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адресою: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 37.  
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Загальні положення 

 
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки 

(підвищення кваліфікайії) робітників з професії „Столяр будівельний” 2-6 

розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

17 серпня 2002 р. №1135 та ст.32 Закону України “Про професійно-технічну 

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

технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та 

організаціями, що здійснюють або забезпечують підготовку (підвищення 

кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та 

форми власності. 

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить: 

освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного 

навчального закладу; 

типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;  

типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання і 

виробничої практики, передбачених типовим навчальним планом; 

критерії кваліфікаційної атестації випускників; 

перелік основних обов’язкових засобів навчання; 

список рекомендованої літератури. 

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного 

рівня тривалість професійної  підготовки на 2 розряд складає 748 годин, на 3, 

4 розряди – 571 година, на 5, 6 розряди – 355 годин. 

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього 

атестаційних рівнів тривалість професійної підготовки встановлюється 

відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим  

навчальним планом. 

Нормативні терміни навчання на другому ступені професійно-

технічної освіти не повинні перевищувати: 

для осіб, які мають повну загальну середню освіту, - 1,5 року; 

для осіб, які мають базову загальну середню освіту і здобувають повну 

загальну середню освіту, - 4 роки; 

для осіб, які мають базову загальну середню освіту або, як виняток, не мають 

її і поки не здобувають повної загальної середньої освіти, - 2 роки. 

 При організації перепідготовки за робітничими професіями термін 

професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для 

професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому 

навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок 

виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа 

про присвоєння робітничої професії.  

 У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути 

подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу 
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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). 

 У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього 

атестаційних рівнів наприкінці вивчення предмета “Технологія столярних 

робіт” проводиться атестація за рахунок часу, відведеного на його вивчення. 

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на 

основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників (ДКХП, випуск 64 “Робітники. 

Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи”, частина 2, Краматорськ: 

Центр продуктивності, випуск 2, розділ 2, 2005р.), досягнень науки і техніки, 

впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, 

врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять 

вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, 

умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, 

передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій 

працівників, “Загальні положення”, п.7, вип.1, розд.2, Краматорськ, 2005. 

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних 

майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо 

на робочих місцях підприємств. 

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, 

організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації 

праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-

технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах 

загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків 

навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно 

з діючою нормативною базою. 

Типовими навчальними планами передбачено тижневе навантаження 

учнів/слухачів не більше 36 годин при денному навантаженні не більше 8 

академічних годин теоретичного і 6 годин виробничого навчання. Під час 

проходження виробничої практики можливе навантаження учнів/слухачів до 

40 годин при досягненні ними 18-річного віку. 

Після завершення навчання кожний учень/слухач повинен уміти 

самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у 

відповідній галузі. 

До самостійного виконання робіт учні/слухачі допускаються лише 

після навчання і перевірки знань з охорони праці. 

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, 

відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт 
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розробляється професійно-технічними навчальними закладами відповідно до 

вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик. 

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти 

бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів/слухачів. 

Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” 

відповідного розряду можливе за умови отримання учнем/слухачем не менше 

чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.  

 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, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів 

України.  

 Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та 

третього  атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний 

рівень “кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Особі, яка не закінчила повний курс навчання у професійно-

технічному навчальному закладі другого та третього атестаційних рівнів,  але 

за результатами кваліфікаційної атестації їй присвоєно освітньо-

кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник” з набутої професії 

відповідного розряду, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) 

робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів 

України. 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника  

професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації,  

що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія – 7124.2. Столяр будівельний 

 

2. Кваліфікаціяї: 2 розряд 

 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати: основні властивості деревини; способи 

приготування столярного клею.  

 

Повинен уміти: виконувати найпростіші столярні роботи.  

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці; 

б) додержуватись норм технологічного процесу; 

в) не допускати браку в роботі; 

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

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); 

є) знати інформаційні технології. 

 

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі 

професійно-технічної освіти 

Повна, базова або неповна базова загальна середня освіта. Без вимог 

до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника:  
Будівельна деревообробка і столярні будівельні роботи. 

 

7. Специфічні вимоги: 

7.1 Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років. 

7.2 Стать: жіноча, чоловіча. 

7.3 Медичні обмеження. 
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ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

підготовки кваліфікованих робітників  

 
Професія – Столяр будівельний 

Кваліфікація: 2 розряд  

Загальний фонд навчального часу – 748 годин 
 

№ 

з/п 
Навчальні предмети  

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лаборато

рно-

практичн

і роботи 

1. Загальнопрофесійна підготовка 81  

1.1. Основи правових знань 17  

1.2. Основи галузевої економіки і підприємництва 17  

1.3. Інформаційні технології 17  

1.4. Правила дорожнього руху 8  

1.5. Резерв часу 22 4 

2. Професійно-теоретична підготовка 207  

2.1. Технологія столярних робіт 92  

22. Охорона праці 30  

2.3. Будівельне креслення 34 17 

2.4. Матеріалознавство 34 2 

2.5. Основи електротехніки  17  

3. Професійно-практична підготовка 452  

3.1.  Виробниче навчання 320  

3.2. Навчання в майстерні  180  

3.3. Навчання на виробництві  140  

3.4. Виробнича практика 132  

4. Консультації 30  

5. 

Державна кваліфікаційна атестація (або 

поетапна атестація при продовженні 

навчання)  

8  

6. Загальний обсяг навчального часу: 748 23 

Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) для підготовки 

кваліфікованих робітників за професією "Столяр будівельний" 

1. Кабінети 

 Основ правових знань 

 Основ галузевої економіки і підприємництва 

 Інформаційних технологій  

 Правил дорожнього руху 
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 Основ електротехніки 

 Технології столярних робіт 

 Охорони праці  

 Будівельного креслення 

 Матеріалознавства  

 

2.   Майстерні 

 Столярна 

 Механічна 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета “ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ” 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 

Право – соціальна цінність, 

складова частина 

загальнолюдської культури. 

Поняття та ознаки правової 

держави 

3  

2. Конституційні основи України 10  

3. 
Правові основи професійно-

технічної освіти 
1  

4. 
Цивільне право і відносини, що 

ним регулюються 
2  

5. Господарство і право 1  

ВСЬОГО 17  

 
Тема 1. Право – соціальна цінність, складова частина 

загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави 

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

державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні 

основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Правомірна поведінка і 

правопорушення. Юридична відповідальність. 

Поняття правосвідомості як регулятора правомірної поведінки, 

чинника зміцнення правопорядку і законності. 

Загальна характеристика держави. Держава і громадянське 

суспільство. Засади правової держави: повне народовладдя; верховенство 

права; політичний, економічний та ідеологічний плюралізм; розподіл 

державної влади на законодавчу, виконавчу і судову; забезпечення прав 

людини. Значення правосвідомості та правової культури у побудові правової 

держави. 
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Тема 2.Конституційні основи України 

Визначення державного (конституційного) права. Поняття Конституції як 

Основного Закону держави. Загальні засади Основного Закону України. Україна – 

суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Державні 

символи України. 

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове 

становище громадян України, їхня рівноправність. Права осіб, які належать 

до національних меншин, – невід’ємна частина загальновизнаних прав 

людини. Гарантування громадянам України права на національно-культурні 

надбання та мову. 

Основні особисті, соціально-економічні, культурні та політичні права 

і свободи громадян України. 

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. Соціально-економічні та культурні права і свободи громадян: 

право приватної власності; право на підприємницьку діяльність; право 

користуватися об’єктами права державної та комунальної власності; право на 

освіту; право на працю; право на соціальний захист у разі повної, часткової або 

тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних 

від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, та 

ін. Політичні права і свободи громадян: право брати участь в управлінні 

державними справами; право на свободу об’єднання у політичні партії та 

громадські організації тощо. Єдність прав і обов’язків громадян. Вільність і рівність 

усіх людей у своїй гідності та правах. Невідчужуваність і невід’ємність прав і 

свобод людини. 

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу 

через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. 

Основні засади виборів народних депутатів України. Поняття про 

референдум, його види. Проголошення та призначення Всеукраїнського 

референдуму. 

Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – 

представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, 

повноваження і порядок роботи. Народний депутат України – повноважний 

представник народу України у Верховній Раді України та відповідальний 

перед ним. 

Президент України. Президент України – глава держави. Обрання 

Президента України та його повноваження. Припинення повноважень 

Президента України. 

Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади. Кабінет 

Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади. Відносини 
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між виконавчою владою – Кабінетом Міністрів України і Президентом та 

Верховною Радою України. Місцеві державні адміністрації – складові системи 

органів державної виконавчої влади. 

Прокуратура. 

Правосуддя. Конституційний Суд України. Здійснення правосуддя в 

Україні винятково судами. Система судів в Україні. Основні засади 

судочинства. Статус суддів, їх незалежність та недоторканість. Вища рада 

юстиції. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної 

юрисдикції в Україні. Склад Конституційного Суду України. Порядок 

призначення та строк повноважень його суддів. Повноваження 

Конституційного Суду України. 

Територіальний устрій України. Автономна Республіка Крим. 

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в 

Україні, його система та повноваження. 

 

Тема 3. Правові основи професійно-технічної освіти 

Законодавство України про освіту та його завдання. 

Закон України “Про освіту”. Право громадян на освіту. Основні 

принципи освіти. Державна політика в галузі освіти. 

Професійно-технічна освіта – невід’ємна складова частина освіти 

України. 

Закон України “Про професійно-технічну освіту” та його завдання. 

Мета професійно-технічної освіти. Права, обов’язки та відповідальність 

учнів, слухачів професійно-технічного навчального закладу. Особливий 

соціальний захист учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів. 

Документи про професійно-технічну освіту. 

 

Тема 4. 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. 

Право власності. Захист права власності. 

Поняття, зміст і принципи приватизації. 

Цивільно-правові угоди. Поняття, види та форми угод. Договір як 

різновид угоди. Договірні зобов’язання. Окремі види зобов’язань. 

Цивільно-правова відповідальність. Поняття та мета цивільно-

правової відповідальності. Зобов’язання, що виникають у разі заподіяння 

шкоди. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх. 

Спадкове право. 

Підстави спадкоємства. Спадкоємство за законом. Спадкоємство за 

заповітом. 
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Тема 5. 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. 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета “ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ  

ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА” 

 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Теоретико-правові основи бізнесу 

та підприємництва 
4  

2. 
Власність і підприємницька 

діяльність 
7  

3. Доходи в ринковій економіці 5  

4. 
Бізнес-планування у 

підприємництві 
1  

ВСЬОГО 17  

 

 

Тема 1. Теоретико-правові основи бізнесу та підприємництва  

Основні поняття бізнесу та підприємства. Нормативно-правова база 

підприємства. Закон України ”Про підприємство ”. Нормативно-правова база 

підприємця. Закон України “Про підприємства в Україні”. Підприємницька 

діяльність і ринок, принципи підприємницької діяльності. 

 

Тема 2. Власність і підприємницька діяльність 

Нормативно - правова основа власності. Закон України “Про 

власність”. Організаційно-правові форми бізнесу. Загальна схема реєстрації 

підприємств. Одноосібне володіння. Порядок організації. Товариство. 

Характеристика типів товариств. Корпорація (АТ). Порядок організації. 
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Тема 3. Доходи в ринковій економіці 

Доходи в ринковій економіці. Фактичні доходи виробництв. 

Заробітна плата і профспілки. Банківський відсоток і дивіденди. Норма 

прибутку приватних підприємств. Земельна рента. 

 

Тема 4. Бізнес-планування у підприємництві 

Поняття про методи бізнес-плану. 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ” 

 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1. 

Використання  

інформаційних та 

комп’ютерних 

технологій для 

автоматизації 

виробництва 

12  

2. 

Системи управління  

на основі 

комп’ютерних 

технологій 

5  

ВСЬОГО 17  

 

 

Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних 

технологій для автоматизації виробництва 

Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням: 

верстатом, агрегатом, виробничою установкою, роботехнічним комплексом, 

гнучким автоматизованим модулем, лінією, цехом, підприємством. 

Числове програмне управління та його різновидності (локальні 

системи, супервізирне управління, пряме числове управління). 

Принцип будови та склад гнучких виробничих систем: гнучкі 

автоматизовані виробничі модулі (ГВМ), гнучкі автоматизовані виробничі 

комплекси (ГВК). 

Визначення та принцип будови автоматизованих систем. 

АСУП – автоматизована система управління підприємством. 

САПР – система автоматизованого проектування. 

АТСС – автоматизована транспортно-складська система. 

АСУТП – автоматизована система управління технологічним 

процесом. 
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Роботизація та автоматизація виробництва на основі електронно-

обчислювальної техніки – основа інтенсифікації виробництва. 

Охорона праці та техніка безпеки під час роботи на автоматизованому 

обладнанні. 

Роль людського фактора в автоматизованому виробництві. 

Перспектива розвитку електронно-обчислювальної техніки і засобів 

автоматизації. 

 

Тема 2. Системи управління  на основі комп’ютерних технологій 

Поняття про мікропроцесори, контролери та логічні елементи. 

Елементна база сучасних комп’ютерів. Вимоги до елементної бази для 

автоматизованих деревообробних комплексів.  

Класифікація пристроїв зв’язку в автоматизованих системах 

управління за принципом дії: швидкістю передачі даних, видом сигналу. 

Використання пристроїв та ліній зв’язку в деревообробній промисловості. 

Датчики, їх визначення. Статичні характеристики датчика та його 

чутливість. Класифікація датчиків за видом вхідних неелектричних величин: 

механічних, теплових, оптичних. 

Датчики переміщення, тиску, температури, частоти. 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета “ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ” 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 
З них лабораторно-

практичні роботи 

1. 
Загальні положення, 

терміни та визначення 1  

2. 
Обов’язки та права 

пішоходів і пасажирів 1  

3. 

Вимоги до водіїв 

мопедів, велосипедів, 

осіб, які керують 

гужовим транспортом, 

і погоничів тварин 

1  

4. 
Регулювання 

дорожнього руху 1  

5. 

Рух транспорту й 

безпека пішоходів і 

пасажирів  
1  

6. Особливі умови руху 1  

7. 

Надання першої 

медичної допомоги під 

час дорожньо-

транспортних пригод 

1  

8. Відповідальність за 

порушення правил 

дорожнього руху 
1  

ВСЬОГО 8  

 

 

Тема 1. Загальні положення, терміни та визначення 
 Загальні положення, терміни та визначення Закону України “Про 

дорожній рух”. Правила дорожнього руху  як правова основа дорожнього 

руху, що має створювати  безпечні умови для всіх його учасників. 

 Закон України “Про дорожній рух”,  про порядок вивчення різними 

групами населення  Правил дорожнього руху. 
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 Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області 

та причини їх виникнення. 

 Загальна структура й основні вимоги Правил дорожнього руху. 

 Порядок введення обмежень  у дорожньому русі,  відповідність 

обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього 

руху. 

 Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху. 

 

Тема 2. Обов’язки та права пішоходів і пасажирів 

Порядок руху пішоходів у населених пунктах. 

 Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, 

які пересуваються в інвалідних візках 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. Пішохідний перехід. 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. 

Правила посадки і висадки. 

 Правила і обов’язки  пасажирів при користуванні транспортними 

засобами. 

 Дії пасажирів при дорожньо-транспортній пригоді. 

 

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. 

 Розміщення транспортних засобів на  проїжджій частині дороги. 

 Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух 

зазначених транспортних засобів і прогін тварин  забороняється. 

Небезпечні наслідки  порушення вимог руху  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. 
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 Типи світлофорів. Значення сигналів світлофора. Світлофори, що 

регулюють рух пішоходів. 

 Значення сигналів регулювальника. Руки, що витягнуті в сторони, 

опущені;  права рука зігнута перед  грудьми; права рука витягнута вперед; 

рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника. 

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, 

дорожніми знаками і розміткою. 

 

Тема 5. Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів  

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька 

рядів.  

 Взаємна увага – умова безпеки руху. 

 Види і призначення  попереджувальних сигналів. Правила подачі  

світлових сигналів або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил 

подавання попереджувальних сигналів. 

 Швидкість руху, дистанція та інтервал. 

 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. 

 Початкове навчання керування транспортними засобами. Навчальна 

їзда на дорогах. 

 Рух  у житловій зоні. Переваги пішоходів при русі в житловій зоні. 

 Автомагістралі й автобани, їх основні ознаки. 

 Рух  автомагістралями й автобанами. 

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху 

на гірських дорогах  і крутих спусках. 

 

Тема 7.  Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-

транспортних пригод 

Визначення і термінове припинення дії фактора травмування, 

звільнення потерпілого  із пошкодженого транспортного засобу. Надання 

першої медичної допомоги. Правила і способи перенесення потерпілого. 

Правила і способи транспортування потерпілого різними видами транспорту. 

 

Тема 8. Відповідальність за порушення Правил дорожнього руху 

Соціально-економічні та правові наслідки дорожньо-транспортних 

пригод і порушення правил дорожнього руху. Поняття  і види 

адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність 

за нанесення матеріальної  та природоекологічної  шкоди. 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета "ТЕХНОЛОГІЯ СТОЛЯРНИХ РОБІТ" 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Основні операції з обробки деревини  20  

2. Прості столярні з’єднання, їх виготовлення  20  

3. 
Конструкції основних столярних і столярно-

будівельних виробів   
18  

4. Загальні відомості про деревообробні верстати  10  

5. 
Технологія виготовлення найпростіших 

столярних і столярно-будівельних виробів   
24  

ВСЬОГО 92  

Тема 1. Основні операції з обробки деревини  

Місце столярних робіт у будівельній галузі. Професія «столяр 

будівельний», вимоги кваліфікаційної характеристики. Загальні поняття про 

основи різання деревини. Робоче місце столяра, столярний верстак, його 

будова, оснащення. Основи різання деревини. Геометрія різця та процес 

стружкоутворення, основні чинники, що впливають на різання: площина 

різання, кут різання, задній і передній кути, кут загострення (заточки), питома 

сила різання, траєкторія різання, швидкість різання, швидкість подачі. 

Організація робочого місця. 

Розмітка. Призначення та роль розмітки в столярних роботах. 

Інструмент для розмічання, проведення паралельних ліній, відмірювання 

кутів, нанесення дуг та обводів (метр, лінійка, рулетка, рейсмус, єрунок, 

малка, скоба, циркуль тощо). Розмічувальні шаблони. Способи виконання 

розмітки. Організація робочого місця.  

 Пиляння деревини. Призначення та способи. Пиляння деревини 

вздовж і впоперек волокон. Пилки для поперечного, поздовжнього та 
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змішаного розпилювання. Профілі зубів пилок для різних видів пиляння. 

