажу;
- пакувальної тасьми;
В'язання на машинах різних типів однокольорових деталей виробів
верхнього трикотажу:
- спідниці;
- жилета;
- джемпера;
- рейтуз;
- дитячих гарнітурів.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 8262 В’язальниця трикотажних виробів та полотна
(код, назва професії)

Кваліфікація: в’язальниця трикотажних виробів та полотна 3-го розряду
(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:
1. Вимоги охорони праці.
2. Класи машин.
3. Номери спиць або гачків.
4. Види переплетень і способи їх отримання.
5. Взаємодію і роботу основних механізмів обслуговуючих машин.
6. Застосування голково-платинних виробів по класах машин, позиціях і
призначенню.
7. Види і лінійну щільність пряжі.
8. Процес петлеутворення трикотажних виробів.
9. Артикули виробів.
10. Заправочну карту.
11. Правила регулювання щільності в’язання.
12. Вимоги до якості виробів.
13. Прийоми ліквідування дефектів в’язання.
14. Інструкцію по сортуванню виробів.
15. Режим чистки та змащування машин.
ВМІЄ:
11. Організовувати робоче місце згідно вимогам охорони праці.
12. Дотримуватися норм технологічного процесу.
13. Підготовлювати пряжу до в’язання та заправляти машини.
14. Розраховувати заправочні карти за лекалами.
15. Заправляти машини пряжею, виконувати заробіток першого ряду в’язання
та в’язання наступних рядів.
16. Встановлювати щільність в’язання, регулювати натяг ниток.
17. Виконувати збільшення та зменшення кількості петель.
18. Виконувати перенесення петель (декерування).
19. Проводити заміну шпуль, бобин, голок та їх правку.
20. Ліквідовувати обрив ниток, зрив полотна.
21. Надрізувати замкові петлі при відсутності автоматичного механізму і
розподіляти вироби поштучно.
22. Знімати і розподіляти готові вироби чи полотна з машини.
23. Перевіряти якість виробів, полотен, оцінювати результати виконання
завдання.
24. Визначати розмір виробів.
25. Виконувати чищення машини та змащування деталей.
26. Встановлювати лічильник.
27. В’язати хустки, шарфи, палантини, бейки гладкого переплетення і гладке
полотно на ручних машинах.

28. В’язати хустки, шарфи, палантини, бейки гладкого переплетення і гладке
полотно на механізованих машинах.
29. В’язати хустки, шарфи, палантини, бейки гладкого переплетення і гладке
полотно на напівавтоматичних плосков'язальних машинах.
30. В’язати хустки, шарфи, палантини, бейки гладкого переплетення і гладке
полотно на оборотних і багатозамкових машинах.
31. В’язати ластик для напульсників, технічні панчохи на круглов’язальних
та плосков’язальних машинах.
32. В’язати шнур для обробки верхнього трикотажу та пакувальної тасьми на
шнуров’язальних машинах та плосков’язальних машинах.
33. В’язати однокольорові вироби верхнього трикотажу, дитячих гарнітурів і
рукавичок
гладдю або виворітним переплетенням з окантовкою,
двокольоровим візерунком вручну на спицях або машинах.
34. Обробляти художньою облямівкою хустки з пряжі машинного прядіння
вручну на спицях.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання
Професія: 8262 В’язальниця трикотажних виробів та полотна
Кваліфікація: в’язальниця трикотажних виробів та полотна 3-го розряду
№
з/п
Найменування
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2
Апарати різних типів
В'язальні машини різних типів
Машина плосков’язальна
Мотальна машина
Праска
Телевізор
Комп’ютер
Мультимедійний екран
Проектор

Кількість на групу
з 15 осіб
Для
Для
індивідуального
групового
користування
користування

3
Обладнання:
5 шт.

4
10 шт.
7 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Інструменти:
15 шт.
15 шт.

Сантиметрова стрічка
Ножиці
Викрутка
Обценьки
Пінцет
Шаблон для перевірки щільності
15 шт.
в’язання
Масльонка
Прилади і пристрої:
Гребінка заправочна
Гачок для тягування лінійок
Лопатка для збавки голок
Мішок підвісний для відходів
15 шт.
в’язання
Грузи для відтягування полотна
Декер

4 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
15 компл.
15 шт.
15 шт.
15 шт.
15 шт.

примітка

5

Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти

ДСПТО 8262.DB.17.00-2014
(позначення стандарту)

Професія: В’язальниця трикотажних виробів та полотна
Код:

8262

Кваліфікація: в’язальниця трикотажних виробів та полотна
4-го розряду

Видання офіційне

Київ – 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку
(підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 8262 В’язальниця трикотажних виробів та полотна
(код, назва професії)

2. Кваліфікація: в’язальниця трикотажних виробів та полотна 4-го розряду
(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: технологію виготовлення трикотажних виробів із
різних видів пряжі та асортименту; будову та принцип роботи
автоматизованого та ручного обладнання і правила догляду за ним;
призначення замків, способи їх переключення; голково-платинові вироби, їх
призначення, номери і позиції; призначення механізмів та пристосувань для
спеціальних заправок; види переплетень, їх властивості; основні заправні дані;
лінійну щільність нитки або пряжі; артикули і розміри виробів; раціональні
прийоми виконання технологічних операцій; ручне та автоматизоване
декорування, норми відходів і способи їх скорочення, правила регулювання
щільності; інструкції з сортування виробів та полотен; режим чищення машини
і змащування поверхонь, що труться. Вимоги до якості виробів, прийоми
ліквідування дефектів в’язання, усунення незначних несправностей
автоматизованого та ручного обладнання.
Повинен уміти: в’язати напіврегулярні вироби верхнього трикотажу,
рукавичні вироби, полотно, купони і зразків всіх видів переплетень; пухові
хустки, шарфи та палантини з художньою облямівкою, трикотажні штучні
хутра; гладкі панчішно-шкарпеткові вироби (у т.ч. підслідники) на
плосков’язальних, оборотних, круглов’язальних, круглотрикотажних, овальних,
основов’язальних бейочних і круглопанчішних автоматах; багатокольорові і
однокольорові вироби верхнього трикотажу, дитячі гарнітури, рукавички,
гетри, шалі та дитячі гольфи візерунчатим і ажурним переплетенням з
окантовкою багатокольоровим візерунком на спицях або машинах; хусток з
художньою облямівкою із пряжі ручного виготовлення вручну на спицях.
Виконувати ручне та автоматичне декерування. Заправляти машини і автомати.
Виконувати заміну і правку голок, голкової плитки, голковода, заміна шпуль і
бобін. Розраховувати петлі і структуру в’язання. Готувати пряжу необхідних
кольорів та відтінків. Підбирати спиці і гачки відповідних номерів.
Ліквідовувати обриви ниток, чесальної стрічки, зривів полотна та виробів з
переводом лічильного ланцюга. Регулювати щільність в’язання, натяг полотна;
перевіряти обмірні дані виробу. Спостерігати за технічним станом в’язального
обладнання, за роботою механізмів і пристосувань, чесальних апаратів
в’язальних машин і правильною подачею стрічки. Зрізати і знімати
напрацьовані напівфабрикати, полотна – при необхідності поділу їх; вивертати
вироби вручну або на спеціальних приладах, надрізати замкові петлі,
закріплювати гумову нитку.

Проводити контроль та самоконтроль якості полотна, виробів і чесальної
стрічки в процесі роботи, визначати розміри виробів. Піднімати петлі і
підштопувати скиди з відновленням малюнка. Сортувати вироби,
комплектувати, відмічати вироблену продукцію, пришивати талон, зв’язувати
вироби в пачки, здавати продукцію. Обмахувати, частково чистити машини і
змащувати поверхні, що труться. Дотримуватись безпечних методів роботи,
правил санітарії, пожежної безпеки та електробезпеки під час роботи.
Розв’язувати складні непередбачувані виробничі задачі, пов’язані з
відхиленням технологічних норм від режиму роботи в’язального обладнання та
приймати відповідні рішення.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й
навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені
тощо);
е) знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
є) 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
Повна загальна середня освіта.
5.2. При підвищенні кваліфікації
Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією в’язальниця
трикотажних виробів та полотна 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
в’язальниця трикотажних виробів та полотна 4-го розряду; без вимог до стажу
роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

В'язання трикотажних виробів, полотен, штучного хутра.