Налагодження пилок до роботи. Інструмент для розведення та заточування 

зубів. Пиляння деревини ручними пилками. Вимоги будівельних норм до 

пиляння. Припуски на обробку. Раціональні методи поділу деревини, 

застосування шаблонів і сучасних пристроїв. Прийоми контролю якості. Види 

та причини браку, шляхи їх попередження. Безпека праці під час пиляння.  

 Стругання. Призначення стругання. Інструменти, їх будова. Будова 

рубанка, фуганка та інших інструментів. Правила заточування різців 

(залізок). Підготовка інструмента до роботи, догляд за ним під час та після 

роботи. Розмічання під час стругання. Види стругання: чорнове та чисте, 

фугування, профільне. Інструменти для профільного стругання. Вимоги до 

якості виконання роботи. Способи перевірки. Види та причини браку під час 

стругання. Заходи щодо його попередження. Безпека праці під час стругання. 

 Довбання, різання стамескою. Призначення довбання. Інструменти 

і пристосування, їх будова. Правила застосування інструментів. Види доліт і 

столярних стамесок; правила та прийоми їх заточування; способи 

використання та догляд. Правила розмічання під час довбання. Технологія 

виконання довбання різних отворів. Вимоги до точності та якості виконаних 

операцій під час довбання наскрізних і глухих отворів, гнізд і пазів у деталях. 

Правила різання деревини стамесками під час виконання столярних робіт. 

Види стамесок. Особливості використання та догляду. Безпека праці під час 

довбання та різання. Організація робочого місця.  

 Свердління деревини. Призначення свердління. Інструменти для 

свердління. Види свердел, їх елементи. Правила заточування свердел. 

Правила розмічання під час свердління отворів у деталях. Технологія 

свердління отворів. Коловороти, дрилі, будова, правила та прийоми роботи на 

них. Організація роботи при свердлінні. Вимоги до якості робіт під час 

свердління отворів. Види та причини браку, запобігання виникненню. Безпека 

праці під час свердління.  

 

Тема 2.Прості столярні з’єднання, їх виготовлення   

 Основні конструктивні елементи столярних виробів. Поняття про 

деталі, вузол, групу: рамка, щит, коробка, ящик; їх форми. Елементи дошки 

(бруска): пласт, торець, крайка, ребро. З’єднання деревини за шириною. 

З’єднання деревини за довжиною, поняття спаювання, зрощування і 

нарощування, основні схеми використання. Шипове з’єднання: під кутом, 

кінцеві та серединні, ящичні, складні кутові. З’єднання елементів на цвяхах, 

шурупах, болтах, нагелях. Використання, основні поняття, види шпонок, 

нагелів, особливості з’єднання цвяхами, види цвяхів, шаблони для розмітки 

забивання цвяхів, з’єднання на шурупах, порівняльна характеристика цих 

видів з’єднань. З’єднання на клею, призначення з’єднання, особливості 

роботи, приготування та робота з клеями. Технологічний процес склеювання: 

підготовка матеріалів, підготовка клеїв, нанесення на заготовки, 
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запресовування деталей, додержання режиму склеювання, витримка 

заготовок. Вибір клеїв. Особливості приготування традиційних та сучасних 

клейових сумішей. Способи визначення якості клейової суміші. Обладнання 

для склеювання. Сучасні технології з’єднань деталей з деревини. Вимоги до 

якості виконання різних видів з’єднань. Види і причини браку, способи 

запобігання. Безпека праці при виконанні роботи.  

 

Тема 3. Конструкції основних столярних і столярно-будівельних 

виробів  

 Види столярних і столярно-будівельних виробів. Прості прямолінійні 

вироби: рейка, плінтус, карниз, галтель, штапик, обкладка, наличник, 

поручень. Рамки, підрамники, огородження різних видів, щити опалубки, 

вішалки, табурети тощо. Віконні блоки зі спареними та роздільними рамами. 

Балконні рами. Дверні блоки: щитові, фільончасті та сучасні види. Столярні 

перегородки: каркасні, дощаті, фільончасті та сучасні види. Стінові панелі. 

Підвісні стелі. Вмонтовані меблі. Тамбури та їх конструкції.  

 

Тема 4. Загальні відомості про деревообробні верстати 

 Класифікація деревообробних верстатів за конструктивними і 

технологічними ознаками. Система умовних літерно-цифрових позначень 

верстатів. Загальна характеристика основних деревообробних верстатів. 

Напрямки сучасного верстатобудування.   

 

Тема 5. Технологія виготовлення найпростіших столярно-

будівельних виробів 

 Технологія виготовлення деталей табурета ручним інструментом. 

Заготовка деталей огорож, портретних рамок, піддонів, щитів, стійок, ношів, 

елементів риштувань, щитів опалубки. Правила роботи на верстатах при 

виконанні заготовки деталей. Технологія виготовлення простих 

прямолінійних  виробів на верстатах, правила роботи.   
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета “ОХОРОНА ПРАЦІ” 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 

Правові та 

організаційні основи 

охорони праці 

6  

2. 
Основи безпеки праці 

в будівництві 
6  

3. 
Основи пожежної 

безпеки 
4  

4. 
Основи 

електробезпеки 
6  

5. 

Основи гігієни праці 

та виробничої 

санітарії. Медичні 

огляди 

4  

6. 

Надання першої 

допомоги потерпілим 

при нещасних 

випадках 

4  

ВСЬОГО 30  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 
Зміст поняття "Охорона праці", соціально-економічне значення 

охорони праці. Мета і завдання предмета, 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, Закон 

України про охорону здоров'я населення, Закон України про пожежну 
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безпеку, законодавство про охорону природи і навколишнього середовища. 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і 

усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення 

ефективних засобів захисту працюючих. Галузеві стандарти. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, 

його укладення 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 підлітків. Порядок забезпечення засобами 

індивідуального та колективного захисту. 

Державний громадський контроль за охороною праці, відомчий 

контроль. Органи державного нагляду за охороною праці. Відповідальність за 

порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з охорони праці. 

Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і кримінальна відповідальність. 

Інструктажі з безпеки праці. Поняття про виробничий травматизм, 

профзахворювання, профотруєння, нещасні випадки, пов'язані з працею на 

виробництві та в побуті. Алкоголізм і безпека праці.  

Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. 

Основні заходи запобігання травматизму та захворювань на виробництві. 

Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. 

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, профзахворювань 

і професійних отруєнь. 

Тема 2. Основи безпеки праці в будівництві 
Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною 

небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна 

перевірка знань з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою праці в 

галузі. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізації. 

Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. Засоби 

індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. 

Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Мікроклімат 

виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх 

використання. 

Обов'язкові для всіх робітників правила та заходи щодо 

попередження нещасних випадків та аварій. План ліквідації аварій. План 

евакуацій з приміщень у випадку аварій. 

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях 

навчальних закладів. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки 
Характерні причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні 

властивості речовин. Організаційні та технічні протипожежні заходи. 

Пожежна сигналізація. Горіння речовин і способи його припинення. Умови 

горіння. Спалах, запалення, самозапалення, тління, горіння. Легко-, важко- і 
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неспалахуючі речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості. 

Вогнегасильні речовини та матеріали. Пожежна техніка для захисту об'єктів. 

Особливості гасіння пожеж на об'єктах даної галузі. Організація пожежної 

охорони в галузі. 

Тема 4. Основи електробезпеки 
Електрика промислова, статична й атмосферна. 

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного 

струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, які 

впливають на ступінь ураження людини електрострумом. Безпечні методи 

звільнення потерпілого від дії електричного струму. Класифікація 

виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих 

електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустаткуванні. 

Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення 

та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками. Захист від статичної електрики. Захист будівель та 

споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози. 

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні 

огляди 
Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, 

гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори, 

основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-

профілактичне харчування. 

Фізіологія праці. Чергування праці та відпочинку. Виробнича 

гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення тяжких речей 

неповнолітніми та жінками. 

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. 

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, 

навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та 

вентиляції. 

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: 

робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення. 

Санітарно-побутове забезпечення працюючих. Щорічні медичні 

огляди неповнолітніх, осіб віком до 21 року. 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 
Стислі основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії у важких 
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випадках. 

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, 

доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її призначення, 

комплектація, правила користування. 

Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, 

переломах. 

Припинення кровотечі при знепритомнінні (втрата свідомості), шоку, 

тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні. 

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання 

допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Правила надання першої допомоги при ураженні електричним 

струмом. 

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії 

особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного 

виконання масажу серця та штучного дихання. 

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до 

транспортування. Вимоги до транспортних засобів. 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета “БУДІВЕЛЬНЕ КРЕСЛЕННЯ” 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 
З них на практичні 

роботи 

 І. Вступ 2  

 
ІІ. Основні відомості 

про виконання та 

оформлення креслень  

8 4 

1. 

Лінії креслення. 

Шрифти. Формати і 

рамки 

4 2 

2. 

Основний напис, 

правила нанесення 

розмірів. Масштаби  

4 2 

 

ІІІ. Основні способи 

графічного 

зображення предметів  

24 13 

1. 
Графічний склад 

зображень  
6 3 

2. 
Побудова та читання 

виглядів  
6 4 

3. 
Аксонометричні 

проекції  
4 2 

4. 
Перерізи та розрізи. 

Технічне рисування 
8 4 

ВСЬОГО 34 17 

 

 

Розділ I. Вступ 
Зміст курсу і його завдання. Основні відомості з історії розвитку 

технічної графіки. Використання креслення в різних галузях діяльності людини: 
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машинобудуванні, літако-, суднобудуванні, зведенні будівель і споруд. Значення 

графічної підготовки для технічно грамотного робітника. 

Зв’язок креслення з іншими дисциплінами. 

Загальні відомості про стандарти для креслень. 

Інструменти, прилади, пристрої та матеріали для креслення; їх будова, 

підготовка і застосування. 

 

Розділ II. Основні відомості про виконання та оформлення креслень 

Тема 1. Лінії креслення.  Шрифти. Формати і рамки 

Лінії як основа графічного зображення. Види ліній, співвідношення 

товщин, призначення. 

Шрифти креслярські. Виконання написів на кресленнях. 

Визначення поняття "формат".  Позначення і розміри форматів. Рамка 

креслення. 

Практичні роботи: 

1. Зобразити види ліній. Написати креслярським шрифтом великі та малі 

літери українського алфавіту,  цифри. 

 2. Написати будівельні терміни за професією, яка вивчається. 

 

Тема 2. Основний напис. Правила нанесення розмірів. Масштаби 

Основний напис, його форма, розміри, правила заповнення.  

Основні відомості про розміри на кресленнях. Види розмірних  

позначень і правила нанесення лінійних та кутових розмірів на кресленнях. 

Нанесення розмірів діаметрів, радіусів, квадратів, довжини дуги кола. 

Правила нанесення розмірних чисел. 

Масштаби: визначення, призначення та позначення на кресленнях. 

Практичні роботи: 

1. Виконати основний напис. 

2. Виконати графічне зображення в масштабах 1:1,  1:2,  2:1. Нанести 

розміри на графічне зображення деталі. 

 

 

Розділ III. Основні способи графічного зображення предметів 

Тема 1. Графічний склад зображень  

Складові частини графічного зображення: прямі та перпендикулярні 

лінії, радіуси, діаметри, еліпси, параболи, евольвенти тощо. Проведення 

паралельних та перпендикулярних ліній. Побудова кутів різних величин. Поділ 

відрізків та кутів на рівні частини. Поділ кола на рівні частини графічним  

способом та за таблицею. 

Спряження, виконання спряжень паралельних ліній та таких, що 

розташовані  під кутом. Спряження дуг, кіл, прямої з колом тощо.  

Лекальні криві. Уклон і конусність. 
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Практичні роботи: 

1. Виконати креслення контуру деталі з використанням поділу 

відрізків і кутів на рівні частини.  

2. Виконати креслення контуру деталі з використанням графічного 

способу  поділу кола на рівні частини. Виконати креслення контуру деталі з 

використанням коефіцієнта поділу кола на рівні частини. 

3. Виконати креслення контуру деталі, де необхідно виконати 

спряження.  

 

Тема 2. Побудова та читання виглядів  
Поняття про проеціювання. Види проекцій. Аналіз форми предмета 

за кресленням. Зображення проекцій геометричних тіл.  

Побудова проекцій точок, що належать поверхням геометричних тіл. 

Розгортки поверхонь геометричних тіл, правила їх виконання. 

 

Практичні роботи: 

1. Побудувати третю проекцію за двома заданими 

2. Виконати креслення деталі в трьох проекціях і знайти проекції 

точок на виглядах. 

3. Прочитати креслення будівельної деталі з проведенням аналізу 

геометричної форми деталі. 

4. Виконати креслення розгорток геометричних тіл. 

 

Тема 3. Аксонометричні проекції 

Види аксонометричних проекцій. Ізометрична та диметрична 

проекція. Осі проекцій. Побудова аксонометричних проекцій плоских фігур, 

об’ємних предметів, геометричних тіл, простих деталей. 

Практичні роботи: 

1. Побудувати диметричні та ізометричні проекції плоских фігур у 

горизонтальному положенні (трикутника, квадрата, шестикутника). 

2. Побудувати диметричні та ізометричні проекції плоских 

фігур плоских фігур простих будівельних деталей та виробів.  

 

Тема 4. Перерізи і розрізи. Технічне рисування 

Призначення перерізів і їх утворення. Види перерізів, позначення їх 

на кресленнях. Графічне позначення будівельних матеріалів на перерізах. 

Поняття про розрізи, їх відмінність від перерізів. Прості та складні 

розрізи. Правила виконання розрізів, їх позначення. Поєднання вигляду із 

розрізом.  

Поняття про технічне рисування. Відмінність його від креслення. 

Технічний рисунок простих і об’ємних фігур. 

Практичні робот: 

1. Виконати простий горизонтальний переріз деталі. 
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2. Виконати простий вертикальний переріз деталі. 

3. Виконати технічні рисунки плоских тіл довільної форми, простих 

будівельних деталей. 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

 з предмета "МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО" 

№ з/п ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 
З них на лабораторно-

практичні роботи 

1. Основи деревинознавства   24 2 

2. 
Круглі та пиляні 

лісоматеріали  
4  

3. 
Клеї та металеві 

кріпильні матеріали 
6  

ВСЬОГО 34 2 

 

 

Тема 1. Основи деревинознавства   

Частини дерева і будова деревини. Мікроструктура деревини. 

Макроструктура деревини. Властивості, що визначають зовнішній вигляд 

деревини. Щільність деревини. Вплив вологи на деревину. Сушіння 

деревини. Тепло-, звуко-, електропровідність. Усихання і набрякання 

деревини. Твердість, міцність і здатність деревини утримувати металеві 

кріплення. Жолоблення деревини. Тріщини в деревині. Сучки, їх види і вплив 

на якість матеріалів. Вади форми стовбура. Грибні ураження. Пошкодження 

деревини комахами. Інородні включення в деревині. Характеристика 

основних порід деревини, загальна класифікація. Вади механічної обробки. 

Захист деревини від біологічних ушкоджень. Захист деревини від горіння. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Розгляд та визначення будови деревини. 

2. Розгляд та визначення вад деревини за зразками. 
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Тема 2. Круглі та пиляні лісоматеріали  

 Основні відомості про лісозаготівлю. Сортамент круглих 

лісоматеріалів. Короткі відомості про виробництво пиломатеріалів. 

Сортамент пиломатеріалів.   

 

Тема 3. Клеї та металеві кріпильні матеріали 

 Види клеїв та їх основні властивості. Загальна класифікація клеїв, які 

використовуються при виготовленні столярних виробів. Клеї тваринного 

походження. Синтетичні клеї. Основні види промислових клеїв (фенольні і 

карбомідні). Цвяхи, шурупи, гвинти, болти, нагелі, загальна характеристика 

та основна номенклатура.  
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

 з предмета "ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ" 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Вступ  1  

2. Електричні станції та електропостачання.  2  

3. 
Призначення і принцип дії електричних машин 

постійного струму  
4 2 

4. Електричні машини змінного струму  4  

5. Будова і принцип дії асинхронного двигуна   4 2 

6. Електронні апарати. 2  

ВСЬОГО 17 4 

 

 

Тема 1. Вступ  

Електротехніка та її значення для підготовки робітників 

деревообробної галузі. Технічні використання електричних явищ. Місце 

електротехніки у прискоренні науково-технічного прогресу. Основні 

напрямки електроенергетики та електричної промисловості. Основи 

промислової електроніки.  
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Тема 2. Електричні станції та електропостачання 

Виробництво, розподіл та споживання електроенергії. Електричні 

станції, мережі та електропостачання в залежності від виду технологічного 

процесу перетворення електроенергії. Розподіл електричної енергії. 

Енергетична система. Відновлювальні джерела для виробництва 

електроенергії. Категорії споживачів, споживання. Комплектне розподільне 

устаткування. 

 

Тема 3. Призначення і принцип дії електричних машин 

постійного струму  

Принцип дії та будова машини постійного струму на прикладі моделі 

генератора постійного струму. Склад магнітної системи. Принцип 

випрямлення змінної електрорушійної сили, її регулювання. Основні частини 

машини постійного струму. Типи обмоток машини постійного струму. 

Електрорушійна сила якоря, електромагнітний момент і потужність машини. 

Втрати потужності та коефіцієнт корисної дії.  

 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Вивчення принципу дії генератора постійного струму.  

 

Тема 4. Електричні машини змінного струму  

Електричні машини змінного струму. Обертове магнітне поле. 

Електричне коло синусоїдального струму з різноманітними елементами. 

Трифазні електричні кола синусоїдального струму. Потужність трифазного 

електричного кола; її переваги перед однофазною.  

 

Тема 5.  Будова і принцип дії асинхронного двигуна  

Будова і принцип дії асинхронного двигуна. Основні частини 

асинхронного двигуна. Елементи обмоток статора. Електрорушійні сили, 

струми та обертовий момент асинхронного двигуна. Однофазний 

асинхронний двигун і його особливості. Втрати потужності, коефіцієнт 

корисної дії та коефіцієнт потужності асинхронного двигуна. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Вивчення будови та принципу дії асинхронного двигуна.   

 

Тема 6.  Електронні апарати 

Загальні відомості про електронні апарати, рубильники, вимикачі та 

перемикачі. Електромагнітні виконавчі пристрої. Електромагнітні пускачі. 

Електричні реле.  
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

 

 з професійно-практичної підготовки 
 

№ з/п ТЕМА Кількість годин 

Виробниче навчання 

І. Навчання в майстернях  

1.1. Вступне заняття 2 

1.2. 
Безпека праці, пожежна безпека 

в навчальних майстернях 
4 

1.3. Екскурсія на будівництво 6 

1.4. Пиляння деревини   24 

1.5. Стругання деревини  24 

1.6. 
Свердління деревини, довбання 

та різання стамесками  
24 

1.7. 
Виготовлення найпростіших 

столярних з’єднань  
36 

1.8. Комплексні роботи   60 

Всього 180 

ІІ. 
Навчання на виробництві (у 

механічних майстернях ПТНЗ) 
 

2.1. 

Вступне заняття. Ознайомлення з 

підприємством. Інструктаж з 

безпеки праці 

7 

2.2. 

Виготовлення заготовок для 

найпростіших столярних виробів 

вручну  

28 

2.3. 

Виготовлення заготовок для 

найпростіших столярних виробів 

на верстатах  

28 

2.4. 
Збирання найпростіших 

столярних виробів та заготовок   
28 

2.5. Комплексні роботи  49 



 39 

Всього 140 

Виробнича практика  

1. 

Ознайомлення з підприємством. 

Інструктаж з охорони праці та 

пожежної безпеки на 

підприємстві 

7 

2. 

Самостійне виконання столярних 

робіт складністю відповідно до 

2-го розряду  

Кваліфікаційна пробна робота 

125 

Всього 132 

РАЗОМ 452 

 

Виробниче навчання 

І. Навчання в майстернях 

 

Тема 1. Вступне заняття 

 Навчально-виробничі та виховні задачі курсу. Загальні відомості про 

ПТНЗ; традиції навчального закладу, перелік професій, знайомство з базою. 

Роль виробничого навчання у підготовці кваліфікованих робітників. 

Продукція, яку випускають учні даної професії. Кращі роботи, знайомство з 

традиціями та випускниками навчального закладу. Виробнича діяльність 

навчальної групи. Роль дотримання трудової та технологічної дисципліни у 

забезпеченні високої якості робіт. Організація контролю якості робіт учнів. 

Моральне та матеріальне заохочення кращих учнів.  

 Знайомство учнів з навчальною майстернею, закріплення за робочими 

місцями.  

Ознайомлення з режимом роботи та правилами внутрішнього 

розпорядку в навчальних майстернях, організацією робочого місця. 

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою.  

 

Тема 2. Безпека праці, пожежна безпека в навчальних 

майстернях 

 Вимоги безпеки праці в навчальних майстернях і на робочих місцях. 

Причини травматизму. Види травм. Приклади травмування учнів у 

майстернях. Шляхи попередження травматизму. Основні правила та 

інструкції з безпеки праці, їх виконання. Основні правила електробезпеки. 
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Причини пожеж у приміщеннях ПТНЗ. Попередження пожеж. Правила 

використання електроінструментів. Відключення від електромережі. Безпечне 

використання пожеженебезпечних матеріалів. Правила поведінки учнів при 

пожежі. Порядок виклику пожежної служби. Правила використання засобів 

пожежегасіння. Засоби гасіння пожеж у навчальній майстерні.  

 

Тема 3. Екскурсія на будівництво 

 Екскурсія проводиться для практичного ознайомлення учнів з 

основними будівельними роботами, пов’язаними з деревообробкою.  

 

Тема 4. Пиляння деревини   

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки 

праці при пилянні деревини.  

Вправи. Ознайомлення з інструментом і правилами розмітки при 

розпилюванні дощок і брусків ножівками та лучковими пилками для 

поперечного і повздовжнього пиляння деревини. Підготовка пилок з різними 

формами і кутами зубів до роботи; заточка і розводка пилок. Виконання 

прийомів роботи з пристроями, що застосовуються при пилянні. Розмітка 

заготовок. Виконання прийомів поперечного, одиночного і пакетного 

пиляння. Виконання прийомів повздовжнього пиляння за звичайною 

розміткою та за шаблоном. Розкрій листових матеріалів та з деревини 

листяних порід ручними інструментами. Контроль якості робіт, шляхи 

запобігання браку в роботі.  

 

Тема 5. Стругання деревини 

 Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки 

праці при струганні деревини. 

Вправи. Ознайомлення з правилами та прийомами використання 

ручних інструментів для стругання деревини. Ознайомлення з правилами та 

прийомами роботи інструментами для профільного стругання деревини. 

Заточка ножів рубанка, контроль якості заточки, налагодження інструменту 

до роботи. Стругання брусків різного перерізу за розміткою. Контроль якості 

стругання: візуально, кутником, лінійкою. Прийоми запобігання браку в 

роботі. Контроль якості робіт.  

  

Тема 6. Свердління деревини, довбання та різання стамесками 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки 

праці при свердлінні, довбанні та різанні стамесками. 

Вправи. Виконання прийомів роботи з розміточними інструментами, 

які використовують при свердлінні та довбанні, прийоми роботи з ними. 

Виконання прийомів роботи з інструментами при свердлінні та довбанні. 

 Прийоми заточки інструменту, контроль якості, підготовка його до 

роботи, прийоми розмітки отворів у різних деталях на задану глибину та 
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наскрізні. Свердління перпендикулярних і неперпендикулярних гнізд і 

отворів коловоротом. Довбання гнізд та отворів долотом і стамескою. Різання 

стамескою повздовж, впоперек, в торець. Зняття фасок, вирізання канавок. 

Запобігання виникнення браку в роботі. 

Контроль якості робіт. 

  

Тема 7. Виготовлення найпростіших столярних з’єднань 

 Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки 

праці. 

Вправи. Вивчення видів столярних з’єднань. Виготовлення елементів 

шипових з’єднань: розмітка, запилювання шипів і провушин, довбання 

провушин та гнізд, підгонка з’єднань, збірка на клею та зачистка, зняття 

провісів, контроль якості робіт. 

Навчально-виробничі роботи: 

Виготовлення кутових кінцевих з’єднань (УК-1 – УК-11).  

Виготовлення кутових серединних з’єднань (УС-1 – УС-7).  

Виготовлення ящичних з’єднань (УЯ-1 – УЯ-3).  

Виготовлення з’єднань по ширині на гладку фугу, на рейку, на 

четверть, паз і гребінь.  

Виготовлення з’єднань по довжині: торцеві, на “вус”, на ступінчатий 

вус, зубчатий тощо. 

Виготовлення сучасних видів з’єднань. 

Контроль якості робіт.  

 

Тема 8. Комплексні роботи 

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці при 

виготовленні столярних виробів.  

Виготовлення табурета, ящиків для сміття, ящиків для зберігання 

столярного інструмента. Виготовлення вішалок для одягу, огороджень для 

радіаторів, підрамників для стендів, портретних рамок тощо.  

Виготовлення піддонів, яшиків, стійок, ношів, елементів риштувань, 

щитів опалубки, штахетника та огорож різних конструкцій. 

Визначення послідовності виконання операцій за кресленнями та 

технологічними картами. Контроль якості виконаних робіт. 
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 ІІ. Навчання на виробництві (у механічних майстернях ПТНЗ) 

 

Тема 1. Вступне заняття. Ознайомлення з підприємством. 

Інструктаж з безпеки праці 
Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці під час 

роботи на виробництві. Перспективи розвитку деревообробного 

підприємства, структура, організація праці, основні цехи та підрозділи, 

процес виготовлення продукції, технологічне обладнання. Допоміжні служби, 

їх цілі, завдання, функції. Система управління якістю праці та продукції на 

виробництві. Шляхи інтенсифікації виробництва. Основні показники якості 

праці на деревообробному підприємстві. 

Система управління охороною праці, організація охорони праці на 

підприємстві. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

виробництві. Використання засобів безпеки праці та індивідуального захисту. 

 

Тема 2. Виготовлення заготовок для найпростіших столярних 

виробів вручну 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки 

праці під час роботи з ручними інструментами. 

Виконання розмітки при виготовленні простого дерев’яного 

будівельного інвентарю, правила контролю виконаних робіт, влаштування 

інвентарної опалубки, риштувань та підмостів, виготовлення різних заготовок 

для будівельного інвентарю: щитів, ящиків, нош, стійок, рам, піддонів. 

Контроль якості робіт. 

  

Тема 3. Виготовлення заготовок для найпростіших столярних 

виробів на верстатах 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки 

праці при виготовленні заготовок для столярно-будівельних виробів на 

верстатах. 

Заготовка основних елементів будівельного інвентарю з 

використанням  деревообробного обладнання. 

 Навчання учнів за даною темою ведеться у заготівельному цеху 

деревообробного підприємства, де вони працюють  як підсобні працівники на 

основних деревообробних верстатах. Контроль якості робіт. 

 

Тема 4. Збирання найпростіших столярних виробів та заготовок 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки 

праці при збиранні столярних виробів та заготовок. 

Попередня зборка з підгонкою з’єднань найпростіших столярних 

виробів, виготовлених вручну та механізованим способом. 

Складання, підгонка, склеювання. 

 Контроль якості робіт. 
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Тема 5. Комплексні роботи  

 Інструктаж з організації праці та безпеки праці при виконанні 

комплексних робіт. Виготовлення виробів, які за складністю відносяться до 

найпростіших та відповідають 2-му кваліфікаційному розряду.  
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Виробнича практика 

 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони 

праці та пожежної безпеки на підприємстві 

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки (проводить інженер 

з охорони праці підприємства). Система управління охороною праці, 

організація служби безпеки праці на виробництві. Використання засобів 

техніки безпеки та індивідуального захисту.  

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом 

виготовлення продукції на підприємстві, з міжзмінною передачею 

устаткування й організацією виробництва. 

Ознайомлення з організацією планування праці та контролю якості 

робіт на виробничій ділянці, у бригаді, на робочому місці. 

Ознайомлення з організацією робочих місць передовиків і новаторів 

виробництва, з роботою раціоналізаторів і винахідників. 

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці та 

робочому місці. 

 

Тема 2. Самостійне виконання столярних робіт складністю 

відповідно до 2-го розряду 

Самостійне виконання робіт з професії на робочих місцях 

підприємства відповідно до кваліфікаційної характеристики 2-го розряду за 

детальною програмою, розробленою у навчальному закладі та погодженою з 

відповідними технічними службами підприємства. 

Детальна навчальна програма виробничої практики з урахуванням 

вимог підприємства, організацій, установи, а також з урахуванням 

спеціалізації учнів/слухачів і необхідності засвоєння ними новітніх 

технологій та сучасних методів праці розробляється безпосередньо 

професійно-технічним навчальним закладом за участю підприємств-

замовників кадрів, організації, установи і затверджується в установленому 

порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

  

Приклади робіт: 

Відбирання і сортування пиломатеріалів. 

Заготовка брусків за розмірами для виготовлення простих столярних 

виробів. 

Виконання розмітки. 

Виготовлення елементів найпростіших столярних виробів. 

Виготовлення елементів вікон та дверей. 

Заготовка дощок на підлогу. 
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Виготовлення найпростіших прямолінійних  виробів. 

Виготовлення заготовок для табурета. 

Виготовлення ящиків для сміття. 

Виготовлення ящиків для зберігання столярного інструменту. 

Виготовлення заготовок для огороджень тощо. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

Професія – Столяр будівельний  

Кваліфікація: 2 розряд 

 

Бали Знати Уміти 

1 

Учень (слухач) має 

незначні базові загальні 

знання про окремі елементи 

навчального матеріалу з основ 

деревинознавства, клеїв і 

кріпильних матеріалів. Знання 

потребують постійного 

коригування. 

Учень (слухач) має базові 

загальні навички і здатен 

виконувати прості завдання: 

підбирати і налагоджувати 

інструмент, виконувати прості 

прийоми при  розмітці. Навички 

навчання потребують 

структурованої підтримки. Без 

присвоєння кваліфікації.  

2 

Учень (слухач) має 

незначні базові загальні 

знання про окремі елементи 

навчального матеріалу з основ 

деревинознавства, клеїв і 

кріпильних матеріалів, 

основних операцій обробки 

деревини. Знання потребують 

постійного коригування.  

Учень (слухач) має базові 

загальні навички і здатен 

виконувати прості завдання: 

підбирати і налагоджувати 

інструмент, виконувати прості 

прийоми при  розмітці, 

виконувати прості заготовчі 

операції, первинну обробку 

деревини. Навички навчання 

потребують структурованої 

підтримки. Без присвоєння 

кваліфікації. 

3 

Учень (слухач) має 

незначні базові загальні 

знання про окремі елементи 

навчального матеріалу з основ 

деревинознавства, клеїв і 

кріпильних матеріалів, 

основних операцій обробки 

деревини, видів конструкцій і 

способів виготовлення 

основних столярно-

будівельних виробів. Знання 

потребують постійного 

коригування. 

Учень (слухач) має базові 

загальні навички і здатен 

виконувати прості завдання: 

підбирати і налагоджувати 

інструмент, виконувати прості 

прийоми при  розмітці, 

виконувати прості заготовчі 

операції, первинну обробку 

деревини, складальні операції 

та припасування деталей, 

підготовку оздоблення 

опорядження столярних 

виробів. Навички навчання 

потребують структурованої 

підтримки. Без присвоєння 
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кваліфікації. 

4 

Учень (слухач) має 

обмежений обсяг знань з 

основ деревинознавства, клеїв 

і кріпильних матеріалів, 

основних операцій обробки 

деревини, конструкцій і 

виготовлення основних 

столярно-будівельних виробів, 

загальних відомостей про 

призначення  деревообробних 

верстатів, організацію 

робочого місця столяра 

будівельного. Несе часткову 

відповідальність за своє 

навчання. 

Учень (слухач) має обмежений 

обсяг навичок й більш широкі 

компетенції, які є, в основному, 

конкретними і загальними. 

Володіє простими прийомами і 

технологічними операціями при 

виконанні розміточних, 

заготовчих операцій, первинної 

обробки деревини, складальних 

операцій та припасування 

деталей,  підготовці, оздобленні 

й опорядженні столярних 

виробів згідно з технологічним 

процесом. Недостатньо володіє 

нормами контролю за якістю 

робіт, періодично порушує 

технологічність процесу. 

Результати праці не повністю 

відповідають нормам часу. 

Якість робіт низька. Засвоює 

навички під керівництвом у 

контрольованому середовищі. 

Кваліфікація присвоюється, але 

потребує подальшого 

удосконалення через досвід 

роботи або навчання. 

5 

Учень (слухач) має 

обмежений обсяг знань з 

основ деревинознавства, клеїв 

і кріпильних матеріалів, 

основних операцій обробки 

деревини, конструкцій і 

виготовлення основних 

столярно-будівельних виробів, 

загальних відомостей про 

призначення і класифікацію   

деревообробних верстатів, 

організацію робочого місця 

столяра будівельного. Несе 

часткову відповідальність за 

своє навчання. 

Учень (слухач) має обмежений 

обсяг навичок й більш широкі 

компетенції, які є, в основному, 

конкретними і загальними. 

Володіє простими прийомами і 

технологічними операціями при 

виконанні розміточних, 

заготовчих операцій, первинної 

обробки деревини, складальних 

операцій та припасування 

деталей,  підготовці, оздобленні 

й опорядженні столярних 

виробів згідно з технологічним 

процесом. Недостатньо володіє 

нормами контролю за якістю 

робіт, періодично порушує 
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технологічність процесу. 

Результати праці не повністю 

відповідають нормам часу. 

Якість робіт низька. 

Організовує робоче місце, 

планує виробничі дії. Засвоює 

навички під керівництвом у 

контрольованому середовищі. 

Кваліфікація присвоюється, але 

потребує подальшого 

удосконалення через досвід 

роботи або навчання. 

6 

Учень (слухач) має 

обмежений обсяг знань з 

основ деревинознавства, клеїв 

і кріпильних матеріалів, 

основних операцій обробки 

деревини, конструкцій і 

виготовлення основних 

столярно-будівельних виробів, 

загальних відомостей про 

призначення і класифікацію   

деревообробних верстатів, 

організацію робочого місця 

столяра будівельного. Несе 

часткову відповідальність за 

своє навчання. 

Учень (слухач) має обмежений 

обсяг навичок і більш широкі 

компетенції, які є, в основному, 

конкретними і загальними. 

Володіє простими прийомами і 

технологічними операціями при 

виконанні розміточних, 

заготовчих операцій, первинної 

обробки деревини, складальних 

операцій та припасування 

деталей,  підготовці, оздобленні 

й опорядженні столярних 

виробів згідно з технологічним 

процесом. Організовує робоче 

місце, планує виробничі дії, 

правильно підбирає 

інструменти. Засвоює навички 

під керівництвом у 

контрольованому середовищі. 

Кваліфікація присвоюється, але 

потребує подальшого 

удосконалення через досвід 

роботи або навчання. 

7 

Учень (слухач) має широкі 

загальні та базові знання з 

основ деревинознавства, клеїв 

і кріпильних матеріалів, 

основних операцій обробки 

деревини, конструкцій і 

виготовлення основних 

столярно-будівельних виробів, 

Учень (слухач) має конкретні 

практичні навички з виконання 

основних технологічних 

операцій з первинної обробки 

деревини, складальних 

операцій та припасування 

деталей, підготовки, оздоблення 

й опорядження столярних 
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загальних відомостей про 

призначення і класифікацію 

деревообробних верстатів. Дає 

визначення основних операцій 

з деревообробки, аналізує, 

порівнює, робить висновки. 

Відповідає за власне навчання. 

виробів простої складності. 

Визначається здатність 

виконувати завдання під 

керівництвом. Має обмежений 

досвід практики в конкретному 

аспекті роботи. 

8 

Учень (слухач) має широкі 

загальні та базові знання з 

основ деревинознавства, клеїв 

і кріпильних матеріалів, 

основних операцій обробки 

деревини, конструкцій і 

виготовлення основних 

столярно-будівельних виробів, 

загальних відомостей про 

призначення і класифікацію 

деревообробних верстатів. Дає 

визначення основних операцій 

з деревообробки, аналізує, 

порівнює, робить висновки. 

Знає деякі нові прийоми 

роботи. Відповідає за своє 

навчання. 

Учень (слухач) має конкретні 

практичні навички з виконання 

основних технологічних 

операцій з первинної обробки 

деревини, складальних операцій 

та припасування деталей, 

підготовки, оздоблення й 

опорядження столярних виробів 

простої складності. 

Визначається здатність 

виконувати завдання під 

керівництвом. Має обмежений 

досвід практики в конкретному 

аспекті роботи. 