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання
відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок,
затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план підготовки
кваліфікованих робітників
Професія: 8262 В’язальниця трикотажних виробів та полотна
Кваліфікація: в’язальниця трикотажних виробів та полотна 4-го розряду
Загальний фонд навчального часу: 554 години
№
з/п

1
1.3.
1.2.
1.3.
1.4.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3
3.1.
3.2.
4
5

6

Навчальні предмети

Загальнопрофесійна підготовка
Основи правових знань
Основи галузевої економіки і підприємництва
Інформаційні технології
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Технологія
виготовлення
трикотажних
виробів та полотна
Обладнання
Основи конструювання
Охорона праці
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація (або
проміжна
(поетапна)
кваліфікаційна
атестація при продовженні навчання)
Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

Усього

34
8
8
10
8
182
83

Кількість годин
з них на
лабораторнопрактичні роботи
3

3
48
20

25
64
10
310
150
160
20
8

6
22

534

51

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих
робітників за професією: 8262 В’язальниця трикотажних виробів та
полотна 4-го розряду
1. Кабінети:
- охорони праці;
- інформаційних технологій;
- основ галузевої економіки і підприємництва;
- технології виготовлення трикотажних виробів та полотна;
- обладнання;
- матеріалознавства.
2. Майстерня:
в’язання трикотажних виробів, полотен, штучного хутра.
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання
кваліфікованих робітників:
- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;
- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися
при наявності обладнаного робочого місця;
- предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за
згодою підприємств-замовників кадрів.

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а п р о г р а м а
п р е д м е т а
« О с н о в и п р а в о в и х з н а н ь »

№
з/п
1
2
3
4

Назва теми
Право - особливий вид соціальних норм
Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки
Органи державної влади та місцеве
самоврядування
Система права
Усього годин:

з

Кількість годин
з них
на
Усього
лабораторнопрактичні
роботи

2
2
2
2
8

Тема 1. Право - особливий вид соціальних норм
Соціальні норми. Види соціальних норм за сферами суспільних відносин
(політичні, економічні, організаційні, культурні, естетичні), за способом
встановлення і забезпечення (норми права, норми моралі, звичаї та традиції,
корпоративні норми, релігійні норми), за способами вираження (усні,
письмові).
Тема 2. Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки
Загальна характеристика сімейного права України. Поняття шлюбу і сім’ї.
Порядок і умови укладання шлюбу. Особисті та майнові права і обов’язки
подружжя. Припинення шлюбу. Особисті та майнові правовідносини між
батьками і дітьми. Права і обов’язки батьків і дітей.
Тема 3. Органи державної влади та місцеве самоврядування
Державна влада та її ознаки. Державний апарат. Ознаки державного
апарату. Принципи організації державного апарату.
Державний орган, його. ознаки. Класифікація органів держави (за
способом створення, за шляхом формування, за компетенцією, за місцем в
системі державного апарату, за порядком прийняття рішень, за характером і
змістом діяльності).
Поняття законодавчої влади. Органи законодавчої влади. Місцеве
самоврядування (місцеве самоуправління).
Тема 4. Система права
Поняття системи права. Правова система, правові сім’ї. Норма права та її
структура (гіпотеза, диспозиція, санкція). Види правових норм. Поняття
предмету і методу правового регулювання. Правовий інститут та його види
(галузеві, міжгалузеві). Галузь права та її види. Публічне право. Приватне
право.

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а п р о г р а м а з
п р е д м е т а
« О с н о в и г а л у з е в о ї е к о н о м і к и і
п і д п р и є м н и ц т в а »
№
з/п

Кількість годин

Назва теми
Усього

1
2

Фінансова база підприємства
Якість продукції та економічна
ефективність
Усього годин:

з них
на лабораторнопрактичні роботи

6
2
8

Тема 1. Фінансова база підприємства
Витрати виробництва. Постійні і змінні витрати виробництва.
Собівартість продукції, її види. Показники собівартості продукції. Групування
витрат що формують собівартість продукції. Калькуляції собівартості продукції
за статтями витрат. Джерело знищення собівартості.
Ціна продукції. Види цін. Методи ціноутворення. Розрахунок ціни.
Прибуток підприємства. Валовий, балансовий та чистий прибуток. Методи
розрахунку прибутку.
Рентабельність продукції і виробництва. Шляхи підвищення
рентабельності.
Тема 2. Якість продукції та економічна ефективність
Поняття якості продукції, необхідність її поліпшення. Показники якості.
Методи оцінки якості. Державні стандарти якості.
Шляхи
забезпечення
виробництва
високоякісної
продукції.
Конкурентоспроможність продукції.

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а п р о г р а м а з
п р е д м е т а
« І н ф о р м а ц і й н і т е х н о л о г і ї »
Кількість годин

№
з/п

Назва теми

Усього

1

Глобальна мережа Інтернет

5

2
3

САПР у галузі
Керування
виробництвом

автоматизованим

2
3

Усього годин:

10

з них
на лабораторнопрактичні
роботи

3

3

Тема 1. Глобальна мережа Інтернет
Застосування глобальної мережі Інтернет для пошуку даних про нову
техніку. Самоосвіта за допомогою служб Інтернет. Види навчання у глобальній
мережі Інтернет.
Запуск та налагоджування Internet. Вибір структури вікна,
налагоджування інтерфейсу. Панель інструментів.
Відкриття і перегляд Web-сторінок, користування гіперпосиланнями.
Використання панелі інструментів та адресного рядка. Робота з пошуковими
системами: пошук необхідної інформації.
Лабораторно-практичні роботи
1. Відкриття та перегляд Web-сторінок.
2. Робота з пошуковими системами.
3. Передача файлів за допомогою електронної пошти.
Тема 2. САПР у галузі
Системи автоматизованого
Розробка схем обладнання на ПК.

проектування

у легкій промисловості.

Тема 3. Керування автоматизованим виробництвом
Використання ПК для керування автоматизованим виробництвом.
Системи автоматизованого контролю. Схема керування автоматизованим
процесом.

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а п р о г р а м а з
п р е д м е т а
« Т е х н о л о г і я в и г о т о в л е н н я
т р и к о т а ж н и х в и р о б і в т а
п о л о т н а »

№
з\п
1
2
3

Тема
Процес петлеутворення на
плосков’язальних машинах різних типів
Розрахунок заправочної карти на в’язання
напіврегулярних виробів
Декорування трикотажних виробів
Усього годин:

Кількість годин
Усього
з них на
лабораторнопрактичні
роботи

34

2

44

18

5
83

20

Тема 1. Процес петлеутворення на плосков’язальних машинах різних
типів
Неповний трикотаж, його будова та властивості. Схеми, розташування
голок для отримання різноманітних видів склад. Валики, принцип отримання
валиків, властивості даного переплетення. Ажурний трикотаж, будова,
властивості, застосування та принцип його отримання. Виготовлення
смугастого трикотажу, його будова та властивості. Нерівномірний трикотаж,
його будова, властивості та застосування. Трикотаж зі зміщенням, його будова,
властивості, принцип отримання та застосування. Отримання фангу та
напівфангу зі зміщенням. Поперечно-смугастий трикотаж, його будова,
властивості, принцип отримання та застосування. Будова, властивості та
застосування платированного і жакардового трикотажу. Норми відходів і
заходи їх скорочення.
Лабораторно-практична робота
Аналіз будови і властивостей трикотажу класу ажурних переплетень.
Тема 2. Розрахунок заправочної карти на в’язання напіврегулярних
виробів
Ділення трикотажних виробів за способами в’язання. Методика
розрахунку на в’язання деталей напіврегулярних виробів (спинка, пілочка).
Методика розрахунку прибавлень та збавлень на в’язання рукава. Розрахунок
заправочної карти на в’язання напіврегулярних виробів переплетеннями: гладь,
ластик, фанг, напівфанг, репс, міланський ластик, ластик з рельєфом.
Лабораторно-практичні роботи
1. Розрахунок заправочної карти на в'язання напіврегулярних деталей
виробів верхнього трикотажу переплетенням гладь.