9 

Учень (слухач) має широкі 

загальні та базові знання з 

основ деревинознавства, клеїв 

і кріпильних матеріалів, 

основних операцій обробки 

деревини, конструкцій і 

виготовлення основних 

столярно-будівельних виробів, 

загальних відомостей про 

призначення і класифікацію 

деревообробних верстатів. Дає 

визначення основних операцій 

з деревообробки, знає причини 

і способи усунення вад 

деревини, аналізує, порівнює, 

робить висновки. Знає деякі 

нові прийоми роботи. 

Відповідає за своє навчання. 

 

Учень (слухач) має конкретні 

практичні навички з виконання 

основних технологічних 

операцій з первинної обробки 

деревини, складальних операцій 

та припасування деталей, 

підготовки, оздоблення й 

опорядження столярних виробів 

простої складності. 

Визначається здатність 

виконувати завдання під 

керівництвом. Має обмежений 

досвід практики в конкретному 

аспекті роботи. 
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10 

Учень (слухач) має значні 

конкретні теоретичні знання і 

застосовує спеціальні знання з 

деревинознавства, клеїв і 

кріпильних матеріалів, 

основних операцій обробки 

деревини, конструкцій і 

виготовлення основних 

столярно-будівельних виробів 

простої складності, загальних 

відомостей про призначення, 

класифікацію  та порядок 

роботи на деревообробних 

верстатах. Здатний до 

самокерування при навчанні. 

Учень (слухач) має значні 

практичні навички з виконання 

основних технологічних 

операцій з первинної обробки 

деревини, складальних операцій 

та припасування деталей, 

підготовки, оздоблення й 

опорядження столярних виробів 

простої складності. Забезпечує 

самоконтроль роботи. 

Дотримується технологічної 

послідовності виконання 

роботи. Раціонально 

організовує робоче місце. 

Визначається здатністю 

вирішувати проблеми 

незалежно. Має практичний 

досвід у роботі як у простих, 

так і виняткових ситуаціях. 

11 

Учень (слухач) має значні 

конкретні теоретичні знання і 

застосовує спеціальні знання з 

деревинознавства, клеїв і 

кріпильних матеріалів, 

основних операцій обробки 

деревини, конструкцій і 

виготовлення основних 

столярно-будівельних виробів 

простої складності, загальних 

відомостей про призначення, 

класифікацію  та порядок 

роботи на деревообробних 

верстатах, знає правила 

застосування спеціальних 

пристроїв і сучасного 

контрольно-вимірювального 

інструменту. Здатний до 

самокерування при навчанні. 

Учень (слухач) має значні 

практичні навички з виконання 

основних технологічних 

операцій з первинної обробки 

деревини, складальних операцій 

та припасування деталей, 

підготовки, оздоблення й 

опорядження столярних виробів 

простої складності. Забезпечує 

самоконтроль роботи. 

Дотримується технологічної 

послідовності виконання 

роботи. Раціонально 

організовує робоче місце. 

Опанував основи професійної 

культури. Визначається 

здатністю вирішувати проблеми 

незалежно. Має практичний 

досвід у роботі як у простих, 

так і виняткових ситуаціях. 

12 

Учень (слухач) має значні 

конкретні теоретичні знання і 

застосовує спеціальні знання з 

деревинознавства, клеїв і 

Учень (слухач) має значні 

практичні навички з виконання 

основних технологічних 

операцій з первинної обробки 
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кріпильних матеріалів, 

основних операцій обробки 

деревини, конструкцій і 

виготовлення основних 

столярно-будівельних виробів 

простої складності, загальних 

відомостей про призначення, 

класифікацію  та порядок 

роботи на деревообробних 

верстатів, знає правила 

застосування спеціальних 

пристроїв і сучасного 

контрольно-вимірювального 

інструменту. Знає основні 

способи виконання 

розрахунків. Здатний до 

самокерування при навчанні. 

деревини, складальних операцій 

та припасування деталей, 

підготовки, оздоблення й 

опорядження столярних виробів 

простої складності. Забезпечує 

самоконтроль роботи. 

Дотримується технологічної 

послідовності виконання 

роботи. Раціонально 

організовує робоче місце. 

Опанував основи професійної 

культури. Повністю володіє 

нормами часу. Знаходить шляхи 

зменшення витрат матеріалів та 

інших ресурсів, що не 

впливають на якість. 

Визначається здатністю 

вирішувати проблеми 

незалежно. Має практичний 

досвід у роботі як у простих, 

так і виняткових ситуаціях. 
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу з 15 осіб 

Примітка для 

індивідуальног

о користування 

для 

групового 

користуван

ня 

I Обладнання 

1. Верстак столярний 1 15  

2. Торцювальний верстат  1  

3. 

Круглопилковий  

верстат для 

повздовжнього пиляння  

 1 

 

4.  Фугувальний верстат   1  

5. Рейсмусовий верстат   1  

6. 

Вертикально- фрезерний 

верстат з нижнім 

розташуванням шпинделя  

 1 

 

7. 
Свердлильно-пазувальний 

верстат 
 1 

 

8. 
Шліфувальний верстат з 

рухомим столом 
 1 

 

9. 
 Прес для склеювання  

деревини  
 1 
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10. 
Аспірація, 

стружкопилососи 
 2 

 

II Ручний столярний інструмент 

1. Пилка дворучна  1 8  

2. Пилка широка  1 15  

3. Пилка вузька  1 15  

4. Пилка з обушком  1 15  

5. Шерхебель  1 15  

6. Рубанок  1 15  

7. Фуганок  1 15  

8. Фальцгебель  1 5  

9. Шпунтабель 1 15  

10. Зензубель  1 15  

11. Цинубель 

  
1 5 

 

12. Галтель 1 5  

13. Стамеска широка  1 15  

14. Стамеска вузька  1 15  

15. Долото  1 15  

16. Коловорот  1 5  
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17. Молоток  1 15  

18. Киянка  1 15  

19. Цикля  1 5  

20. Сокира  1 5  

21. Дриль ручний 1 5  

22. Свердла (гвинтові, 

центрові, спіральні, 

шнекові тощо) 

1 
5 

комплектів 

 

23. Розводка  1 5  

24. Рашпиль  1 5  

25. Напилок трьохгранний 1 15  

26. Щітка для очищення 

напилків  
1 15 

 

 

 

 

III Контрольно-вимірювальний інструмент  

1. Кутник  1 15  

2. Малка 1 5  

3. Єрунок  1 5  

4. Рівень  1 5  

5. Універсальний рівень  1 15  

6. Шнур з виском  1 15  
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7. Кронциркуль  1 5  

8. Нутромір  1 5  

9. Штангенциркуль  1 15  

10. Лінійка сталева  1 15  

11. Метр складний  1 15  

12. Рулетка 1 15  

13. Циркуль столярний  1 15  

14. Рейсмус  1 15  

15. Шило розміточне  1 15  

16. Шаблони для розмітки 

з’єднань  
1 

5 

комплектів 

 

IV Верстатний інструмент  

1. Фрези збірні  Комплект   

2. Фрези насадні Комплект  

3. Фрези цільні пазові  Комплект  

4. Фрези цільні фасонні Комплект  

5. Фрези кінцеві  Комплект  

6. Ножі вставні для фрез  Комплект  

7. Ножі стругальні  Комплект  
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8. Пилки стрічкові 

столярні  
Комплект 

 

9. Дискові пилки для 

повздовжнього пиляння  
Комплект 

 

10. Дискові пилки для 

поперечного пиляння  Комплект 

 

11. Абразивний інструмент  Комплект  

12. Круги абразивні заточні  Комплект  

13. Бруски абразивні для 

правки  Комплект 

 

 

 

14. Кусачки  Комплект  

15. Лещата  
Комплект 

 

16. Комплект ключів 

гайкових  
Комплект 

 

17. Ключі розвідні  Комплект  
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Міністерство освіти і науки України 
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  Кваліфікація: 3 розряд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видання офіційне 

Київ  

2006
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, 

що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія 7124.2 – Столяр будівельний 

 

2. Кваліфікація: 3 розряд  

 

3. Кваліфікаційні вимоги  

 

Повинен знати: основні породи та дефекти деревини; правила 

поводження з електроінструментом. 

 

Повинен уміти: виконувати прості столярні роботи. Обробляти деревину 

електроінструментом і вручну. Виготовляти і встановлювати прості столярні 

вироби. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці; 

б) додержуватись норм технологічного процесу; 

в) не допускати браку в роботі; 

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

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); 

є) знати інформаційні технології. 

 

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в 

системі професійно-технічної освіти 

 Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – „Столяр будівельний” 

2-го розряду: 

– за умови продовження первинної професійної підготовки в 

професійно-технічних навчальних закладах першого, другого та третього 

атестаційних рівнів без вимого до стажу роботи; 

– за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією 

„Столяр будівельний” 2-го розряду не менше 1 року. 

 

6. Сфера професійного використання випускника: Будівельна 

деревообробка і столярні будівельні роботи. 
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7. Специфічні вимоги: 

7.1 Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років. 

7.2 Стать: жіноча, чоловіча. 

7.3 Медичні обмеження. 



 
ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

підготовки кваліфікованих робітників  

 

 
Професія – Столяр будівельний 

Кваліфікація: 3 розряд  

Загальний фонд навчального часу – 571 година 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети  

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лаборатор

но-

практичні 

роботи 

1. Загальнопрофесійна підготовка 36  

1.1. Основи правових знань 10  

1.2. 
Основи галузевої економіки і 

підприємництва 
10  

1.3. Інформаційні технології 7  

1.4. Резерв часу 9  

2 Професійно-теоретична підготовка 156  

2.1. Технологія столярних робіт 102  

2.2. Охорона праці 10  

2.3. Будівельне креслення 17 14 

2.4. Матеріалознавство 17 2 

2.5. Основи електротехніки  10 2 

3. Професійно-практична підготовка 371  

3.1.  Виробниче навчання 204  

3.1.

1. 
Навчання в майстерні  204  

3.2. Виробнича практика 167  

4. Консультації 20  

5. 

Державна кваліфікаційна атестація (або 

поетапна атестація при продовженні 

навчання)  

8  

6. Загальний обсяг навчального часу: 571 18 

 

 

Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) для підготовки 

кваліфікованих робітників за професією "Столяр будівельний" 
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1. Кабінети 

 Основ правових знань 

 Основ галузевої економіки і підприємництва 

 Інформаційних технологій  

 Технології столярних робіт 

 Основ електротехніки  

 Охорони праці  

 Будівельного креслення 

 Матеріалознавства 

 

2.   Майстерні 

 Столярна 

 Механічна 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета “ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ” 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1. 

Правове регулювання 

господарських відносин у 

промисловості 

4  

2. 

Захист господарських прав та 

інтересів Розгляд господарських 

спорів 

1  

3. Праця, закон і ми 2  

4. 
Адміністративний проступок і 

адміністративна відповідальність 
3  

ВСЬОГО 10  

 

 

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у 

промисловості 

Правове регулювання діяльності промислових підприємств – 

обов’язкова умова ефективності виробництва. Законодавство про 

промисловість. 

Правовий статус підприємств. 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 у промисловості. 

 

Тема 2. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд 

господарських спорів 

Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які 

використовуються при розв’язанні господарських спорів. Система 

господарських судів. Подання позову. Вирішення господарських спорів. 
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Тема 3. Праця, закон і ми 

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. 

Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата. 

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і 

службовців за шкоду, заподіяну підприємству, організації. 

Охорона праці. Відповідальність підприємства за шкоду, заподіяну 

працівникові. 

Розгляд трудових спорів. Особливості правового регулювання 

трудових відносин в окремих галузях господарства. 

 

Тема 4. Адміністративний проступок і адміністративна 

відповідальність 

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття 

та організація державного управління. Роль адміністративного права в 

регулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття 

адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності. 

Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна 

відповідальність за господарські правопорушення. 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета “ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ І 

ПІДПРИЄМНИЦТВО” 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1. 
Бізнес-планування у 

підприємництві 
3  

2. Інвестиції у підприємництві 6  

3. 
Елементи прикладної економіки 

(менеджмент, маркетинг) 
1  

ВСЬОГО 10  

 

 

Тема 1. Бізнес-планування у підприємництві 

Поняття про методи бізнес-плану. Структура бізнес-плану. Практична 

робота “Бізнес-план” (на прикладі роботи деревообробного підприємства або 

будівельної організації, яка виконує роботи за професією “столяр 

будівельний”).  

 

Тема 2. Інвестиції у підприємництві 

Способи залучення фінансових ресурсів. Банківське кредитування та 

організація рахунків. Ризик, його оцінка і управління. Фонди підприємств. 

Витрати виробництва. Податки і підприємництво. 

 

Тема 3. Елементи прикладної економіки (менеджмент, 

маркетинг) 

Менеджмент, поняття і цілі. 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ” 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 

Системи управління  на основі 

комп’ютерних технологій 
7  

ВСЬОГО 7  

 

 

Тема 1. Системи управління  на основі комп’ютерних технологій 

Виконавчі механізми. Приводи: електричний, електромагнітний, 

особливості їх використання у деревообробці. 

Засоби представлення інформації різними датчиками та пристроями 

зв’язку з об’єктами управління. 

Поняття про пристрої перетворення інформації ( ЦАП, АЦП ). 

Види управління: ручне, автоматизоване, автоматичне. 

Структура і визначення різних систем управління механізмами та 

технологічними процесами. Регулювання. Контроль. Сигналізація та 

блокування, їх застосування у деревообробці. 

Ієрархічні системи управління виробництвом. Рівні управління 

верстатами, технологічними установками, комплексом технологічних 

апаратів чи машин, технологічними ділянками, діяльністю підприємства, 

галуззю промисловості. Основні функції ПК на кожному рівні управління. 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

 з предмета "ТЕХНОЛОГІЯ СТОЛЯРНИХ РОБІТ" 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1. 

Основні операції з обробки 

деревини ручним механізованим 

інструментом 

10  

2. 
Столярні з’єднання, їх 

виготовлення 
8  

3. 
Конструкції основних столярно-

будівельних виробів   
8  

4. 
Деревообробні верстати і робота 

на них 
20  

5. 

Технологія виготовлення простих 

столярно-будівельних виробів та 

їх встановлення  

28  

6. Технологія роботи зі склом   10  

7. 
Опорядження простих столярних 

виробів 
10  

8. 
Ремонт простих столярних 

виробів 
8  

ВСЬОГО: 102  
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Тема 1. Основні операції з обробки деревини ручним 

механізованим інструментом 

Сучасний електродеревообробний інструмент і його застосування. 

Підготовка дискової електропилки до роботи. Пиляння дисковою пилкою 

вздовж, поперек і під кутом до волокон. Підготовка електрорубанку до роботи. 

Технологія стругання деревини. Підготовка електродрилі до роботи. Технологія 

свердління гнізд і отворів. Підготовка електролобзика до роботи. Технологія 

прямолінійного і криволінійного пиляння деревини електролобзиком. Підготовка 

електрофрезерувальної машини до роботи. Технологія фрезерування. Підготовка 

електрошліфувальних машин до роботи. Технологія шліфування деревини. Ручний 

пневноінструмент. Будова та правила користування. Правила техніки безпеки при 

використанні електричних машин малої потужності.  

 

Тема 2. Столярні з’єднання, їх виготовлення   

 Складні шипові з’єднання. Сучасні технології з’єднань брускових 

деталей. Приклади використання і розрахунки основних шипових з’єднань. 

Види з’єднань, що застосовують при виготовленні віконних і дверних блоків, 

столярних перегородок, вмонтованих меблів тощо. Вимоги до якості 

виконання столярних з’єднань. Види і причини браку, його попередження. 

Сучасні технології з’єднань на клею. Режими склеювання в залежності від 

виду та способу склеювання (гарячий, холодний). Сучасні види кріплень та 

з’єднань.  

 

Тема 3. Конструкції основних столярно-будівельних виробів  

 Основні елементи та деталі столярно-будівельних виробів. Загальні 

відомості про технологічні карти на столярно-будівельні вироби. Сучасні 

моделі віконних та дверних блоків. Особливості розмітки окремих елементів 

дерев’яних вікон та дверей. Сучасні моделі балконних рам. Конструкції 

перегородок з використанням сучасних матеріалів. Конструкції сучасних 

стінових панелей. Конструктивне вирішення сучасних підвісних стель 

простої конструкції. 

 

Тема 4. Деревообробні верстати і робота на них 

 Основні та допоміжні частини деревообробних верстатів: станина, 

стіл, супорт, шпиндель, приводні механізми, механізми подачі, допоміжні 

елементи. Загальні відомості про електродвигуни, що використовуються в 

деревообробних верстатах. Загальні правила безпеки праці при роботі на 

деревообробних верстатах.  

 Круглопиляльні верстати. Моделі типових круглопиляльних 

верстатів для поперечного і повздовжнього розпилювання пиломатеріалів. 

Верстати з прямолінійним переміщенням пилки (супорт), педальні, прирізні, 

реброві, кінцерівняльні. Технічні характеристики круглопиляльних верстатів. 

Основні вимоги до установки пилок на вал верстата. Види і розміри круглих 
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пилок залежно від їх призначення. Робота на верстатах. Контроль якості 

розкрою деревини. Правила безпеки праці при роботі на верстатах.  

 Верстати для повздовжнього фрезерування. Моделі типових 

верстатів. Фуговальні, рейсмусові, чотирьохсторонні верстати. Конструкції, 

призначення і кінематика верстатів. Технічна характеристика верстатів. 

Ріжучий інструмент: ножові головки, ножі, фрези. Установка ножів, фрез на 

вали верстатів. Правила технічної експлуатації верстатів. Прийоми 

фрезерування заготовок. Пристрої і контрольно-вимірювальні інструменти, 

що застосовуються при повздовжньому фрезеруванні. Вимоги до якості 

обробки заготовок. Перевірка якості обробки. Безпека праці при роботі на 

верстатах.  

 Свердлильні та ланцюгодовбальні верстати. Моделі типових 

верстатів: свердлильні, вертикальні та горизонтальні, одношпиндельні, 

багатошпиндельні, свердлильно-пазувальні. Будова і призначення верстатів. 

Технічна характеристика верстатів. Правила технічної експлуатації верстатів. 

Прийоми роботи на верстатах. Види ріжучого інструменту, що застосовується 

на свердлильних верстатах. Установка ріжучого інструменту і налагодження 

верстата. Пристрої і контрольно-вимірювальні інструменти, що 

застосовуються на свердлильних верстатах. Ланцюгодовбальні верстати; їх 

призначення, будова, принцип і прийоми роботи на них. Вимоги до якості 

виконання пазів і отворів. Запобігання виникненню браку в роботі. Вимоги 

безпеки праці.  

 Фрезерні верстати. Моделі фрезерних верстатів та їх призначення. 

Будова основних фрезерних верстатів. Операції, які виконуються на різних 

видах фрезерних верстатів. Технічна характеристика одношпиндельних, 

багатошпиндельних фрезерних верстатів. Правила і прийоми роботи на 

основних фрезерних верстатах. Види ріжучих інструментів для фрезерування. 

Прийоми обробки елементів столярних виробів на фрезерних верстатах. 

Вимоги до якості виконаних робіт. Запобігання виникненню браку в роботі. 

Вимоги безпеки праці.   

 Шипорізні верстати. Моделі типових шипорізних верстатів: 

односторонні рамні, двосторонні; їх конструкції та призначення. Операції, що 

виконують на шипорізних верстатах. Технічна характеристика основних 

шипорізних верстатів; правила їх технічної експлуатації. Види ріжучих 

інструментів, що застосовуються на верстатах. Види пристосувань на 

шипорізних верстатах для різного характеру обробки деревини. Контрольно-

вимірювальний інструмент, що застосовується при зарізанні шипів і 

провушин. Вимоги до якості виконаних робіт. Запобігання виникненню браку 

в роботі. Вимоги безпеки праці.   

 Шліфувальні верстати. Моделі типових верстатів: дискові, 

стрічкові, циліндрові; їх конструкції і призначення. Операції, що виконують 

на шліфувальних верстатах. Технічна характеристика верстатів. Правила 
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технічної експлуатації шліфувальних верстатів. Вимоги до якості виконаних 

робіт. Запобігання виникненню браку в роботі. Вимоги безпеки праці.  

 Комбіновані верстати. Моделі верстатів. Призначення верстатів, 

технічна характеристика, робота на верстатах. Вимоги до якості виконаних 

робіт. Запобігання виникненню браку в роботі. Вимоги безпеки праці.  

Загальні відомості про верстати для підготовки ріжучих інструментів: 

фрез, ножів, пилок, свердел.  

 

Тема 5. Технологія виготовлення простих столярно-будівельних 

виробів та їх встановлення 

 Технологія виготовлення елементів віконних блоків із роздільними 

рамами. Зборка елементів у віконний блок. Технологія виготовлення 

елементів віконного блоку із спареними рамами. Складання елементів у 

віконний блок. Технологія виготовлення підвіконних дощок. Технічні умови на 

виготовлення віконних блоків. Технологія виготовлення дверних блоків з 

щитовими полотнами сучасними способами (на скрепах). Технологія виготовлення 

віконних та фільончастих дверних блоків простої складності. Технологія 

встановлення віконних, дверних блоків та простих прямолінійних  виробів. 

Виготовлення елементів столярних перегородок: панелей, тамбурів. Виготовлення 

каркасу перегородок, щитів, елементів панелей різної конструкції. Виготовлення 

елементів вмонтованих меблів, дверних антресольних блоків, бокових проміжних 

стінок. Виготовлення каркасних перегородок із сучасних матеріалів. Безпека праці 

при виготовленні столярно-будівельних виробів та конструкцій.  

 

Тема 6. Технологія роботи зі склом 

 Види скла. Особливості застосування скла різних видів. Інструменти, 

пристрої та інвентар для різання скла. Механізовані способи різки скла. Різка 

листового скла. Підготовка скла до різки. Розмітка інструментом та за 

шаблонами ліній різання, обчислення кількості матеріалів. Різка і ломка скла. 

Безпека праці при різанні скла. Правила приготування замазок, мастик, 

герметиків для скління. Технологія встановлювання віконного скла. Вимоги 

до якості робіт. Прийоми і способи закріплення скла в дерев’яних рамах. 

Безпека праці при виконанні скляних робіт.  

 

Тема 7. Опорядження простих столярних виробів 

 Загальні відомості про опорядження простих столярних виробів. 

Призначення опорядження: експлуатаційне,  художньо-естетичне, санітарно-

гігієнічне; збільшення терміну експлуатації дерев’яних виробів. Види 

опорядження: прозоре, непрозоре, імітаційне, інкрустація тощо. 

 Загальні вимоги до лакофарбового покриття: вологостійкість, 

стійкість до дії світла, еластичність, твердість лакофарбового покриття, 

міцність зчеплення з деревиною (адгезія), естетичність.  
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Основні технологічні операції опорядження деревини: підготовка 

поверхні (столярна та опоряджувальна), нанесення і сушка лакофарбових 

матеріалів.  

Підготовка деревини до опорядження: столярна і оздоблювальна. 

Обладнання, яке застосовується для підготовки деревини до опорядження: 

шліфувальні, вальцьові верстати, плоскополірувальні апарати, пневматичні 

інструменти.  

Способи нанесення лакофарбових матеріалів на столярно-будівельні 

вироби: вручну, зануренням, методами розпилення, струминним поливом, 

суцільним поливом, в електричному полі високої напруги.  

Імітаційне оздоблення декоративним папером і плівковими 

матеріалами.  Вимоги до якості виконаних робіт. Запобігання виникненню 

браку в роботі. Вимоги безпеки праці. 

 

Тема 8. Ремонт простих столярних виробів 

Основні причини і види ушкоджень простих столярних виробів. 

Види і способи ремонту виробів. Поняття про ремонт, реконструкцію і 

реставрацію. Ремонт покороблених елементів. Усунення нещільності 

шипових з’єднань. Ремонт ушкоджених поверхонь вставками із деревини. 

Ремонт вікон і дверей: розборка стулок, фрамуг, кватирок, дверних полотен. 

Ремонт коробок. Вимоги до якості виконаних робіт. Запобігання виникненню 

браку в роботі. Вимоги безпеки праці. 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета “ОХОРОНА ПРАЦІ” 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість год. 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Основи безпеки праці у 

будівництві 

4 
 

2. 
Основи пожежної безпеки 2  

3. 
Основи електробезпеки 2  

4. 

Надання першої допомоги 

потерпілим при нещасних 

випадках 

2 

 

ВСЬОГО: 10  

 

 

Тема 1. Основи безпеки праці у будівництві 

 Вивчення змін, доповнень до нормативних актів з охорони праці.  

 Безпека праці при роботі з механізмами, обладнанням і 

устаткуванням. 

 Світлова і звукова сигналізації. Попереджувальні написи, сигнальні 

пофарбування. Знаки безпеки. Мікроклімат виробничих приміщень. Безпека 

на будівельному майданчику. Вимоги безпеки під час переміщення вантажів. 

Прилади контролю умов і безпеки праці. 

 

 

Тема 2. Основи пожежної безпеки 

 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 

пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент; їх призначення, 

будова, використання на пожежі. 

 Особливості гасіння пожежі на будівельних об'єктах. 

 Організація пожежної охорони. 

Інструктаж з пожежної безпеки. 
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Тема 3. Основи електробезпеки 
Допуск до роботи з електрикою й електрифікованими машинами. 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустаткуванні. 

Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення 

та захисне заземлення, їх призначення. Основні причини електротравматизму. 

 

Тема 4. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

 Припинення кровотечі при знепритомнінні (втраті свідомості), шоку, 

тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні. Правила надання 

першої допомоги при ураженні електричним струмом. Мета штучного 

дихання. Способи штучного дихання.  
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета “БУДІВЕЛЬНЕ КРЕСЛЕННЯ” 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

практичні 

роботи 

І.  Основи будівельного креслення  17 14 

1.1 
Загальні відомості про будівельне 

креслення 
1  

1.2. Основні будівельні креслення 2  

1.3. 
Креслення фасадів, планів і 

розрізів будівель.  
6 6 

1.4. 
Креслення вузлів та  деталей 

простих столярних виробів 
8 8 

ВСЬОГО: 17 14 

 

 

Тема 1. Загальні відомості про будівельне креслення 
Особливості будівельного креслення. Зміст та види будівельних 

креслень.  

Державні стандарти, які розповсюджуються на всі види проектної 

документації. 

Види та загальна характеристика будівельних креслень. 

Назва і маркування будівельних креслень. Масштаби будівельних 

креслень. 

 

 

Тема 2. Основні будівельні креслення  

Основні види креслень.  

Креслення плану фундаменту, поверхів, перекриття, покриття та покрівлі 

будівлі. 

Креслення фасадів і розрізів будівель. 

 Позначення в планах, фасадах та розрізах будівель. 
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 Вимоги державних стандартів щодо зображення на кресленнях 

будівельних матеріалів. 

Основні умовні позначення  при зображенні на кресленнях елементів 

будівель. 

Правила нанесення на будівельних кресленнях розмірів, написів, посилань 

та технічних вимог. 

 

 

Тема 3. Креслення фасадів, планів і розрізів будівель 

Практичні роботи: 

1. Виконати креслення головного фасаду будинку 

2. Виконати креслення типового плану поверху будинку 

3. Виконати креслення поперечного розрізу 

 

 

Тема 4. Креслення вузлів та деталей простих столярних виробів 

Вимоги до креслень вузлів та  деталей простих столярних виробів. 

Практичні роботи: 

1. Виконати креслення  простих столярних виробів прямокутної 

форми: віконного блоку  з роздільними рамами, кватирки, стулки, фрамуги, 

балконної рами тощо. 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

 з предмета "МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО" 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Круглі, пиляні лісоматеріали та 

листові матеріали із деревини 
6  

2. 
Клеї та металеві кріпильні 

матеріали   
2  

3. Скло і скляні вироби   4  

4. 
Матеріали для оздоблення 

простих столярних виробів   
5 2 

ВСЬОГО: 17 2 

 

Тема 1. Круглі, пиляні  лісоматеріали та листові матеріали із 

деревини 

  Обмір і облік лісоматеріалів. Особливості сушки і зберігання 

лісоматеріалів, вплив її на властивості деревини. Шпон, фанера, фанерні 

плити. Деревностружкові плити. Деревноволокнисті плити, тощо. 

Технологічні властивості деревини твердих порід.  

 

Тема 2. Клеї та металеві кріпильні матеріали 

 Основні компоненти складних клеїв. Кріпильні матеріали на основі 

каучуку і полімерів. 

  

 Тема 3. Скло і скляні вироби 

  Виробництво скла. Види і характеристики скла. Скловироби: 

профільне скло, блоки, пакети, дзеркала тощо.  

 

Тема 4. Матеріали для оздоблення простих столярних виробів 

 Плівкоутворюючі речовини. Олії та оліфи на їх основі. Ґрунтовки, 

шпаклівки, порозаповнювачі, підмазувальні пасти. Рецептура, способи 

виготовлення, застосування. Сучасні суміші для здійснення підготовки 

деревини для подальшого оздоблення. Розчинники і розріджувачі. Барвники. 
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Лаки і фарби.  Матеріали для імітаційного оздоблення: декоративний папір, 

плівкові матеріали, листові пластмаси тощо. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Визначення якості матеріалів для оздоблення столярних виробів.  

2. Приготування сучасних сумішей для здійснення оздоблення 

столярних виробів.  
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

 з предмета "ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ" 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Електричні машини постійного 

струму  
2 1 

2. 
Електричні машини змінного 

струму  
2 1 

3. 

Визначення та основні поняття 

електропривода. Класифікація 

електроприводів 

4  

4. 
Основні відомості про 

електробезпеку 
2  

ВСЬОГО 10 2 

 

Тема 1. Електричні машини постійного струму  

Схеми вмикання обмоток збудження. Номінальні величини і 

характеристика електричних машин. Генератори постійного струму. Робота 

машини постійного струму в режимі двигуна.   

Лабораторно-практичні роботи: 

1.Вивчення роботи генератора постійного струму.  

 

Тема 2. Електричні машини змінного струму 

Схеми вмикання електричних машин змінного струму. Пуск та 

регулювання частоти обертання асинхронних двигунів. Пуск асинхронних 

двигунів. Використання при пусках автотрансформаторів та реакторів. Пуск в 

хід, реверсування та регулювання швидкості обертання електричних машин 

змінного струму.  

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Вивчення роботи асинхронного двигуна. 

 

 

 



 78 

Тема 3. Визначення та основні поняття електропривода. 

Класифікація електроприводів 

Визначення та основні поняття електропривода. Класифікація 

електроприводів. Загальні відомості про керування електроприводами. 

Параметричне керування. Автоматичне керування. 

 

Тема 4. Основні відомості про електробезпеку 

Дія електричного струму на організм людини. Технічні способи і 

засоби захисту від ураження електричним струмом. 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

 з професійно-практичної підготовки 

 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість  

годин 

Виробниче навчання 

І. Навчання в майстернях  

1.1. 
Ознайомлення з ручним механізованим інструментом 

та правилами безпеки праці при його експлуатації  
6 

1.2. Механізований розкрій деревини  18 

1.3. Механізоване стругання і фрезерування деревини  18 

1.4. Механізоване свердління і шліфування деталей  18 

1.5. 
Виготовлення та встановлення простих столярно-

будівельних виробів 
30 

1.6. Робота зі склом 18 

1.7. Опорядження простих столярних виробів 24 

1.8. Ремонт простих столярних виробів  30 

1.9. Виконання комплексних робіт    42 

Всього 
204 
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Виробнича практика  

1. 
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

підприємстві 
7 

2. 

Самостійне виконання столярних робіт складністю 

відповідно до 3-го розряду  

Кваліфікаційна пробна робота 

160 

Всього 167 

                                                                                                             

РАЗОМ 
371 
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Виробниче навчання 

І. Навчання в майстернях 

 

Тема 1. Ознайомлення з ручним механізованим інструментом та 

правилами безпеки праці при його експлуатації  

 Ознайомлення учнів з учбовою майстернею; закріплення учнів за 

робочими місцями, ознайомлення учнів з порядком отримання та здачею 

інструмента і пристроїв. Ознайомлення з режимом роботи, формами 

організації праці і правилами внутрішнього розпорядку в навчальних 

майстернях. Виробничий план групи і навчального закладу. Ознайомлення з 

ручними механізованими інструментами, їх функціональним призначенням та 

правилами експлуатації. Інструктаж з організації робочого місця та безпеки 

праці при роботі з ручним механізованим інструментом.   

 

Тема 2. Механізований розкрій деревини 

 Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки 

праці при механізованому розкрою деревини.  

Вправи. Знайомство з ручними механізованими інструментами для 

розкрою деревини. Підготовка інструменту до роботи. Відпрацювання 

основних прийомів роботи з ручним механізованим інструментом для 

пиляння. Відпрацювання основних прийомів роботи на круглопиляльних 

верстатах. Контроль якості робіт.  

 

Тема 3. Механізоване стругання і фрезерування деревини 

 Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки 

праці при механізованому струганні та фрезеруванні деревини.  

Вправи. Правила підготовки до роботи й обслуговування 

електрорубанка та ручної електрофрезерувальної машини. Відпрацювання 

основних прийомів роботи при струганні та фрезеруванні ручним 

механізованим інструментом. Відпрацювання основних прийомів роботи на 

фуговальному, рейсмусовому та фрезерному верстатах. Контроль якості 

робіт.  

 

Тема 4. Механізоване свердління і шліфування деталей 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки 

праці при свердлінні та шліфуванні деталей ручним механізованим 

інструментом.  

Вправи. Правила підготовки до роботи й обслуговування ручного 

механізованого свердлильного та шліфувального інструменту. 

Відпрацювання основних прийомів роботи при свердлінні та шліфуванні 

ручним механізованим інструментом. Відпрацювання основних прийомів 

роботи на свердлильних і шліфувальних верстатах. Контроль якості робіт. 
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Тема 5. Виготовлення та встановлення простих столярно-

будівельних виробів 

Інструктаж за змістом занять, організації та безпеки праці при 

виготовленні заготовок для простих столярно-будівельних виробів із 

застосуванням ручного механізованого інструменту і на верстатах.  

Навчально-виробничі роботи: 

Заготовка основних елементів простих столярно-будівельних 

виробів: кватирок, стулок, фрамуг, коробок, рам полотен, фільонок, 

каркасних перегородок, стінових панелей, вмонтованих меблів, бокових 

проміжних стінок, дверних антресольних блоків, тамбурів тощо. Попереднє 

складання з підгонкою з’єднань будівельних виробів. Складання, підгонка, 

склеювання. Контроль якості робіт. 

 

Тема 6. Роботи зі склом 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки 

праці при роботах зі склом.  

Вправи. Відпрацювання прийомів різання скла під лінійку, по лінії та 

за шаблоном. Приготування замазок, мастик, герметиків для  скління. 

Встановлення віконного скла, ущільнення, остаточне закріплення. Контроль 

якості робіт. 

 

Тема 7. Опорядження простих столярних виробів 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки 

праці при опорядженні простих столярних виробів.  

Вправи. Виконання столярної підготовки: заповнення щілин 

вставками, вирізання сучків та засмолків, виготовлення та запресування 

пробок на клею, шліфування тощо. Виконання оздоблювальної підготовки: 

знесмолення, видалення ворсу, порозаповнення, ґрунтування, шпаклювання, 

шліфування. Відпрацювання прийомів нанесення лакофарбових матеріалів. 

Оздоблення простих столярних виробів декоративними плівковими і 

листовими матеріалами. Контроль якості робіт. 

 

Тема 8. Ремонт простих столярних виробів 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки 

праці при ремонтних роботах.  

Навчально-виробничі роботи: 

Виконання ремонту покороблених з’єднань. Усунення нещільності 

з’єднань. Ремонт ушкоджених поверхонь вставками із деревини. Ремонт вікон 

та дверей: розбирання стулок, фрамуг, кватирок, дверних полотен, ремонт 

коробок. Контроль якості робіт. 
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Тема 9. Виконання комплексних робіт 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки 

праці при виконанні комплексних робіт. Виготовлення виробів, які за рівнем 

складності відносяться до 3 кваліфікаційного розряду.  
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Виробнича практика 

 

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

підприємстві 

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Система 

управління охороною праці, організація служби безпеки праці на 

виробництві. Використання засобів колективного та індивідуального захисту.  

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом 

виготовлення продукції на підприємстві, з міжзмінною передачею 

устаткування й організацією виробництва. 

Ознайомлення з організацією планування праці і контролю якості 

робіт на виробничій ділянці, у бригаді, на робочому місці. 

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці. 

 

Тема 2. Самостійне виконання столярних робіт складністю 

відповідно до 3-го розряду 

Самостійне виконання робіт з професії на робочих місцях 

підприємства відповідно до кваліфікаційної характеристики 3-го розряду за 

детальною програмою, розробленою у навчальному закладі та погодженою з 

відповідними технічними службами підприємства. 

Детальна навчальна програма виробничої практики з урахуванням 

вимог підприємства, організацій, установи, а також з урахуванням 

спеціалізації учнів/слухачів і необхідності засвоєння ними новітніх 

технологій та сучасних методів праці розробляється безпосередньо 

професійно-технічним навчальним закладом за участю підприємств-

замовників кадрів, організації, установи і затверджується в установленому 

порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

 

Приклади робіт: 

Виготовлення та встановлення простих прямолінійних виробів: 

плінтусів, наличників, поручнів, декоративних решіток, карнизів, галтелей 

тощо. 