2. Розрахунок заправочної карти на в’язання напіврегулярних деталей
виробів верхнього трикотажу ластичним переплетенням.
3. Розрахунок заправочної карти на в’язання напіврегулярних деталей
виробів верхнього трикотажу пресовим переплетенням фанг.
4. Розрахунок заправочної карти на в’язання напіврегулярних деталей
виробів верхнього трикотажу переплетенням напівфанг.
5. Розрахунок заправочної карти на в’язання напіврегулярних деталей
виробів верхнього трикотажу комбінованим переплетенням репс.
6. Розрахунок заправочної карти на в’язання напіврегулярних деталей
виробів верхнього трикотажу комбінованим переплетенням ластик з
рельєфом.
Тема 3. Декорування трикотажних виробів
Ручне та машинне декорування трикотажних виробів. В’язання шнура для
оздоблення трикотажних виробів. Вишивка по «петлях». Аплікація. Техніка
виконання вишивки по «петлях» та аплікації.

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а п р о г р а м а
п р е д м е т а
« О б л а д н а н н я »

№
з\п

Тема

1
2
3

Плосков’язальні машини різних типів
Круглов’язальні машини різних типів
В’язальні машини-автомати
Усього годин:

з

Кількість годин
Усього
з них на
лабораторнопрактичні
роботи

12
8
5
25

4
2
6

Тема 1. Плосков’язальні машини різних типів
Ниткоподаючий пристрій. Встановлення лічильника. Змащування деталей
та чищення машин. Сучасні плосков’язальні машини різних типів.
Лабораторно-практична робота
Заправка ниткоподаючого пристрою та утворення початкового ряду.
Пристрій для регулювання положення стулок замикального клину.
Механізми перемикання рухомого клину розрізного середника, перемотування
зривів, зсуву голечниці, автоматичного перемикання нитководів, привода.
Дефекти в’язання і способи їх усунення. Несправності у роботі
плосков’язальних машин і способи їх усунення. Сучасні плосков’язальні
машини різних типів.
Лабораторно-практична робота
Дефекти в’язання і способи їх усунення.
Тема 2. Круглов’язальні машини різних типів
Призначення і технічна характеристика круглов’язальних машин різних
типів. Будова круглов’язальних машин. Голково-платинові вироби. Замки
круглов’язальних машин. Будова та робота відбійного гребня. Регулювання
щільності в’язання. Механізми відтягування, передачі руху, керування,
централізованого змащування. Автоматичні наглядачі з світловою
сигналізацією. Основні несправності машини і способи їх усунення. Технічне
обслуговування. Сучасні круглов’язальні машини різних типів.
Лабораторно-практична робота
Виставлення замочних клинів на різні види переплетень.
Тема 3. В’язальні машини-автомати
Технічна та технологічна характеристика машин-автоматів. Електронне
керування. Інтерфейс, в’язання виробу за контуром. Рідкокристалічний екран
контролера. Цифровий контроль витрати пряжі. Продуктивність. Голкові замки.
Петлеутворюючі системи. Нитководи. Пристрій переносу петель для утворення
форми виробу. Механізм індивідуального відбору голок для утворення
малюнка. Прутковий механізм відтягування трикотажу.
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№
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Тема

1

Основні відомості про конструювання,
асортимент та класифікацію трикотажних
виробів
Особливості будови тіла
Вимірювання фігур для конструювання
трикотажних виробів
Конструювання поясних виробів
Конструювання жіночих трикотажних
плечових виробів з вшивним рукавом
Конструювання чоловічих трикотажних
плечових виробів з вшивним рукавом
Конструювання дитячих трикотажних
плечових виробів з вшивним рукавом
Усього годин:

2
3
4
5
6
7

Кількість годин
Усього
з них на
лабораторнопрактичні
роботи

2

2
14

2

20
12

10
6

7

2

7

2

64

22

Тема 1. Основні відомості про конструювання, асортимент та
класифікацію трикотажних виробів
Історія розвитку трикотажних виробів. Конструювання, асортимент і
функції трикотажних виробів.
Вимоги до трикотажних виробів. Роль конструювання для забезпечення
якості трикотажних виробів. Конструювання одягу, його виробництво.
Тема 2. Особливості будови тіла
Особливості тілобудови для конструювання. Відомості про структуру
фігури людини. Пропорції фігури людини. Осанка. Опорні точки фігури,
конструктивні пояси.
Тема 3. Вимірювання фігур для конструювання трикотажних виробів
Зняття мірок при конструюванні. Основні вимоги при зніманні мірок.
Запис мірок: обхватів, ширин, довжин. Зняття мірок. Запис мірок та їх
визначення.
Класифікація трикотажу за ступенем його розтяжності.
Основні деталі трикотажних виробів.
Властивості трикотажних полотен, що впливають на конструкцію виробу.
Розмірна стандартизація трикотажних виробів. Припуски. Класифікація
трикотажних полотен за ступенем їх розтяжності.
Лабораторно-практична робота

Послідовність знімання мірок з фігури.
Тема 4. Конструювання поясних виробів
Побудова креслень рейтуз, штанів, спідниць. Зняття мірок для побудови
креслень рейтуз, штанів, спідниць. Припуски на вільне облягання.
Лабораторно-практичні роботи
1. Побудова креслення рейтуз.
2. Побудова креслення штанів.
3. Побудова креслення прямої спідниці.
4. Побудова креслення Х-клинки.
5. Побудова креслення спідниці «годе».
Тема 5. Конструювання жіночих трикотажних плечових виробів з
вшивним рукавом
Зняття мірок. Припуски на вільне облягання. Ступінь розтяжності
переплетення. Побудова базисної сітки. Побудова спинки, пілочки, рукава.
Послідовність побудови прямого та приталеного силуету.
Лабораторно-практична робота
Побудова креслення-основи жіночого одягу з вшивними рукавами.
Побудова креслення-основи жіночого одягу з вшивними рукавами
приталеного силуету.
Тема 6. Конструювання чоловічих трикотажних плечових виробів з
вшивним рукавом
Зняття мірок, побудова основ за знятими мірками. Припуски на вільне
облягання. Ступінь розтяжності переплетення. Побудова базисної сітки.
Побудова спинки, пілочки, рукава.
Лабораторно-практична робота
Побудова креслення – основи чоловічого одягу з вшивними рукавами.
Тема 7. Конструювання дитячих трикотажних плечових виробів з
вшивним рукавом
Зняття мірок, побудова основ за знятими мірками. Припуски на вільне
облягання. Ступінь розтяжності переплетення. Побудова базисної сітки.
Побудова спинки, пілочки, рукава.
Лабораторно-практична робота
Побудова креслення – основи дитячого одягу з вшивними рукавами.
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Правові та організаційні основи охорони праці

Основи безпеки праці в галузі. Загальні
відомості про потенціал небезпек. Психологія
безпеки праці. Організація роботи з охорони
праці
Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека
виробництва і вибухозахист
Основи електробезпеки
Основи гігієни праці та виробничої санітарії.
Медичні огляди
Надання першої допомоги потерпілим при
нещасних випадках
Усього годин:

Кількість годин
з них на
лабораторноУсього
практичні
роботи

1
3

1
1
1
3
10

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на
пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і
неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю,
охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.
Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації
робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативноправових актів з охорони праці.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про
потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з
охорони праці
Захист від дії хімічних чинників. Зони безпеки та їх огородження.
Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні
фарбування. Знаки безпеки.
Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і
шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби
індивідуального захисту при проведенні різних видів робіт. Захист від шуму,
пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат
виробничих приміщень.
Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, які
характерні для професії в’язальник трикотажних виробів та полотна: ураження
електричним струмом, травматизм очей, опіки, ураження дихальних шляхів,

механічні пошкодження, порізи. Вимоги безпеки у навчальних, навчальновиробничих приміщеннях навчальних закладів.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в
професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з
нормами та правилами.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і
вибухозахист
Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок,
покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів:
пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння,
вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова,
використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.
Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та
наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і
здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх
наслідки.
Тема 4. Основи електробезпеки
Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.
Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення
та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними
електросвітильниками.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних
комп’ютерах.
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.
Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди
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.
Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та
аварійне. Правила експлуатації освітлення.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних
випадках
Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в
ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж
серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.
Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.
Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша
допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.
Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості), шоці,
тепловому та сонячному ударі, обмороженні.
Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.
Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.
Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем,
нікотином.

Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія: 8262 В’язальникцятрикотажних виробів та полотна
(код, назва професії)

Кваліфікація: в’язальниця трикотажних виробів та полотна 4-го розряду
(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)
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1.5
1.6

2.1
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Теми
І. Виробниче навчання
Основи безпеки праці, пожежної безпеки,
електробезпеки в навчальній майстерні
Виконання робочих прийомів в’язання ажурних
переплетень на плосков’язальних машинах
В’язання деталей спідниці
В’язання деталей жилета
В'язання деталей рейтуз
В'язання деталей джемпера
Усього годин:
ІІ. Виробнича практика
Ознайомлення з підприємством, інструктаж з
безпеки праці та пожежної безпеки
Самостійна робота на робочому місці в’язальниці
трикотажних виробів та полотна 4-го розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Усього годин:
Разом:

Кількість
годин
6
36
18
36
18
36
150
7
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160
310

І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ
Тема 1. Основи безпеки праці, пожежної безпеки, електробезпеки в
навчальній майстерні
Інструктаж з безпеки праці, безпеки життєдіяльності. Ознайомлення учнів
з майстернею, розміщення учнів за робочими місцями. Правила та норми
безпеки праці в навчальних майстернях. Вимоги безпеки до виробничого
обладнання та виробничого процесу. Ознайомлення з порядком одержання та
здачі інструменту та пристосувань.
Ознайомлення з порядком роботи, формами
організації праці та
правилами внутрішнього розпорядку в навчальних майстернях.
Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що можуть виникнути
під час роботи в майстернях. Причини травматизму. Види травм. Заходи щодо
попередження травматизму.

Тема 2. Виконання робочих прийомів в’язання ажурних переплетень
на плосков’язальних машинах
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці
та пожежна безпека.
Вправи по заправці машини пряжею. Вправи по виставленню замочних
клинів на в’язання заданого переплетення. Вправи по перенесенню петель на
сусідні голки, на голки протилежної гольниці. Робота з декером. Вправи по
в’язанню зразків ажурних переплетень на базі головних, комбінованих та
пресових переплетень.
Тема 3. В’язання деталей спідниці
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці
та пожежна безпека.
Вправи
Підготовка пряжі до роботи.
Розрахунок заправочної карти на в’язання деталей спідниці за лекалами.
В’язання деталей спідниці.
Контроль якості деталей виробу та відповідність деталей міркам
замовника.
Тема 4. В’язання деталей жилета
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці
та пожежна безпека.
Вправи
Підготовка пряжі до роботи.
Розрахунок заправної карти на в’язання деталей жилета за лекалами.
В’язання деталей жилета.
Контроль якості деталей виробу та відповідність деталей міркам
замовника.
Тема 5. В’язання деталей рейтуз
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці
та пожежна безпека.
Вправи
Підготовка пряжі до роботи.
Розрахунок заправної карти на в’язання деталей рейтуз за лекалами.
В’язання деталей рейтуз.
Контроль якості деталей виробу та відповідність деталей міркам
замовника.
Тема 6. В’язання деталей джемпера
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці
та пожежна безпека.
Вправи
Підготовка пряжі до роботи.
Розрахунок заправної карти на в’язання деталей джемпера за лекалами.

В’язання деталей джемпера.
Контроль якості деталей виробу та відповідність деталей міркам
замовника.
ІІ ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
Тема 1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з безпеки праці
та пожежної безпеки
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки та електробезпеки в
цехах підприємства на робочих місцях. Ознайомлення з підприємством та з
організацією праці в’язальника.
Тема 2. Самостійна робота на робочому місці в’язальниці
трикотажних виробів та полотна 4-го розряду
Самостійне
виконання робіт в’язальниці трикотажних виробів та
полотна, відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики на 4-й розряд та з
дотриманням норм безпеки праці, використанням новітніх технологій
виробництва.
Примітка
Детальна програма виробничої практики розробляється кожним
навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітнього
устаткування та матеріалів, умов виробництва за погодженням з
підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому
порядку.
КВАЛІФІКАЦІЙНА ПРОБНА РОБОТА
Приклади робіт
В’язання н напіврегулярним способом деталей виробів:
- спідниці;
- жилета;
- джемпера;
- рейтуз.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 8262 В’язальниця трикотажних виробів та полотна
(код, назва професії)

Кваліфікація: в’язальниця трикотажних виробів та полотна 4-го розряду
(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:
16. Вимоги охорони праці.
17. Технологію виготовлення трикотажних виробів із різних видів пряжі та
асортименту.
18. Будову та принцип роботи автоматизованого та ручного обладнання і
правила догляду за ним.
19. Призначення замків, способи їх переключення.
20. Голково-платинові вироби, їх призначення, номери і позиції.
21. Призначення механізмів та пристосувань для спеціальних заправок.
22. Види переплетень, їх властивості.
23. Основні заправні дані.
24. Лінійну щільність нитки або пряжі.
25. Артикули і розміри виробів.
26. Раціональні прийоми виконання технологічних операцій.
27. Ручне та автоматизоване декорування.
28. Норми відходів і заходи їх скорочення.
29. Правила регулювання щільності в’язання.
30. Інструкції з сортування виробів та полотен.
31. Режим чищення машини і змащування поверхонь, що труться.
32. Вимоги до якості виробів.
33. Прийоми ліквідування дефектів в’язання.
34. Усунення незначних несправностей автоматизованого та ручного
обладнання.
ВМІЄ:
35. Організовувати робоче місце згідно вимогам охорони праці.
36. Дотримуватися норм технологічного процесу.
37. В'язати напіврегулярні вироби верхнього трикотажу, рукавичні вироби,
полотно, купони і зразки всіх видів переплетень; пухові хустки, шарфи та
палантини з художньою облямівкою, трикотажні штучні хутра; гладкі
панчішно- шкарпеткові вироби (у т.ч. підслідники) на спеціалізованому
в'язальному обладнанні.
38. В'язати однокольорові вироби верхнього трикотажу, дитячі гарнітури,
рукавички, гетри, шалі та дитячі гольфи візерунчатим і ажурним переплетенням
з окантовкою, багатокольоровим візерунком на спицях або машинах.
39. В'язати хустки з художньою облямівкою із пряжі вручну на спицях.
40. Виконувати ручне та автоматичне декерування.
41. Заправляти машини та автомати.
42. Виконувати заміну і правку голок, голкової плитки, голковода, заміна
шпуль і бобін.