Виготовлення і збирання простих столярно-будівельних виробів з 

деревини м’яких порід. 

Встановлення вікон, дверей у будівлях з цегли, бетону, деревини. 

Скління елементів віконних блоків. 

Виготовлення прямолінійних заготовок столярних виробів з 

використанням механізованого інструменту або вручну. 

Зачищання деталей після механічної обробки. 

Скління дверних полотен. 

Вставляння ущільнювального шнура у спарені рами. 
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Вирізування сучків і  засмолених місць. 

Опорядження простих столярно-будівельних виробів лакофарбовими 

матеріалами. 

Ґрунтування, шпаклювання, фарбування виробів. 

Установка завісів, петель різних конструкцій, замків накладних і 

врізних. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

Професія – Столяр будівельний  

Кваліфікація: 3 розряд 

 

Бали Знати Уміти 

1 

Учень (слухач) має 

незначні базові загальні 

знання про окремі елементи 

навчального матеріалу з 

основних пород та дефектів 

деревини. Знання потребують 

постійного коригування. 

Учень (слухач) має базові 

загальні навички і здатен 

виконувати прості завдання 

обробки деревини з 

використанням 

електроінструменту. Навички 

навчання потребують 

структурованої підтримки. Без 

присвоєння кваліфікації.  

2 

Учень (слухач) має 

незначні базові загальні 

знання про окремі елементи 

навчального матеріалу з 

основних порід та дефектів 

деревини. Знання потребують 

постійного коригування. 

Учень (слухач) має базові 

загальні навички і здатен 

виконувати прості завдання 

обробки деревини з 

використанням 

електроінструменту і вручну. 

Навички навчання потребують 

структурованої підтримки. Без 

присвоєння кваліфікації.  

3 

Учень (слухач) має 

незначні базові загальні 

знання про окремі елементи 

навчального матеріалу з 

основних порід та дефектів 

деревини, правила 

поводження з 

електроінструментами. 

Знання потребують 

постійного коригування. 

Учень (слухач) має базові 

загальні навички і здатен 

виконувати прості завдання 

обробки деревини з 

використанням 

електроінструменту і вручну. 

Виконує роботи по виготовленню 

простих столярних виробів. 

Навички навчання потребують 

структурованої підтримки. Без 

присвоєння кваліфікації.  

4 

Учень (слухач) має 

обмежений обсяг знань, 

пов’язаний з видами і 

способами виготовлення 

простих столярних виробів, 

правила поводження з 

електроінструментом. Несе 

часткову відповідальність за 

Учень (слухач) має обмежений 

обсяг навичок й більш широкі 

компетенції, які є, в основному, 

конкретними і загальними за 

характером.  Виконує основні 

прийоми і технологічні операції 

при роботі з 

електроінструментами, 
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своє навчання. виготовляє і встановлює прості 

столярні вироби. Засвоює 

навички під керівництвом у 

контрольованому середовищі. 

Кваліфікація присвоюється, але 

потребує подальшого 

удосконалення через досвід 

роботи або навчання. 

5 

Учень (слухач) має 

обмежений обсяг знань, 

пов’язаний з видами і 

способами виготовлення і 

установки простих столярних 

виробів, правила поводження 

з електроінструментом. Несе 

часткову відповідальність за 

своє навчання. 

Учень (слухач) має обмежений 

обсяг навичок й більш широкі 

компетенції, які є, в основному, 

конкретними і загальними за 

характером. Виконує основні 

прийоми і технологічні операції 

при роботі з 

електроінструментами, 

виготовляє і встановлює прості 

столярні вироби. Засвоює 

навички під керівництвом у 

контрольованому середовищі. 

Кваліфікація присвоюється, але 

потребує подальшого 

удосконалення через досвід 

роботи або навчання. 

6 

Учень (слухач) має 

обмежений обсяг знань, 

пов’язаний з видами і 

способами виготовлення і 

установки простих столярних 

виробів, з опорядження 

простих столярних виробів, 

правила поводження з 

електроінструментом. Несе 

часткову відповідальність за 

своє навчання. 

Учень (слухач) має обмежений 

обсяг навичок й більш широкі 

компетенції, які є, в основному, 

конкретними і загальними за 

характером.  Виконує основні 

прийоми і технологічні операції 

при роботі з 

електроінструментами, 

виготовляє і встановлює прості 

столярні вироби, виконує їх 

опорядження. Засвоює навички 

під керівництвом у 

контрольованому середовищі. 

Кваліфікація присвоюється, але 

потребує подальшого 

удосконалення через досвід 

роботи або навчання. 

 

7 Учень (слухач) має широкі Учень (слухач) має конкретні 
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загальні та базові знання з  

видів і способів виготовлення 

і установки простих 

столярних виробів, з 

опорядження простих 

столярних виробів, правил 

поводження з 

електроінструментом. 

Відповідає за своє навчання. 

практичні навички з виконання 

простих столярних робіт, 

виготовляє, встановлює прості 

столярні вироби, обробляє 

деревину електроінструментом. 

Визначається здатність 

виконувати завдання під 

керівництвом. Має обмежений 

досвід практики в конкретному 

аспекті роботи. 

8 

Учень (слухач) має широкі 

загальні та базові знання з  

видів і способів виготовлення 

і установки простих 

столярних виробів, з 

опорядження простих 

столярних виробів, правил 

поводження з 

електроінструментом. Знає 

сучасні електрифіковані 

інструменти. Відповідає за 

своє навчання. 

Учень (слухач) має конкретні 

практичні навички з виконання 

простих столярних робіт, 

виготовляє, встановлює прості 

столярні вироби, обробляє 

деревину електроінструментом. 

Самостійно організовує робоче 

місце. Визначається здатність 

виконувати завдання під 

керівництвом. Має обмежений 

досвід практики в конкретному 

аспекті роботи. 

9 

Учень (слухач) має широкі 

загальні та базові знання з  

видів і способів виготовлення 

і установки простих 

столярних виробів, з 

опорядження простих 

столярних виробів, правил 

поводження з 

електроінструментом. Знає 

сучасні електрифіковані 

інструменти та їх переваги. 

Відповідає за своє навчання. 

Учень (слухач) має конкретні 

практичні навички з виконання 

простих столярних робіт, 

виготовляє, встановлює прості 

столярні вироби, обробляє 

деревину електроінструментом. 

Самостійно організовує робоче 

місце. Визначається здатність 

виконувати завдання під 

керівництвом. Має обмежений 

досвід практики в конкретному 

аспекті роботи. 

10 

Учень (слухач) має значні 

конкретні теоретичні знання і 

застосовує спеціальні знання 

з видів і способів 

виготовлення і установки 

простих столярних виробів, з 

опорядження простих 

столярних виробів, правил 

поводження з 

Учень (слухач) має значні 

практичні навички з  виконання 

простих столярних робіт, 

виготовляє, встановлює прості 

столярні вироби, обробляє 

деревину електроінструментом. 

Самостійно організовує робоче 

місце. Визначається здатністю 

вирішувати проблеми незалежно. 
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електроінструментом, 

технології скляних робіт. Знає 

сучасні електрифіковані 

інструменти та їх переваги.  

Здатний до самокерування 

при навчанні. 

Має практичний досвід у роботі 

як у простих, так і виняткових 

ситуаціях. 

11 

Учень (слухач) має значні 

конкретні теоретичні знання і 

застосовує спеціальні знання 

з видів і способів 

виготовлення і установки 

простих столярних виробів, з 

опорядження простих 

столярних виробів, правил 

поводження з 

електроінструментом, 

технології скляних робіт. Знає 

сучасні електрифіковані 

інструменти та їх переваги.  

Здатний до самокерування 

при навчанні. 

Учень (слухач) має значні 

практичні навички з  виконання 

простих столярних робіт, 

виготовляє, встановлює прості 

столярні вироби, обробляє 

деревину електроінструментом. 

Самостійно організовує робоче 

місце. Опанував основи 

професійної культури.  

Визначається здатністю 

вирішувати проблеми незалежно. 

Має практичний досвід у роботі 

як у простих, так і виняткових 

ситуаціях. 

12 

Учень (слухач) має значні 

конкретні теоретичні знання і 

застосовує спеціальні знання 

з видів і способів 

виготовлення і установки 

простих столярних виробів, з 

опорядження простих 

столярних виробів, правил 

поводження з 

електроінструментом, 

технології скляних робіт. Знає 

сучасні електрифіковані 

інструменти та їх переваги.  

Здатний до самокерування 

при навчанні. 

Учень (слухач) має значні 

практичні навички з виконання 

простих столярних робіт, 

виготовляє, встановлює прості 

столярні вироби, обробляє 

деревину електроінструментом. 

Самостійно організовує робоче 

місце. Опанував основи 

професійної культури. Повністю 

володіє нормами часу. Знаходить 

шляхи зменшення витрат 

матеріалів та інших ресурсів, що 

не впливають на якість. 

Визначається здатністю 

вирішувати проблеми незалежно. 

Має практичний досвід у роботі 

як у простих, так і виняткових 

ситуаціях. 
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу з 15 осіб 

Примі-

тка 
для 

індивідуаль-

ного 

користування 

для 

групового 

користуван

ня 

I Обладнання 

1. 
Верстат для заточування 

дискових пилок  
 1 

 

2. 
Верстат для заточування 

стрічкових пилок 
 1 

 

3. 
Шліфувальний дисково-

бобинний  верстат  
 1 

 

4. 
Комплект обладнання 

для фарбування 
 1 

 

II Електро- і пневмоінструмент 

1. Ручна дискова пилка  1 5  

2. Електрорубанок 1 5  

3. Ручна 

електрофрезерувальна 

машина 

1 5 

 

4. Електролобзик  1 5  

5. Електродриль 1 5  
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6. Шуруповерт 1 5  

7. Електрошліфувальна 

машинка 
1 5 

 

8. Комплект ручного 

пневмоінструменту 
 1 

 

III Ручний столярний інструмент 

1. Склоріз 1 15  

IV Верстатний інструмент 

1. Круги абразивні заточні 1 1 комплект  
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Міністерство освіти і науки України 

Міністерство праці та соціальної політики України 

 
 

 

 

 

Державний стандарт 

професійно-технічної освіти 
 

 

 

 

 

ДСПТО 7124.2.F45063  - 2006 
 (позначення стандарту) 

 

 

 

 

 

 

  Професія –  Столяр будівельний 

 

  Код – 7124.2 

 

 

  Кваліфікація: 4 розряд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видання офіційне 

Київ 

 2006 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації,  

що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників) 
 

1. Професія – 7124.2 Столяр будівельний 
 

2. Кваліфікації: 4 розряд  
 

3. Кваліфікаційні вимоги  
 

Повинен знати: способи виготовлення з’єднань і збирання елементів 

столярних виробів; способи забивання окремих місць деревини; способи 

виготовлення столярних виробів середньої складності. 

 

Повинен уміти: виконувати столярні роботи середньої складності. 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці; 

б) додержуватись норм технологічного процесу; 

в) не допускати браку в роботі; 

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

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); 

є) знати інформаційні технології. 
 

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в 

системі професійно-технічної освіти 

 Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – „Столяр будівельний” 

3-го розряду: 

– за умови продовження первинної професійної підготовки в 

професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних 

рівнів без вимог до стажу роботи; 

– за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією 

„Столяр будівельний” 3-го розряду не менше 1 року. 
 

6. Сфера професійного використання випускника: Будівельна 

деревообробка і столярні будівельні роботи. 
 

7. Специфічні вимоги: 

7.1 Вік: після закінчення терміна навчання – не менше 18 років. 

7.2 Стать: жіноча, чоловіча. 

7.3 Медичні обмеження. 
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ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

підготовки кваліфікованих робітників  

 

 
Професія – Столяр будівельний 

Кваліфікація: 4 розряд  

Загальний фонд навчального часу – 570 годин 
 

№ 

з/п 
Навчальні предмети за видами підготовки 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лаборатор

но-

практичні 

роботи 

1. Загальнопрофесійна підготовка 39  

1.1. Основи правових знань 7  

1.2. 
Основи галузевої економіки і 

підприємництва 
7  

1.3. Інформаційні технології 10  

1.4. Резерв часу 15  

1. Професійно-теоретична підготовка 153  

2.1. Технологія столярних робіт 102  

2.2. Охорона праці 10  

2.3. Будівельне креслення 17 14 

2.4. Матеріалознавство 17 2 

2.5. Основи електротехніки  7  

3. Професійно-практична підготовка 370  

3.1.  Виробниче навчання 168  

3.1. Навчання в майстернях 168  

3.2. Виробнича практика 202  

4. Консультації 20  

5. 

Державна кваліфікаційна атестація (або 

поетапна атестація при продовженні 

навчання)  

8  

6. Загальний обсяг навчального часу: 570 16 
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 Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) для підготовки 

кваліфікованих робітників за професією "Столяр будівельний" 

1. Кабінети 

 Основ правових знань 

 Основ галузевої економіки і підприємництва 

 Інформаційних технологій  

 Технології столярних робіт 

 Основ електротехніки  

 Охорони праці  

 Будівельного креслення 

 Матеріалознавства 

 

2.   Майстерні 

 Столярна 

 Механічна 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета “ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ” 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість год. 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Злочин і покарання 3  

2. 

Правова охорона природи. 

Охорона природи – невід’ємна 

умова сталого економічного та 

соціального розвитку України 

2  

3. 
Подружжя, батьки, діти – їхні 

права і обов’язки 
2  

ВСЬОГО: 7  

 

Тема 1. Злочин і покарання 

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального 

права. Злочин та інші правопорушення. 

Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна 

відповідальність неповнолітніх. Обставини, що виключають суспільну 

небезпеку і протиправність діяння. Необхідна оборона. Затримання злочинця. 

Крайня необхідність. 

Співучасть у злочині. Поняття кримінального покарання. 

Доцільність, справедливість покарання як один із засобів боротьби зі 

злочинністю. 

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи 

відповідно до вчинку. 

Звільнення від кримінальної відповідальності та від покарання. 

Кримінальна відповідальність за господарські злочини. 

 

Тема 2. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна 

умова сталого економічного та соціального розвитку України 

Екологічне право та його роль у регулюванні системи “природа–

людина–суспільство”. Основні принципи охорони навколишнього 

середовища. 
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Знання закону – важлива умова попередження екологічних 

правопорушень, збереження природи. 

Екологізація усього виробничо-господарського процесу – принцип 

господарювання. Єдність основних прав і обов’язків підприємств щодо 

охорони навколишнього природного середовища, раціонального 

використання земель. 

Охорона вод, лісів, надр землі та їх використання. Охорона 

тваринного світу. Охорона атмосферного повітря від забруднення. 

Відповідальність за порушення законодавства про охорону 

навколишнього середовища. 

 

Тема 3. 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. 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета “ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА  

ПІДПРИЄМНИЦТВО” 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 

Елементи прикладної економіки 

(менеджмент, маркетинг) 
7  

ВСЬОГО 7  

 

 

Тема 1. Елементи прикладної економіки (менеджмент, 

маркетинг) 

Менеджмент, поняття і цілі. Еволюція менеджменту. Роль особистості 

в управлінні. Маркетинг та його ціль. Вивчення ринку. Сегментація ринку. 

Маркетингове середовище фірми. Конкуренція. Види конкуренції.  
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ” 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Сучасні інформаційні технології 6  

2. Глобальна мережа Internet 4  

ВСЬОГО 10  

 

 

Тема 1. Сучасні інформаційні технології  

Електронна пошта, пошук інформації, адреса тощо. Обробка 

графічних та відеозображень за допомогою ЕОМ (опис пакетів програмного 

забезпечення). Спеціалізовані програми для деревообробки. Обробка 

текстової та числової інформації на ЕОМ у професійно-технічних навчальних 

закладах. Сучасний стан розвитку інформаційних технологій та перспективи.  

 

 

Тема 2. Глобальна мережа Internet 

Глобальна мережа Internet, історія її розвитку. Структура 

комп’ютерної мережі Internet. Адреса користувача. Пошук інформації в 

Internet. Проблеми захисту інформації в комп’ютерних мережах. 

Адміністріювання в Internet. Перспективи розвитку глобальної мережі 

Internet.  

Основні інформаційні ресурси мережі Internet стосовно 

деревообробної галузі економіки в Україні та світі.  
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

 з предмета "ТЕХНОЛОГІЯ СТОЛЯРНИХ РОБІТ" 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Основні операції з обробки 

деревини твердих порід 
10  

2. 
Деревообробні верстати. Будова 

та робота   
20  

3. 

Технологія виготовлення 

основних столярно-будівельних 

виробів середньої складності з 

деревини м’яких і твердих порід  

16  

4 

Технологія обшивання 

конструкцій листовими і 

сучасними декоративними 

матеріалами 

6  

5. Технологія влаштування підлог 20  

6. 
Загальні відомості про будівлі та 

споруди  
10  

7. Монтажні роботи на будівництві    20  

ВСЬОГО 102  



 101 

Тема 1. Основні операції з обробки деревини твердих порід 

Теорія різання деревини твердих порід. Характеристики різців та їх 

кутові параметри. Вимоги ергономіки до організації робочого місця. 

Площинна та об’ємна розмітка, інструмент для її виконання. Вимоги до 

розводу та заточування пилок залежно від виду і стану деревини. Підготовка 

інструменту до пиляння деревини. Пиляння деревини вздовж, поперек, під 

кутом до волокон. Підготовка інструменту для плоского і профільного 

стругання. Особливості стругання криволінійних поверхонь. Підготовка 

інструменту до фрезерування. Технологія фрезерування деталей 

криволінійних поверхонь. Правила техніки безпеки при обробці деревини 

твердих порід. 

 

Тема 2. Деревообробні верстати. Будова та робота 

 Види лісопильних рам, будова та робота. Вертикальна пилорама, 

одноповерхова, двоповерхова. Пилорама з горизонтальним розміщенням 

робочого органу. Форматні верстати для розкрою листових матеріалів. Види, 

будова та робота. Кінцерівняльні верстати. Види, будова та робота. 

Присаджувальні верстати для видалення сучків та установлювання вставок. 

Будова та робота. Верстати та обладнання для з’єднання на клею. Будова та 

робота. Круглопалкові верстати. Будова та робота. Шліфувальні агрегатні 

верстати. Будова та робота. Характеристика деревообробного інструменту 

для механізованої обробки деревини: рамні та стрічкові пилки, круглі пилки, 

ножі, фрези кінцеві, збірні та складальні, свердла, зенкери, інструмент для 

токарних верстатів. Знайомство з кращими зразками високотехнологічного та 

високопродуктивного інструменту.  

  

Тема 3. Технологія виготовлення основних столярно-будівельних 

виробів середньої складності з деревини м’яких і твердих порід 

 Виготовлення деталей підвищеної складності та збирання з них 

віконних блоків роздільної та спареної конструкції. Виготовлення деталей та 

складання елементів віконного блоку для громадських та виробничих 

будівель. Виготовлення дверних щитових блоків для спеціалізованих та 

підсобних приміщень. Сучасні технології опорядження віконних і дверних 

блоків. Технологія встановлення дверних і віконних приладів. 

 

          Тема 4. Технологія обшивання конструкцій листовими і сучасними 

декоративними матеріалами  

         Підготовка основи. Підготовка листових та погонажних матеріалів. 

Технологія виконання робіт 

 

Тема 5. Технологія влаштування підлог.  

Конструктивні вирішення влаштування підлог. Підготовка основи. 

Підготовка листових та погонажних матеріалів. Технологія виконання робіт 
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Технологія влаштування дерев’яної підлоги із попередньо прирізаних по 

довжині дощок: виготовлення дощок для підлоги, розкладання лаг, способи 

стиснення та кріплення дощок, кріплення плінтусу та галтелей. Технологія 

настилання підлоги з деревностружкової плити . Технологія настилання 

підлог сучасними матеріалами. Технологія настилання підлоги з 

деревноволокнистої плити. Технологія настилання підлоги з лінолеуму. 

Технологія настилання підлоги з брускового матеріалу. Технологія 

опорядження підлог. Підготовка основи, матеріалів 

   

Тема 6. Загальні відомості про будівлі та споруди 

 Будівлі та споруди, їх класифікація. Моральна та фізична старість 

будівель. Основні конструктивні елементи будівель. Конструктивні схеми 

будівель. Види робіт на будівництві, послідовність їх виконання. Організація 

будівельних робіт. Загальні відомості про будівельні норми і правила. 

 

Тема 7. Монтажні роботи на будівництві  

 Загальні відомості про монтаж і його місце в будівництві. Стадії 

монтажу. Механізми й обладнання для монтажу: крани, лебідки, канати, 

стропи, траверси, захвати, блоки, поліспасти, домкрати. Система сигналізації 

при виконанні монтажних робіт. Правила стропування, підйому, стропування 

дерев’яних конструкцій. Монтаж віконних та дверних блоків: установка 

блоків у дерев’яні, цегляні та бетонні стіни житлових та громадських 

будівель. Монтаж столярних перегородок, вмонтованих меблів, дерев’яних 

тамбурів, столярних стінових панелей, підвісних стель плоских конструкцій. 

Технологія встановлення віконних і дверних блоків із застосуванням 

сучасних кріпильних та ізолюючих матеріалів. Технологія обшивання стін 

плитами та сучасними декоративними матеріалами. Безпека праці при 

виконанні монтажу столярних виробів.   
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета “ОХОРОНА ПРАЦІ” 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість год. 

Всього 
З них практичні 

роботи 

1. 
Основи безпеки праці у 

будівництві 

4 
 

2. 
Основи пожежної безпеки 2 

 

3. 
Основи електробезпеки 2 

 

4. 

Надання першої допомоги  

потерпілим при нещасних 

випадках 

2 

 

ВСЬОГО 10  

 

 

Тема 1. Основи безпеки праці у будівництві 

 Вивчення змін, доповнень до нормативних актів з охорони праці. 

 Вимоги безпеки праці в навчальних кабінетах, лабораторіях і 

майстернях. 

Основні принципи складання плану ліквідації аварій. Питання, які 

повинні бути передбачені планом ліквідації аварії. Поводження в умовах 

надзвичайних ситуацій. План евакуації з приміщень на випадок аварії. 

 

 

Тема 2. Основи пожежної безпеки 

 Протипожежна автоматика та пожежна сигналізація. Протипожежні 

інструктажі: вступний, первинний, повторний, позаплановий. Види процесу 

горіння: вибух, спалах, займання, тління, самозаймання, власне горіння. 

Група горючості, способи припинення горіння. 

 

Тема 3. Основи електробезпеки 

Захист від статичної електрики. Заходи щодо захисту від статичної 

електрики. 
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Основні причини електротравматизму від електричних факторів на 

виробництві. Фактори неелектричного характеру. Основні причини 

електротравматизму від неелектричних факторів. 

Робота з переносними електросвітильниками. Порядок допуску до 

роботи з електроінструментами. 

 

Тема 4. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

 Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання 

допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

 Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу при 

виконанні штучного дихання. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного 

виконання масажу серця та штучною дихання. Підготовка потерпілого до 

транспортування. 

Основні правила транспортування потерпілого. Вимоги до 

транспортних засобів, що застосовуються для перевезення потерпілих. 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета “БУДІВЕЛЬНЕ КРЕСЛЕННЯ” 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

практичні 

роботи 

 
Креслення столярно-будівельних 

виробів 
17 14 

ВСЬОГО 17 14 

 

 

Тема 1. Креслення столярно-будівельних виробів 

Стандарти на столярні вироби і з'єднання їх деталей. 

Основні відомості про складальні креслення столярних виробів. 

Умовні позначення на кресленнях.  

Креслення на виготовлення віконних та дверних блоків, на 

виготовлення плінтусів, поручня, галтелей, розкладок, підвіконних дощок, 

столярних перегородок, бар'єрів, панелей і тамбурів, вмонтованого 

обладнання для житлових будинків. Позначення на кресленнях допусків у 

розмірах. 

Креслення на виконання монтажу столярно-будівельних виробів. 

Практичні роботи: 

1. Читання складальних креслень столярних виробів середньої складності. 

2. Читання монтажних креслень. 

3. Виконання креслень на вироби: плінтуси, поручні, галтелі, 

розкладки, підвіконні дошки тощо. 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

 з предмета "МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО" 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

практичні 

роботи 

1. Основи деревинознавства 2  

2. Круглі та пиляні лісоматеріали 3  

3. 
Основні відомості про метали і 

сплави, вироби з них 
5  

4. 

Матеріали для оздоблення 

столярних виробів . Матеріали для 

підлог  

4  

5. 
Тепло-, гідроізолюючі  та 

герметизуючі матеріали   
3 2 

ВСЬОГО 17 2 

 

 

Тема 1. Основи деревинознавства 

Технологічні властивості деревини твердих порід. Особливості 

обробки деревини м’яких і твердих порід. 

 

 

Тема 2. Круглі та пиляні лісоматеріали  

Маркування круглих і пиляних матеріалів. Сортамент  

 

 
Тема 3. Основні відомості про метали і сплави, вироби з них  

 Метали і сплави. Вироби з металів і сплавів у сучасному будівництві. 

Меблева фурнітура. Будівельні поковки.  
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Тема 4. Матеріали для оздоблення столярних виробів. Матеріали для 

підлог 

 Матеріали для шліфування, відбілювання, знесмолення. Матеріали на 

основі паперу. Полімери, вироби і деталі на їх основі. Матеріали для підлог. 

Лінолеуми. 

 

 

Тема 5. Тепло-, гідроізолюючі та герметизуючі матеріали  

 Гідроізоляційні матеріали. Теплоізоляційні та герметизуючі 

матеріали. Сучасні матеріали: гідроізоляційні самоклеючі мембрани, 

самоклеючі герметизуючі стрічки, високо еластична емульсія для 

гідроізоляції, акрилові та силіконові герметики, професійні монтажні піни 

тощо. 

Практичні роботи: 

 1. Вивчення основних видів сучасних гідроізоляційних матеріалів 

порівняно з традиційними.  

 2. Вивчення основних видів монтажних пін та прийомів роботи з 

ними. 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

 з предмета "ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ" 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Генератори постійного струму  2  

2. 
Електричні машини малої 

потужності  
1  

3. Системи керування  4  

ВСЬОГО 7  

 

 

Тема 1. Генератори постійного струму 

Схеми вмикання обмоток збудження. Номінальні величини і 

характеристики електричних машин. Баланси амплітуд і баланс фаз. Робота 

машини постійного струму в режимі двигуна. Крокові двигуни.  

 

Тема 2. Електричні машини малої потужності 

Електричні машини малої потужності. Електричні двигуни з 

постійними моментами. Реактивні та гістерезисні колекторні двигуни 

постійного та змінного струму. Інформаційні електричні мікро машини. 

Електронні підсилювачі.  

 

Тема 3. Системи керування 

Електроприводи. Розімкнуті системи керування електроприводами змінного 

ста постійного струму. Системи керування виробничими процесами. 

Контроль якості виробів за допомогою електронних вимірювальних приладів 

(на прикладі пондемоторного товщиномера). 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

 з професійно-практичної підготовки 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість 

годин 

Виробниче навчання 

І. Навчання в майстернях  

1.1. 
Технологія обробки деревини твердих порід ручним 

інструментом 
30 

1.2. Робота на деревообробних верстатах  42 

1.3. 

Виготовлення і складання столярно-будівельних 

виробів середньої складності з деревини м’яких і 

твердих порід 

24 

1.4. Технологія монтажу столярно-будівельних виробів 18 

1.5. Установка дверних та віконних приборів  18 

1.6. Виконання комплексних робіт  36 

Всього 168 
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Виробнича практика  

1. 

Ознайомлення з підприємством: 

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

підприємстві 

7 

2. 

Самостійне виконання столярних робіт складністю 

відповідно до 4-го розряду  

Кваліфікаційна пробна робота 

195 

Всього 202 

                                                                                                            

РАЗОМ 
370 

 



 111 

Виробниче навчання 

І. Навчання в майстернях 

 

Тема 1. Технологія обробки деревини твердих порід ручним 

інструментом 

 Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки 

праці.  

Вправи. Основні прийоми та правила підготовки ручного 

механізованого інструменту до роботи. Особливості розмітки площинних і 

криволінійних поверхонь. Технологія виконання операцій: пиляння, 

стругання, фрезерування, свердління, довбання, шліфування ручним 

механізованим інструментом. 

Контроль якості виконаних робіт. 

 

Тема 2. Робота на  деревообробних верстатах 

 Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки 

праці.  

Вправи. Лісопильні рами, підготовка їх до роботи. Прості 

розрахунки кількості пропилів залежно від заданого сортаменту пило 

продукції. Виконання операції пиляння.  

Форматні верстати для розкрою листових матеріалів, підготовка їх до 

роботи. Прості розрахунки раціонального розкроювання. Виконання операції 

розкроювання. Кінцерівняльні верстати, підготовка до роботи. Виконання 

операції обпилювання.  

Присаджувальні верстати, підготовка до роботи по видаленню сучків 

та установлювання вставок.  

Верстати та обладнання для з’єднання на клею, підготовка до роботи. 

Виконання операцій. Виготовлення клеєних брускових матеріалів із 

відбракованих деталей і відходів обробки.  

Круглопалкові верстати, підготовка їх до роботи. Виготовлення 

круглих деталей.  

Шліфувальні агрегатні верстати, підготовка їх до роботи. 

Шліфування деталей складних поверхонь.  

Контроль якості виконаних робіт. 

 

Тема 3. Виготовлення і складання столярно-будівельних виробів 

середньої складності з деревини м’яких і твердих порід 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки 

праці.  

Вправи. Виготовлення деталей дверних та віконних блоків середньої 

складності. Складальні роботи. Виготовлення дверних блоків щитової 

конструкції. 

Контроль якості виконаних робіт. 



 112 

 

Тема 4. Технологія монтажу столярно-будівельних виробів 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки 

праці.  

Вправи. Стропування та підйом дерев'яних конструкцій. Монтаж 

віконних та дверних блоків, способи закріплення їх у стінах різної 

конструкції. Монтаж столярних перегородок, вмонтованих меблів, дерев'яних 

тамбурів, столярних стінових панелей, підвісних стель плоских конструкцій. 

Контроль якості виконаних робіт. 

 

 

Тема 5. Установка дверних та віконних приборів 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки 

праці.  

Вправи. Вивірка на навішування віконних та дверних блоків. 

Способи традиційного закріплення конструкцій. Установка віконних та 

дверних приборів тощо. 

Контроль якості виконаних робіт. 

 

Тема 6. Виконання комплексних робіт 
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки 

праці.  

Виготовлення виробів, які за рівнем складності відповідають 4 

кваліфікаційному розряду. 
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Виробнича практика 

 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони 

праці і пожежної безпеки на підприємстві 

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки (проводить інженер 

з охорони праці підприємства). Система управління охороною праці, 

організація служби безпеки праці на виробництві. Використання засобів 

колективного та індивідуального захисту.  

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом 

виготовлення продукції на підприємстві, з міжзмінною передачею 

устаткування й організацією виробництва. 

Ознайомлення з організацією планування праці і контролю якості 

робіт на виробничій ділянці, у бригаді, на робочому місці. 

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці і 

робочому місці. 

 

Тема 2. Самостійне виконання столярних робіт складністю 

відповідно до 4-го розряду  
Самостійне виконання робіт з професії на робочих місцях 

підприємства відповідно до кваліфікаційної характеристики 4-го розряду за 

детальною програмою, розробленою у навчальному закладі та погодженою з 

відповідними технічними службами підприємства. 

Детальна навчальна програма виробничої практики з урахуванням 

вимог підприємства, організацій, установи, а також з урахуванням 

спеціалізації учнів/слухачів і необхідності засвоєння ними новітніх 

технологій та сучасних методів праці розробляється безпосередньо 

професійно-технічним навчальним закладом за участю підприємств-

замовників кадрів, організації, установи і затверджується в установленому 

порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота  

 

Приклади робіт 

Виготовлення віконних блоків, балконних рам, дверних блоків 

прямокутної форми. 

Встановлення вікон, дверей із застосуванням сучасних кріпильних та 

ізолюючих матеріалів. 

Встановлення ручок дверних і віконних, засувів поперечних, роликів 

дверних з планками, накладних і врізних замків. 

Збирання й установка вбудованих меблів у житлових будинках. 

Обшивання стін деревостружковими плитами, фанерою, сучасними 

декоративними матеріалами. 

Влаштування підлоги різних конструктивних рішень з дощок, 
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лінолеуму, деревностружкових і деревноволокнистих плит та з сучасних 

матеріалів 

Здійснення монтажу підвісних стель плоских конструкцій. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників  

 

Професія – Столяр будівельний  

Кваліфікація: 4 розряд 

 

 

Бали Знати Уміти 

1 

Учень /слухач має 

незначні базові загальні 

знання про способи 

виготовлення з’єднань і 

збирання елементів 

столярних виробів. Знання 

потребують постійного 

коригування. 

Учень /слухач має базові 

загальні навички і здатен 

виконувати прості завдання з 

виготовлення столярних виробів 

середньої складності. Навички 

навчання потребують 

структурованої підтримки. Без 

присвоєння кваліфікації.  

2 

Учень /слухач має 

незначні базові загальні 

знання про способи 

виготовлення з’єднань і 

збирання елементів 

столярних виробів, способів 

виконання ремонту окремих 

місць деревини. Знання 

потребують постійного 

коригування. 

Учень /слухач має базові 

загальні навички і здатен 

виконувати прості завдання з 

виготовлення столярних виробів 

середньої складності. Навички 

навчання потребують 

структурованої підтримки. Без 

присвоєння кваліфікації 

3 

Учень /слухач має 

незначні базові загальні 

знання про способи 

виготовлення з’єднань і 

збирання елементів 

столярних виробів, способів 

виконання ремонту окремих 

місць деревини. Знання 

потребують постійного 

коригування. 

Учень /слухач має базові 

загальні навички і здатен 

виконувати прості завдання з 

виготовлення столярних виробів 

середньої складності. Навички 

навчання потребують 

структурованої підтримки. Без 

присвоєння кваліфікації 

4 

Учень/слухач має 

обмежений обсяг знань, 

пов’язаний з видами і 

способами виготовлення 

з’єднань і збирання 

елементів столярних виробів, 

способів виконання ремонту 

окремих місць деревини, 

Учень/слухач має обмежений 

обсяг навичок й більш широкі 

компетенції, які є, в основному, 

конкретними і загальними за 

характером.  Виготовляє і 

встановлює столярні вироби 

середньої складності. Засвоює 

навички під керівництвом у 
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способів виготовлення 

столярних виробів середньої 

складності. Несе часткову 

відповідальність за своє 

навчання. 

контрольованому середовищі. 

Кваліфікація присвоюється, але 

потребує подальшого 

удосконалення через досвід 

роботи або навчання. 

5 

Учень/слухач має 

обмежений обсяг знань, 

пов’язаний з видами і 

способами виготовлення 

з’єднань і збирання 

елементів столярних виробів, 

способів виконання ремонту 

окремих місць деревини, 

способів виготовлення 

столярних виробів середньої 

складності. Знає правила 

поводження сучасними 

ручними інструментами. 

Несе часткову 

відповідальність за своє 

навчання. 

Учень/слухач має обмежений 

обсяг навичок й більш широкі 

компетенції, які є, в основному, 

конкретними і загальними за 

характером.  Виготовляє і 

встановлює столярні вироби 

середньої складності. Виконує 

роботи вручну та на верстатах.  

Засвоює навички під 

керівництвом у 

контрольованому середовищі. 

Кваліфікація присвоюється, але 

потребує подальшого 

удосконалення через досвід 

роботи або навчання. 

6 

Учень/слухач має 

обмежений обсяг знань, 

пов’язаний з видами і 

способами виготовлення 

з’єднань і збирання 

елементів столярних виробів, 

способів виконання ремонту 

окремих місць деревини, 

способів виготовлення 

столярних виробів середньої 

складності. Знає правила 

поводження сучасними 

ручними та 

електрифікованими 

інструментами. Несе 

часткову відповідальність за 

своє навчання. 

Учень/слухач має обмежений 

обсяг навичок й більш широкі 

компетенції, які є, в основному, 

конкретними і загальними за 

характером.  Виготовляє і 

встановлює столярні вироби 

середньої складності. Виконує 

їх опорядження. Виконує 

роботи вручну та на верстатах.  

Засвоює навички під 

керівництвом у 

контрольованому середовищі. 

Кваліфікація присвоюється, але 

потребує подальшого 

удосконалення через досвід 

роботи або навчання. 

7 

Учень/слухач має широкі 

загальні та базові знання з 

видів і способів 

виготовлення з’єднань і 

збирання елементів 

Учень/слухач має конкретні 

практичні навички з 

виготовлення і встановлення 

столярних виробів середньої 

складності. Виконує їх 
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столярних виробів, способів 

виконання ремонту окремих 

місць деревини, способів 

виготовлення столярних 

виробів середньої 

складності. Знає правила 

поводження сучасними 

ручними та 

електрифікованими 

інструментами. Відповідає за 

своє навчання. 