43. Розраховувати петлі і структуру в’язання.
44. Регулювати щільність в’язання, натяг полотна, перевіряти обмірні дані
виробу.
45. Готувати пряжу необхідних кольорів та відтінків.
46. Підбирати спиці і гачки відповідних номерів.
47. Виконувати заміну і правку голок, голководів, замінювати шпулі, бобіни,
ліквідовувати обрив ниток, зрив полотна або деталей виробів з машин.
48. Перевіряти обмірні данні виробу. Перевіряти якість виробу у процесі
роботи і визначати розмір виробів.
49. Ліквідовувати дефекти виробів. Піднімати петлі з відтворенням малюнку.
50. Ліквідовувати обриви ниток, чесальної стрічки, зривів полотна та виробів
з переводом лічильного ланцюга.
51. Спостерігати за технічним станом в’язального обладнання, за роботою
механізмів і пристосувань, чесальних апаратів в’язальних машин і правильною
подачею стрічки.
52. Зрізати і знімати напрацьовані напівфабрикати, полотна – при
необхідності поділу їх; вивертати вироби вручну або на спеціальних приладах,
надрізати замкові петлі, закріплювати гумову нитку.
53. Здійснювати правку і заміну голок, голководів, заправочних гачків і
декерів.
54. Проводити контроль та самоконтроль якості полотна, виробів і чесальної
стрічки в процесі роботи.
55. Піднімати петлі і підштопувати скиди з відновленням малюнку.
56. Сортувати вироби, комплектувати, відмічати виробіток, пришивати
талон, зв’язувати вироби в пачки, здавати продукцію.
57. Обмахувати, чистити та змащувати машини.
58. Розв'язувати складні виробничі задачі, пов’язані з відхиленням
технологічних норм від режиму роботи в’язального обладнання та приймати
відповідні рішення.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання
Професія: 8262 В’язальниця трикотажних виробів та полотна
Кваліфікація: в’язальниця трикотажних виробів та полотна 4-го розряду
№
з/п
Найменування
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2
Напівавтомат
плосков'язальний
Мотальна машина
Праска
Телевізор
Комп’ютер
Мультимедійний
екран
Проектор

1.

Сантиметрова стрічка

2.
3.
4.
5.
6.

Ножиці
Викрутка
Обценьки
Пінцет
Шаблон для перевірки
щільності в’язання
Масльонка

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

Гребінка заправочна
Гачок для тягування
лінійок
Лопатка для збавки
голок
Мішок підвісний для
відходів в'язання
Грузи для
відтягування полотна
Декер
Дільник голок
Пристосування для
чищення голок

Кількість на групу
з 15 осіб
Для
Для
індивідуального
групового
користування
користування

3
4
Обладнання:
7 шт.

примітка

5

1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
Інструменти:
15 шт.

металева
лінійка
різні розміри

15 шт.
4 шт.
2 шт.
2 шт.
15 шт.
1 шт.
Прилади і пристрої:
15 компл.
15 шт.
15 шт.
15 шт.
15 шт.
15 шт.
15 шт.
15 шт.

Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти
ДСПТО 8262.DB.17.00-2014
(позначення стандарту)

Професія: В’язальниця трикотажних виробів та полотна
Код:

8262

Кваліфікація: в’язальниця трикотажних виробів та полотна
5-го розряду

Видання офіційне

Київ – 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку
(підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 8262 В’язальниця трикотажних виробів та полотна
(код, назва професії)

2. Кваліфікація: в’язальниця трикотажних виробів та полотна 5-го розряду
(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: будову автоматизованого та ручного обладнання, що
обслуговується, правила експлуатації та догляду за ним; застосування голковоплатинових виробів по позиціях, номери спиць; принцип роботи лічильних
пристроїв; лінійну щільність пряжі; артикули і розміри виробів. Основні види
переплетень полотна та виробів, способи їх отримання; щільність в’язання;
розрахунок петель для утворення малюнків і візерунків переплетення;
заправочної карти; інструкцію з визначення сорту; правила переключення
автоматичних механізмів і регулювання щільності, пробирання і присучування
основ; раціональні прийоми виконання технологічних операцій; режим
чищення і обмахування машин. Побудову лекал на конкретний виріб за
мірками замовника і розрахунок відповідних заправочних карт. Вимоги до
якості виробів, прийоми ліквідування дефектів в’язання, усунення
несправностей автоматизованого та ручного обладнання.
Способи економії матеріальних ресурсів, зниження собівартості вироблення
продукції. Правила зупинки всього обладнання на ремонт, приймання,
перевірки, випробування обладнання після ремонту.
Повинен уміти: в’язати регулярні вироби верхнього трикотажу,
полотна і мережива, пухові хустки, шарфи і палантини з художньою
облямівкою, які виконуються методом ручного декерування; панчішношкарпеткові вироби візерунчатих, з кольоровими поперечними смугами і
вироби з автоматично закритим миском на котонних, основов’язальних,
оборотних, круглопанчішних автоматах різних систем і класів; ажурні хустки,
шарфи і палантини з пряжі ручного виготовлення вручну на спицях; трикотажні
вироби і полотна на всіх видах обладнання і вручну в Будинках моделей,
художніх майстернях, лабораторіях; трикотажні вироби за індивідуальними
замовленнями населення в цехах, ательє, майстернях з ремонту і виготовленню
трикотажних виробів будь-якими видами переплетень, малюнків, забарвлень за
ескізами, зарисовками, описами, зразками, що додаються і за розмірами спільно
з художником і технологом.
Контролювати огляд стану обладнання, голково-платинових виробів,
рівня масла, наявності необхідної кількості сировини. Заправляти машини і
автомати. Замінювати шпулі, бобіни, копси.

Ліквідовувати зриви полотна, виробів із переведенням лічильного
ланцюга. Спостерігати за технічним станом і роботою обладнання, пристроїв і
натяжних приладів, регулювати їх. Здійснювати правку і заміну голок,
голководів, заправочних гачків і декерів.
Перевіряти якість продукції, при необхідності, з вивертанням виробів
навиворіт вручну або на спеціальних пристроях, надрізувати замкові петлі,
розподіляти вироби поштучно і закріплювати гумову нитку. Прокладати уточну
нитку по всій ширині голечниці, набирати нитки основи. Визначати або
контролювати розміри виробів. Комплектувати, відмічати виробіток,
прикріплювати талон або заповнювати і вкладати паспорт, замінювати
контейнери, здавати продукцію. Обмахувати, частково чистити машини і
змащувати поверхні, що труться. Приймати, перевіряти, випробувати
обладнання після ремонту.
Дотримуватись економії матеріальних ресурсів та зниження собівартості
вироблення продукції. Дотримуватись безпечних методів роботи, правил
санітарії, пожежної безпеки та електробезпеки під час роботи. Розв’язувати
складні непередбачувані виробничі задачі, пов’язані з відхиленням
технологічних норм від режиму роботи в’язального обладнання та приймати
відповідні рішення.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й
навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені
тощо);
е) знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
є) 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
Повна загальна середня освіта.
5.2. При підвищенні кваліфікації
Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією в’язальниця

трикотажних виробів та полотна 4-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
в’язальниця трикотажних виробів та полотна 5-го розряду; без вимог до стажу
роботи.

6. Сфера професійного використання випускника
В'язання трикотажних виробів, полотен, штучного хутра.

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання
відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок,
затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993)..
7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план підготовки
кваліфікованих робітників
Професія: 8262 в’язальниця трикотажних виробів та полотна
Кваліфікація: в’язальниця трикотажних виробів та полотна 5-го розряду
Загальний фонд навчального часу: 171 година
№
з/п

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4
2
2.1.
2.2.
2.3.
3
3.1.
3.2.
4
5

6

Навчальні предмети

Загальнопрофесійна підготовка
Інформаційні технології
Основи галузевої економіки і підприємництва
Основи правових знань
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Технологія виготовлення трикотажних
виробів та полотна
Основи конструювання
Охорона праці
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація (або
проміжна (поетапна) кваліфікаційна
атестація при продовженні навчання)
Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

Кількість годин
Всього
З них на
лабораторнопрактичні
роботи
34
10
8
8
8
25
5
10
2
7
8
84
42
42
20
8

3

151

5

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих
робітників за професією 8262 В’язальниця трикотажних виробів та
полотна 5-го розряду
1. Кабінети:
- охорони праці;
- інформаційних технологій;
- основ галузевої економіки і підприємництва;
- технології виготовлення трикотажних виробів та полотна;
- обладнання;
- матеріалознавства.
2. Майстерня: В'язання трикотажних виробів, полотен, штучного хутра.
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання
кваліфікованих робітників:
- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;
- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися
при наявності обладнаного робочого місця;
- предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за
згодою підприємств-замовників кадрів.

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а п р о г р а м а з
п р е д м е т а
« І н ф о р м а ц і й н і т е х н о л о г і ї »
Кількість годин

№
з/п

1
2
3

Назва теми
Усього

Розвиток інформаційних технологій
Застосування текстового редактора Word
Застосування системи Autocard та системи
Компас
Усього годин:

з них
на лабораторнопрактичні
роботи

1
3
6

3
3

10

6

Тема 1. Розвиток інформаційних технологій
Основні положення розвитку інформаційних технологій. Сховища даних.
WAP – технології. Цифрові технології.
Тема 2. Застосування текстового редактора Word
Створення та відкриття файлів. Форматування документу. Друк
документу.
Створення основних документів. Застосування глосарія. Створення
таблиць у текстовому редакторі Mіcrosoft Word. Створення таблиць за
допомогою табличного процесора Mіcrosoft Excel. Вставка малюнків в
документ.

1.
2.
3.

Лабораторно-практичні роботи
Застосування шаблонів при створення документів.
Створення, зберігання і друк документа.
Створення, зберігання і друк документа.

Тема 3. Застосування системи Autocard та системи Компас
Елементи керування документами та кресленнями. Засоби створення
технічної документації. Засоби зміни форми документації.
Лабораторно-практичні роботи
1. Знайомство зі структурою AutoCAD 2002i. Основні дії з AutoCAD.
2. Знайомство зі структурою AutoCAD 2002i. Основні дії з AutoCAD.
3. Система компас-3d для проектно – конструктивних робіт.
4. Система компас-3d для проектно – конструктивних робіт.

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а п р о г р а м а з
п р е д м е т а
« О с н о в и г а л у з е в о ї е к о н о м і к и і
п і д п р и є м н и ц т в а »
№
з/п

Кількість годин

Назва теми
Усього

1

Інноваційна діяльність підприємства

2

2

Комерційна діяльність підприємств

4

3

Ведення підприємницької діяльності

2

Усього годин:

з них
на лабораторнопрактичні роботи

8

Тема 1. Інноваційна діяльність підприємства
Інновації, їх місце в діяльності сучасного підприємства. Науковотехнічний прогрес (НТП), його форми. Основі напрямки сучасного НТП.
Науково-технічна революція, її особливості та напрямки.
Показники рівня НТП. Поняття ефективності заходів по впровадженню
НТП, економічний ефект заходів НТП. Вартісна оцінка витрати на
впровадження досягнень НТП і результатів реалізації заходів НТП.
Тема 2. Комерційна діяльність підприємств
Маркетинг у підприємницькій діяльності галузі. Сутність маркетингу,
його головна мета. Види маркетингової діяльності. Вивчення ринку.
Сегментація ринку. Товарна політика маркетингу. Вивчення конкурента.
Канали просування товарів до споживача.
Кредити. Види кредитів.
Страхування майна, виробничої діяльності.
Гуртова і роздрібна торгівля. Фірмові магазини. Реклама товарів. Види
реклами. Сервісне обслуговування. Гарантія якості.
Тема 3. Ведення підприємницької діяльності
Основні види діяльності підприємства. Види підприємств. Державна
реєстрація підприємницької діяльності. Формування бізнес-плану.

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а п р о г р а м а
п р е д м е т а
« О с н о в и п р а в о в и х з н а н ь »

№
з/п
1
2
3
4

з

Кількість годин
з них
на
Усього
лабораторнопрактичні
роботи

Назва теми
Судова влада
Правовідносини. Правосвідомість
Юридична відповідальність
Законність і правопорядок
Усього годин:

2
2
3
1
8

Тема 1. Судова влада
Судова влада. Поняття судової влади. Суд. Юрисдикція судів. Інстанція
суду. Конституційний суд. Суд присяжних. Апеляція. Касація.
Правоохоронні органи: поняття, ознаки, основні напрямки діяльності.
Тема 2. Правовідносини. Правосвідомість
Поняття та ознаки правовідносин. Види правовідносин. Структура
правовідносин. Суб’єкти правовідносин. Об’єкти правовідносин. Зміст
правовідносин.
Юридичні факти та їх види. Правоздатність. Дієздатність. Правосвідомість.
Правова культура.
Тема 3. Юридична відповідальність
Відповідальність особи: перспективна і ретроспективна.
Поняття, підстави, принципи, цілі та функції юридичної відповідальності.
Види юридичної відповідальності (адміністративна, дисциплінарна,
цивільно-правова, матеріальна, кримінальна, конституційна, кримінальнопроцесуальна, міжнародно-правова).
Основи юридичної відповідальності особи. Презумпція невинуватості.
Обставини, що виключають юридичну відповідальність.
Тема 4. Законність і правопорядок
Поняття законності. Принципи законності. Суспільний порядок.
Громадський порядок. Правопорядок. Дисципліна. Гарантії законності.

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а п р о г р а м а з
п р е д м е т а
« Т е х н о л о г і я в и г о т о в л е н н я
т р и к о т а ж н и х в и р о б і в т а
п о л о т н а »

№
з\п

Тема

1

Розрахунок заправочної карти на в’язання
регулярних виробів
Основні поняття про стандартизацію
Усього годин:

2

Кількість годин
Усього
з них на
лабораторнопрактичні
роботи

9

2

1
10

2

Тема 1. Розрахунок заправочної карти на в’язання регулярних
виробів
Методика розрахунку деталей регулярних виробів (спинка, пілочка,
рукава). Розрахунок заправочної карти на в’язання регулярних виробів
пресовими та комбінованими переплетеннями.
Лабораторно-практична робота
Розрахунок заправочної карти на в'язання регулярних деталей виробів
верхнього трикотажу пресовим переплетенням.
Розрахунок заправочної карти на в'язання регулярних деталей виробів
верхнього трикотажу комбінованим переплетенням.
Тема 2. Основні поняття про стандартизацію
Задачі стандартизації. Стандартизація і якість виробів.

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а п р о г р а м а з
п р е д м е т а
« О с н о в и к о н с т р у ю в а н н я о д я г у »
№
з\п

Тема

1

Конструювання жіночих трикотажних виробів з
рукавом реглан
Усього годин

Кількість годин
Усього
з них на
лабораторнопрактичні
роботи

7

3

7

3

Тема 1. Конструювання жіночих плечових трикотажних виробів з
рукавом реглан
Зняття мірок, побудова основ за знятими мірками. Припуски на вільне
облягання. Ступінь розтяжності переплетення. Побудова базисної сітки.
Побудова спинки, пілочки, рукава.
Лабораторно-практична робота
Побудова креслення-основи з рукавами реглан на жіночу фігуру.

Т и п о в а
з
№
з/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.

н а в ч а л ь н а п р о г р а м а з
п р е д м е т а
п р е д м е т а « О х о р о н а п р а ц і »

Теми
Правові та організаційні основи охорони праці

Основи безпеки праці в галузі. Загальні
відомості про потенціал небезпек. Психологія
безпеки праці. Організація роботи з охорони
праці
Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека
виробництва і вибухозахист
Основи електробезпеки
Основи гігієни праці та виробничої санітарії.
Медичні огляди
Надання першої допомоги потерпілим при
нещасних випадках
Усього годин:

Кількість годин
з них на
лабораторноУсього
практичні
роботи

1
1

1
1
1
3
8

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Основні причини травматизму і професійних захворювань на
виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на
виробництві. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних
захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та
облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і
професійних отруєнь.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про
потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з
охорони праці
Основні небезпеки під час проведення робіт за професією в галузі.
Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та
умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).
Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп
роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх
вплив на безпеку праці.
Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки
виробничих процесів, обладнання будівель і споруд.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і
вибухозахист
Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування
промислових аварій.
Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для
виробництв підвищеної вибухонебезпеки.
Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та
наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і
здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх
наслідки.
Тема 4. Основи електробезпеки
Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.
Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження
працюючих електричним струмом.
Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.
Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення
та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними
електросвітильниками.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних
комп’ютерах.
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.
Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди
Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання
тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини.
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.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних
випадках
Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.
Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад,
призначення, правила користування.

Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія: 8262 В’язальниця трикотажних виробів та полотна
(код, назва професії)

Кваліфікація: в’язальниця трикотажних виробів та полотна 5-го розряду
(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)

№
з/п
1.1
1.2

2.1
2.2

Теми
І. Виробниче навчання
Основи безпеки праці, пожежної безпеки,
електробезпеки в навчальній майстерні
В’язання деталей сукні регулярним способом
Усього годин:
ІІ. Виробнича практика
Ознайомлення з підприємством, інструктаж з безпеки
праці та пожежної безпеки
Самостійна робота на робочому місці в’язальниці
трикотажних виробів та полотна 5-го розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Усього годин:
Разом:

Кількість
годин
6
36
42
7
35

42
84

І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ
Тема 1. Основи безпеки праці, пожежної безпеки, електробезпеки в
навчальній майстерні
Інструктаж з безпеки праці, безпеки життєдіяльності. Ознайомлення учнів
з майстернею, розміщення учнів за робочими місцями. Правила та норми
безпеки праці в навчальних майстернях. Вимоги безпеки до виробничого
обладнання та виробничого процесу. Ознайомлення з порядком одержання та
здачі інструменту та пристосувань.
Ознайомлення з порядком роботи, формами
організації праці та
правилами внутрішнього розпорядку в навчальних майстернях.
Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що можуть виникнути
під час роботи в майстернях. Причини травматизму. Види травм. Заходи щодо
попередження травматизму.
Тема 2. В’язання деталей сукні регулярним способом
Організація робочого місця та інструктаж з охорони праці та пожежної
безпеки.
Вправи
Підготовка пряжі до роботи.
Розрахунок заправної карти на в’язання деталей сукні за лекалами.
Ліквідація обриву нитки, регулювання щільності в’язання.
Прибавка петель, підняття спущених петель.
В’язання деталей сукні.

Збавлення петель, перенесення петель на сусідні голки, робота декером.
Контроль якості деталей виробу та відповідність деталей міркам
замовника.
ІІ ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
Тема 1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з безпеки праці
та пожежної безпеки
Інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки в
цехах підприємства на робочих місцях. Ознайомлення з підприємством та з
організацією праці в’язальника.
Тема 2. Самостійна робота на робочому місці в’язальниці
трикотажних виробів та полотна 5-го розряду
Самостійне
виконання робіт в’язальниці трикотажних виробів та
полотна, відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики на 5 розряд та з
дотриманням норм безпеки праці, використанням новітніх технологій
виробництва.
Примітка
Детальна програма виробничої практики розробляється кожним
навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітнього
устаткування та матеріалів, умов виробництва за погодженням з
підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому
порядку.
КВАЛІФІКАЦІЙНА ПРОБНА РОБОТА
Приклади робіт
В'язання регулярним способом деталей багатокольорових
однокольорових виробів верхнього трикотажу різними видами переплетень.
В'язання сукні.

і

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 8262 В’язальниця трикотажних виробів та полотна
(код, назва професії)

Кваліфікація: в’язальниця трикотажних виробів та полотна 5-го розряду
(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:
35. Вимоги охорони праці.
36. Будову автоматичного та ручного обладнання, що обслуговується.
37. Правила експлуатації і догляд за автоматичним та ручним обладнання.
38. Застосування голково-платинових виробів по позиціях.
39. Номери спиць та гачків.
40. Принцип роботи лічильних пристроїв.
41. Лінійну щільність пряжі.
42. Артикули і розміри виробів.
43. Основні види переплетень полотна і виробів, способи їх отримання.
44. Щільність в’язання.
45. Розрахунок петель для утворення малюнків і візерунків переплетення.
46. Розрахунок заправочної карти.
47. Інструкцію з визначення сорту.
48. Правила переключення автоматичних механізмів і регулювання щільності.
49. Пробирання і присучування основ.
50. Раціональні прийоми виконання технологічних операцій.
51. Режим чищення і обмахування машин.
52. Побудову лекал на конкретний виріб за мірками замовника і розрахунок
відповідних заправочних карт.
53. Вимоги до якості виробів.
54. Прийоми ліквідування дефектів в’язання.
55. Усунення несправностей автоматичного та ручного обладнання.
56. Способи економії матеріальних ресурсів, зниження собівартості
вироблення продукції.
57. Правила зупинки всього обладнання на ремонт, приймання, перевірки,
випробовування обладнання після ремонту.
ВМІЄ:
59. Організовувати робоче місце згідно вимог охорони праці.
60. Дотримуватися норм технологічного процесу.
61. В'язати регулярні вироби верхнього трикотажу, полотна і мережив, пухові
хустки, шарфи і палантини з художньою облямівкою, які виконуються методом
ручного декорування; панчішно-шкарпеткові вироби візерунчатих, з
кольоровими поперечними смугами і вироби з автоматично закритим миском
на котонних, основов'язаних оборотних, круглопанчішних автоматах різних
систем і класів.
62. В'язати ажурні хустки, шарфи і палантини з пряжі виготовлення вручну на
спицях.

63. В'язати трикотажні вироби і полотна на всіх видах обладнання і вручну в
Будинках моделей, художніх майстернях, лабораторіях.
64. В'язати трикотажні вироби за індивідуальними замовленнями населення в
цехах, ательє, майстернях з ремонту і виготовленню трикотажних виробів будьякими видами переплетень, малюнків, забарвлень за ескізами, зарисовками,
описами, зразками, що додаються і за розмірами спільно з художником і
технологом.
65. Контролювати стан обладнання, голково-платинових виробів, рівень масла,
наявності необхідної кількості сировини.
66. Заправляти машини і автомати; замінювати шпулі, бобіни, копси.
67. Ліквідувати зриви полотна, виробів із переводом лічильного ланцюга.
68. Перевіряти якість продукції, при необхідності з вивертанням виробів
навиворіт вручну або на спеціальних пристроях, надрізувати замкові петлі,
розподіляти вироби поштучно і закріплювати гумову нитку.
69. Прокладати уточну нитку по всій ширині голечнеці, набирати нитки
основи.
70. Визначати або контролювати розміри виробів.
71. Комплектувати, відмічати виробіток, прикріплювати талон або
заповнювати і вкладати паспорт, замінювати контейнери, здавати продукцію.
72. Обмахувати, частково чистити машини і змащувати поверхні, що труться.
73. Приймати, перевіряти, випробувати обладнання після ремонту.
74. Дотримуватись економії матеріальних ресурсів та зниження собівартості
вироблення продукції.
75. Розв'язувати складні, непередбачувані виробничі задачі, пов’язані з
відхиленням технологічних норм від режиму роботи в’язального обладнання та
приймати відповідні рішення.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання
Професія: 8262 В’язальниця трикотажних виробів та полотна
Кваліфікація: в’язальниця трикотажних виробів та полотна 5-го розряду
№
з/
п

Найменування

1

2

Кількість на групу
з 15 осіб
Для
Для
індивідуального
групового
користування
користування

3
Обладнання:

1. Машина плосков'язальна типу
2. Напівавтомат
плосков'язальний
3. Мотальна машина
4. Праска
5. Телевізор
6. Комп’ютер
7. Мультимедійний екран
8. Проектор

4

2. Ножиці

1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
металева
лінійка
різні
розміри

15 шт.

Викрутка
Обценьки
Пінцет
Шаблон для перевірки
щільності в’язання
7. Масльонка

4 шт.
2 шт.
2 шт.

3.
4.
5.
6.

15 шт.
1 шт.
Прилади і пристрої:

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

Гребінка заправочна
Гачок для тягування лінійок
Лопатка для збавки голок
Мішок підвісний для відходів
в'язання
Грузи для відтягування
полотна
Декер
Дільник голок
Пристосування для чищення
голок

5

7 шт.
7 шт.

Інструменти
15 шт.

1. Сантиметрова стрічка

примітка

15 компл.
15 шт.
15 шт.
15 шт.
15 шт.
15 шт.
15 шт.
15 шт.

С п и с о к

р е к о м е н д о в а н о ї

л і т е р а т у р и

1. Абетка української політики: Довідник / Кер. Авт. кол. Томенко М. – К.:
Смолоскип, 2000. – 268с.
2. Антонов Г.К. „Ремонт, наладка и обслуживание трикотажного
оборудования: учебное пособие для СПТУ”.-М.: легпромбытиздат, 1988.-272с.
:ил.
3. Балашова М.Я. Вязальные машины.- Санкт-Петербург: «Лейла», 1994.426с.
4. Батраченко Н.В., Головінов В.П., Каменєва Н.М. «Технологія
виготовлення жіночого одягу», 2000, Київ, «Вікторія», 512 с.
5. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва: Підручник. –
К.: Вища школа, 2003. – 719 с.
6. Бойчик І.М., Харів П.С. Хопча Н.І. Економіка підприємств. Навч.
посібник. – Львів, 1998. – 212 с.
7. Винокурова Л.Е., Васильчук М.В., Гаман М.В.Основи охорони праці. –
К.: Вікторія, 2001.
8. Винокурова Л.Е., М.В. Васильчук, Гаман М.В., Основи охорони праці.
Підручник, Київ, «Вікторія», 2001.
9. Гребенюк Г.Є. Основи композиції та рисунок: Підручник. – К.: Техніка,
1997. – 221 с.
10. Грицай С.П., Художнє в'язання. Київ, «Вища школа», 1994.
11. Гуржій А.М., Поворознюк Н.І., Самсонов В.В. Інформатика та
інформаційні технології: Підручник для учнів ПТНЗ. – Харків: ООО «Компанія
СМІТ», 2003. – 352 с.
12. ДСТ України 2077-92.
13. ДСТ України 2319-92.
14. Дудка. Т.Н. Microsoft Excel: Загальна економіка (підручник) Ватаманюк З.
Г. за ред. Радіонової І. Ф. К.: «АПН», 2000.
15. Економіка (посібник) Ватаманюк З. Г. К.: «Либідь», 2000.
16. Загальна економіка: Підручник /За ред. І.Ф. Радіонова. – Кам’янецьПодільський: Абетка-НОВА, 2002. – 384 с.
17. Закон України “Про внесення змін до Закону України «Про охорону
праці» м. Київ 21.11.2002 року № 229-ІУ // Газета «Голос України» від
17.12.2002 р.
18. Закон України “Про підприємства в Україні”. Відомості Верховної Ради
України. 1991, № 24.
19. Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верховної
Ради України 1991, № 49.
20. Закон України «Про підприємництво» // Відомості Верховної Ради
України 1991, № 14.
21. Закон України про загальнообов’язкове соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності.
22. Закон України про зайнятість населення

23. Закон України про охорону навколишнього середовища
24. Закон України про охорону праці
25. Закон України про підприємство
26. Зарецька Т.І., Гуржій А.М., Соколов О.Ю. Інформатика: Підручник для
10-11 кл. – У двох част. – К.: Навчальна книга, 2006.
27. Земельний кодекс України, 25 жовтня 2001 р. // Урядовий кур’єр від 15
листопада 2001року.
28. Канченко Т.В., Панченко М.П. Основи економіки: Підручник/ За заг. ред.
О.А. Шеніна. – К.: Вища освіта, 2003.- 320 с.
29. Карпенко С.Г., Іванов Є.О. Основи інформаційних систем і технологій:
Навчальний посібник. – 3-тє вид. – К.: МАУП, 2007. – 264 с.
30. Коваль А. П. Ділове спілкування. – К.: Либідь, 1992.
31. Кучер В.О., Степура А.О.Обладнання швейного виробництва: навчальний
посібник для проф.-техн. навч. закладів. – К.: Вікторія, 2001. – 416 с.
32. Лазур К. Р., Матеріалознавство. Львів, «Світ», 2004р.
33. Максимов М., «Уроки в'язання», «Глобус», 2003.
34. Максимова М. Уроки в’язання : Науково популярна книга.-К.: Глобус,
2002.-240с.
35. Патлашенко О.А. Матеріалознавство швейного виробництва «Арістей»,
Київ, 2007.
36. Радкевич В.О. Моделювання одягу: Підручник. – К.: Вікторія. – 2000. –
352 с.
37. Типове положення про навчання з питань охорони праці, затверджено
наказом Комітету по нагляду за охороною праці України 17.02.99 №27.
38. Флерова Л.Н. Технология трикотажношвейного производства, М., Легкая
индустрия, 1976.-420с.
39. Циблієва Т.І., «Сучасні моделі ручного в'язання». Київ, «Техніка», 1993.
40. Шалов И.И. Технология трикотажного производства, М, Легкая
промышленность, 1984. 296с.

Зміст
№
з/п

Назва документа

1.

Загальні положення

2.

Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії
8262 В’язальник трикотажних виробів та полотна

2.1 Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу за професією 8262
В’язальник трикотажних виробів та полотна (2 розряд)
2.2 Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників
з професії 8262 В’язальник трикотажних виробів та полотна
(2 розряд)
2.3 Типова навчальна програма з предмета
2.4 Типова навчальна програма з предмета
2.5 Типова навчальна програма з предмета
2.6 Типова навчальна програма з предмета
2.7 Типова навчальна програма з предмета
2.8 Типова навчальна програма з предмета
2.9 Типова навчальна програма з предмета
2.10 Типова навчальна програма з предмета
2.11 Типова навчальна програма з предмета
2.12 Типова навчальна програма з виробничого навчання
2.13 Критерії кваліфікаційної атестації випускників
2.14 Перелік основних обов’язкових засобів навчання
3.

Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії
8262 В’язальник трикотажних виробів та полотна (3 розряд)

3.1

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу за професією 8262
В’язальник трикотажних виробів та полотна (3 розряд)

3.2

Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників
з професії 8262 В’язальник трикотажних виробів та полотна (3
розряд)

Стор.

3.3

Типова навчальна програма з предмета

3.4

Типова навчальна програма з предмета

3.5

Типова навчальна програма з предмета

3.6

Типова навчальна програма з предмета

3.7

Типова навчальна програма з предмета

3.8

Типова навчальна програма з предмета

3.9

Типова навчальна програма з предмета

3.10 Типова навчальна програма з предмета
3.11 Типова навчальна програма з предмета
3.12 Типова навчальна програма з виробничого навчання
3.13 Критерії кваліфікаційної атестації випускників
3.14 Перелік основних обов’язкових засобів навчання
4.

Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії
8262 В’язальник трикотажних виробів та полотна (4 розряд)

4.1

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу за професією 8262
В’язальник трикотажних виробів та полотна (4 розряд)

4.2

Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників
з професії 8262 В’язальник трикотажних виробів та полотна
(4 розряд)

4.3

Типова навчальна програма з предмета

4.4

Типова навчальна програма з предмета

4.5

Типова навчальна програма з предмета

4.6

Типова навчальна програма з предмета

4.7

Типова навчальна програма з предмета

4.8

Типова навчальна програма з предмета

4.9

Типова навчальна програма з предмета

4.10 Типова навчальна програма з предмета
4.11 Типова навчальна програма з предмета
4.12 Типова навчальна програма з виробничого навчання

4.13 Критерії кваліфікаційної атестації випускників
4.14 Перелік основних обов’язкових засобів навчання
5.

Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії
8262 В’язальник трикотажних виробів та полотна (5розряд)

5.1

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу за професією 8262
В’язальник трикотажних виробів та полотна (5 розряд)

5.2

Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників
з професії 8262 В’язальник трикотажних виробів та полотна
(5 розряд)

5.3

Типова навчальна програма з предмета

5.4

Типова навчальна програма з предмета

5.5

Типова навчальна програма з предмета

5.6

Типова навчальна програма з предмета

5.7

Типова навчальна програма з предмета

5.8
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