опорядження. Виконує роботи 

вручну та на верстатах.  

Визначається здатність 

виконувати завдання під 

керівництвом. Має обмежений 

досвід практики в конкретному 

аспекті роботи. 

8 

Учень/слухач має широкі 

загальні та базові знання з 

видів і способів 

виготовлення з’єднань і 

збирання елементів 

столярних виробів, способів 

виконання ремонту окремих 

місць деревини, способів 

виготовлення столярних 

виробів середньої 

складності. Знає правила 

поводження сучасними 

ручними та 

електрифікованими 

інструментами. Знає сучасні 

способи герметизації та 

фіксації столярних виробів. 

Відповідає за своє навчання. 

Учень/слухач має конкретні 

практичні навички з 

виготовлення і встановлення 

столярних виробів середньої 

складності. Виконує їх 

опорядження. Виконує роботи 

вручну та на верстатах. 

Встановлює столярні вироби 

середньої складності сучасними 

способами. Самостійно 

організовує робоче місце. 

Визначається здатність 

виконувати завдання під 

керівництвом. Має обмежений 

досвід практики в конкретному 

аспекті роботи. 

9 

Учень/слухач має широкі 

загальні та базові знання з 

видів і способів 

виготовлення з’єднань і 

збирання елементів 

столярних виробів, способів 

виконання ремонту окремих 

місць деревини, способів 

виготовлення столярних 

виробів середньої 

складності. Знає правила 

поводження сучасними 

ручними та 

електрифікованими 

Учень/слухач має конкретні 

практичні навички з 

виготовлення і встановлення 

столярних виробів середньої 

складності. Виконує їх 

опорядження. Виконує роботи 

вручну та на верстатах. 

Встановлює столярні вироби 

середньої складності сучасними 

способами. Самостійно 

організовує робоче місце. 

Визначається здатність 

виконувати завдання під 

керівництвом. Має обмежений 



 118 

інструментами. Знає сучасні 

способи герметизації, 

фіксації столярних виробів 

та їх переваги. Відповідає за 

своє навчання. 

досвід практики в конкретному 

аспекті роботи. 

10 

Учень/слухач має значні 

конкретні теоретичні знання 

і застосовує спеціальні 

знання з видів і способів 

виготовлення з’єднань і 

збирання елементів 

столярних виробів, способів 

виконання ремонту окремих 

місць деревини, способів 

виготовлення столярних 

виробів середньої 

складності. Знає правила 

поводження сучасними 

ручними та 

електрифікованими 

інструментами. Знає сучасні 

способи герметизації, 

фіксації столярних виробів 

та їх переваги.  Здатний до 

самокерування при навчанні. 

Учень/слухач має значні 

практичні навички з 

виготовлення і встановлення 

столярних виробів середньої 

складності. Виконує їх 

опорядження. Виконує роботи 

вручну та на верстатах. 

Встановлює столярні вироби 

середньої складності сучасними 

способами. Самостійно 

організовує робоче місце.  

Визначається здатністю 

вирішувати проблеми 

незалежно. Має практичний 

досвід у роботі як у простих, так 

і виняткових ситуаціях. 

11 

Учень/слухач має значні 

конкретні теоретичні знання 

і застосовує спеціальні 

знання з видів і способів 

виготовлення з’єднань і 

збирання елементів 

столярних виробів, способів 

виконання ремонту окремих 

місць деревини, способів 

виготовлення столярних 

виробів середньої 

складності. Знає правила 

поводження сучасними 

ручними та 

електрифікованими 

інструментами. Знає сучасні 

способи герметизації, 

фіксації столярних виробів 

Учень/слухач має значні 

практичні навички з 

виготовлення і встановлення 

столярних виробів середньої 

складності. Виконує їх 

опорядження. Виконує роботи 

вручну та на верстатах. 

Встановлює столярні вироби 

середньої складності сучасними 

способами. Самостійно 

організовує робоче місце.  

Опанував основи професійної 

культури. Визначається 

здатністю вирішувати проблеми 

незалежно. Має практичний 

досвід у роботі як у простих, так 

і виняткових ситуаціях. 
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та їх переваги.  Знає правила 

виконання ремонтних робіт. 

Здатний до самокерування 

при навчанні. 

12 

Учень/слухач має значні 

конкретні теоретичні знання 

і застосовує спеціальні 

знання з видів і способів 

виготовлення з’єднань і 

збирання елементів 

столярних виробів, способів 

виконання ремонту окремих 

місць деревини, способів 

виготовлення столярних 

виробів середньої 

складності. Знає правила 

поводження сучасними 

ручними та 

електрифікованими 

інструментами. Знає сучасні 

способи герметизації, 

фіксації столярних виробів 

та їх переваги.  Здатний до 

самокерування при навчанні. 

Учень/слухач має значні 

практичні навички з 

виготовлення і встановлення 

столярних виробів середньої 

складності. Виконує їх 

опорядження. Виконує роботи 

вручну та на верстатах. 

Встановлює столярні вироби 

середньої складності сучасними 

способами. Самостійно 

організовує робоче місце.  

Опанував основи професійної 

культури. Повністю володіє 

нормами часу. Знаходить шляхи 

зменшення витрат матеріалів та 

інших ресурсів, що не 

впливають на якість. 

Визначається здатністю 

вирішувати проблеми 

незалежно. Має практичний 

досвід у роботі як у простих, так 

і виняткових ситуаціях. 
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу з 15 осіб 

Примітка для 

індивідуальн

ого 

користування 

для 

групового 

користуванн

я 

Обладнання 

1. 

Вертикально-фрезерний 

верстат з верхнім 

розташуванням шпинделя 
 1 
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2. Токарний верстат   1  

Верстатний інструмент 

1. Різці токарні комплект  
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Міністерство освіти і науки України 

Міністерство праці та соціальної політики України 

 
 

 

 

 

 

Державний стандарт 

професійно-технічної освіти 

 
 

 

 

 

ДСПТО 7124.2.F45063  - 2006 

 (позначення стандарту) 

 

 

 

 

 

 

Професія – Столяр будівельний 

 

Код – 7124.2 

 

Кваліфікація: 5 розряд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видання офіційне 

Київ  

2006
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника  

професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації,  

що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників) 

 

Професія – 7124.2 Столяр будівельний 

 

Кваліфікація: 5 розряд  

 

Кваліфікаційні вимоги  

 

Повинен знати: властивості деревини твердих порід  і способи її 

оброблення; способи виготовлення, приганяння та навішування складних 

столярних виробів. 

 

Повинен уміти: виконувати складні столярні роботи. 

  

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці; 

б) додержуватись норм технологічного процесу; 

в) не допускати браку в роботі; 

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

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); 

є) знати інформаційні технології. 

 

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчаються в 

системі професійно-технічної освіти 

 Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень –„Столяр будівельний” 

4-го розряду: 

– за умови продовження первинної професійної підготовки в 

професійно-технічних навчальних закладах третього атестаційного рівня без 

вимог до стажу роботи; 

– за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією 

„Столяр будівельний” 4-го розряду не менше 1 року 

 

6. Сфера професійного використання випускника: Будівельна 

деревообробка і столярні будівельні роботи. 
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7. Специфічні вимоги 

7.1 Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років. 

7.2 Стать: жіноча, чоловіча. 

7.3 Медичні обмеження.   
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ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

підготовки кваліфікованих робітників  
 

Професія – Столяр будівельний 

Кваліфікація: 5 розряд  

Загальний фонд навчального часу – 355 годин 
 

№ 

з/п 
Навчальні предмети  

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Загальнопрофесійна підготовка 36  

1.1. Основи правових знань 10  

1.2. 
Основи галузевої економіки і 

підприємництва 
10  

1.3. Інформаційні технології 6  

1.4. Резерв часу 10  

2. Професійно-теоретична підготовка 84  

2.1. Технологія столярних робіт 44  

2.2. Охорона праці 10  

2.3. Будівельне креслення 16 12 

2.4. Матеріалознавство 10 2 

2.5. Основи електротехніки  4 
 

 

3. Професійно-практична підготовка 227  

3.1.  Виробниче навчання 60  

3.2. Виробнича практика 167  

4. Консультації 20 

 

 

 

 

5. 

Державна кваліфікаційна атестація 

(або поетапна атестація при 

продовженні навчання)  

8  

6. Загальний обсяг навчального часу: 355 14 
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 Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) для підготовки 

кваліфікованих робітників за професією "Столяр будівельний" 

Кабінети 

 Основ правових знань 

 Основ галузевої економіки і підприємництва 

 Інформаційних технологій  

 Основ електротехніки  

 Технології столярних робіт 

 Охорони праці  

 Будівельного креслення 

 Матеріалознавства 

 

Майстерні 

 Столярна 

 Механічна 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета “ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ” 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Головні питання трудового права 10  

ВСЬОГО 10  

 

 

Тема 1. Головні питання трудового права 

Трудове право як самостійна галузь права. Колективний договір, його 

зміст та порядок укладання. Трудовий договір. Поняття, зміст, види. Підстави 

для припинення трудового договору. Поняття і види часу відпочинку. 

Відпустки. Оплата праці. Особливості умов праці молоді та жінок. 

Дисциплінарна і матеріальна відповідальність працівників. Розгляд трудових 

спорів. Види пенсій.  
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета “ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ  

ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО” 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Підприємство як сфера діяльності 

в умовах ринкової економіки 
1  

2. 

Основи організації керування 

підприємством 
2  

3. 

Планування підприємницької 

діяльності 
2  

4. 

Комерційна діяльність 

підприємства 
2  

5. 

Фінанси  та облік, система 

обслуговування бізнесу 
2  

6. 

Реорганізація і ліквідування 

підприємств 
1  

ВСЬОГО 10  

 

  Тема 1.  Підприємництво як сфера діяльності в умовах ринкової 

економіки 

  Підприємництво і ринок. Сутність підприємництва. Види 

підприємницької діяльності. Закон України “Про підприємництво”, Закон 

України “Про господарські товариства”. Функції підприємництва. 

 



 129 

Тема 2. Основи організації керування підприємством 

Поняття і необхідність керування деревообробним підприємством. 

Сучасні принципи керування підприємством. Шляхи удосконалення 

керування. 

 

Тема 3. Планування підприємницької діяльності 
Вибір стратегії деревообробного підприємства. Визначення мети і 

завдання підприємства. Розробка й обґрунтування виробничої програми 

деревообробного підприємства. Бізнес-план як інструмент підприємницької 

діяльності, призначення і структура бізнес-плану підприємства. 

 

 

Тема 4. Комерційна діяльність підприємства 
Маркетинг у підприємницькій діяльності. Сутність маркетингу. Види 

маркетингової діяльності. Вивчення ринку. Сегментація ринку. Вивчення 

конкурентів. Реклама товарів. Види реклами. 

 

Тема 5. Фінанси та облік, система обслуговування бізнесу 
Облік виконаних робіт, надання послуг. Кредити. Види кредитів. 

Оренда. Орендна плата. Страхування майна, виробничої діяльності. Програми 

для офісу. 

 

Тема  6. Реорганізація і ліквідування підприємств 

Життєвий цикл підприємства. Реорганізація підприємств. Причини і 

процедура. Ліквідація підприємств. Банкрутство. 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ” 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 

Розвиток інформаційних 

технологій 
2  

2. 

Застосування текстового 

редактора Word 
2  

3. 

Застосування системи Autocard 

та системи Компас 
2  

ВСЬОГО 6  

 

Тема 1. Розвиток інформаційних технологій 

Основні положення розвитку інформаційних технологій. Сховища 

даних. WAP – технології. Цифрові технології 

 

Тема 2. Застосування текстового редактора Word  

Використання текстового редактора Word для роботи зі складними 

комбінованими документами: введення формул, символів, створення та 

коригування площинних малюнків.  

 

Тема 3. Застосування системи Autocard та системи Компас  

Системи об’ємного проектування. Об’ємні моделі. Створення 

креслень за допомогою Autocard та системи Компас. Засоби створення 

технічної документації.  
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета "ТЕХНОЛОГІЯ СТОЛЯРНИХ РОБІТ" 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  

Особливості використання 

деревини твердих, рідкісних, 

цінних і іноземних порід для 

виготовлення виробів складної 

конструкції  

12  

2. 

Технологія виготовлення  та 

монтаж складних столярно-

будівельних виробів 

32  

ВСЬОГО: 44  

 

Тема 1. Особливості використання деревини твердих, рідкісних, 

цінних і іноземних порід для виготовлення виробів складної конструкції 

Технологічні особливості використання деревини твердих, рідкісних, 

цінних і іноземних порід та їх сушки. Структура та особливості механічної 

обробки деревини. Інструмент та обладнання для виконання робіт. 

Механізоване пиляння. Механізоване повздовжнє фрезерування. Свердління і 

довбання. Технологія шліфування і полірування.  
 

Тема 2. Технологія виготовлення  та монтаж складних столярно-

будівельних виробів  

 Технологія виготовлення дверних блоків складної конструкції: 

підйомно-шторних, таких, що трансформуються, відкатних з верхнім та 

нижнім кріпленням. Установлення функціональних приладів. Конструкційне 

рішення та виготовлення арочних дверей. Конструкційне рішення та 

виготовлення арочних вікон. Конструкційне рішення та виготовлення 

віконних рам для еркерів. Конструкційне рішення та виготовлення скляних 

вітражів. Монтаж вітрин і вітражів. Монтаж дверних блоків арочної 

конструкції. Монтаж віконних блоків арочної конструкції. Улаштування 

підлог сучасних конструкцій. Монтаж підвісних стель різної складності з 

полімерних матеріалів. Монтаж вбудованих меблів. Організація праці при 

виконанні роботи. Вимоги до якості виконаних робіт.  
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета “ОХОРОНА ПРАЦІ” 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 

Правові та організаційні основи 

охорони праці 
4  

2. 
Основи пожежної безпеки 3  

3. 
Основи електробезпеки 3  

ВСЬОГО 10  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Вивчення змін, доповнень до нормативних актів з охорони праці. 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження й 

усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення 

ефективних засобів захисту працівників. Галузеві стандарти. 

 Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий 

контроль. Органи державного нагляду за охороною праці. 

 Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та 

інструкцій з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і 

кримінальна відповідальність. 

 Система навчання працівників та населення України питанням з 

охорони праці.  

 

Тема 2. Основи пожежної безпеки 

Поняття вогнестійкості. Вогнегасильні речовини. Пожежні 

водоймища і резервуари. Вивчення схеми піногенератора. Розподіл пожежних 

засобів. Сучасна пожежна техніка для захисту об’єктів. Установка 

автоматичного пожежегасіння. 

Застосування ефективних, економічно доцільних і технічно 

обґрунтованих способів виконання робіт та засобів попередження і гасіння 
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пожеж. Розробка заходів пожежної безпеки при організації будівельних робіт. 

Вибухозахист будівель і споруд. 

 

Тема 3. Основи електробезпеки 

Безпечне ведення робіт в охоронних зонах електричних мереж з 

напругою до 1000 В. Електрозахисні заходи. Оформлення нарядів-допусків до 

виконання робіт з підвищеною небезпекою.   
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета “БУДІВЕЛЬНЕ КРЕСЛЕННЯ” 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

практичні 

роботи 

1.  
Креслення столярно-будівельних 

виробів  
16 12 

ВСЬОГО 16 12 

 

Тема 1. Креслення столярно-будівельних виробів 
Креслення на виготовлення складних віконних та дверних блоків, на 

виготовлення плінтусів, поручня, галтелей, розкладок з складними 

профілями. 

Допустимі відхилення креслень  при виготовленні складних 

столярних виробів. 

Виконання креслень-схем на виготовлення підвісних стель.  

Складання специфікації креслення на елементи і вузли виробів та 

сучасні кріпильні матеріали. 

Вправи з читання креслень складних столярних виробів і конструкцій 

будівель. Читання креслень встановлювання віконних і дверних блоків, 

столярних перегородок, бар'єрів і тамбурів; креслень зборки і встановлення 

столярних виробів і конструкцій. 

Практичні роботи: 

1. Читання складальних креслень складних  столярних виробів сучасних 

конструктивних рішень. 

2. Читання монтажних креслень складних  столярних виробів сучасних 

конструктивних рішень. 

3. Виконання креслень-схем на виготовлення підвісних стель.  
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

 з предмета "МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО" 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  Основи деревинознавства 2  

2. Матеріали для опорядження 4  

3. 
Матеріали для оздоблення 

столярних виробів 
4 2 

ВСЬОГО 10 2 

 

Тема 1. Основи деревинознавства 

Характерні особливості твердих, рідкісних, цінних, іноземних порід 

деревини, їх порівняльна характеристика.  

 

Тема 2.  Матеріали для опорядження 

Класифікація матеріалів за призначенням і властивостями. 

Погонажні, листові, штучні вироби для опорядження. Ламінат. Модифікована 

деревина і вироби на її основі. Матеріали для виготовлення вітражів і вітрин. 

Самовирівнюючі суміші для влаштування основ під підлогу. 

 

Тема 3. Матеріали для оздоблення столярних виробів 

 Сучасні матеріали для підготовки виробів до оздоблення та їх 

оздоблення.  

 Лабораторно-практичні роботи: 

 1. Визначення основних властивостей сучасних матеріалів для 

підготовки виробів до оздоблення.  

 2. Зробити порівняльну характеристику якості оздоблення столярних 

виробів залежно від способу нанесення. 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

 з предмета "ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ" 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Електроприводи промислових 

роботів і маніпуляторів   
2  

2. 
Електрообладнання електричного 

транспорту  
2  

ВСЬОГО 4  

 

Тема 1. Електроприводи промислових роботів і маніпуляторів  

Поняття “промисловий робот”. Компановочні схеми і конструктивне 

виконання. Використання пневматичних, гідравлічних, електромеханічних 

або комбінованих приводів. Конструктивні схеми маніпуляторів та їх 

координатні рухи.  

 

Тема 2. Електрообладнання електричного транспорту   

Використання електротранспорту в деревообробних цехах. Способи 

передачі енергії від зовнішніх джерел. 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

 з професійно-практичної підготовки 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість 

годин 

I Виробниче навчання 

1. 
Технологія виготовлення віконних блоків складної 

конструкції  
30 

2. 
Технологія виготовлення дверних блоків складної 

конструкції  
30 

Всього: 60 

II Виробнича практика 

1. 
Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони 

праці та пожежної безпеки  
7 

2. 

Самостійне виконання столярних робіт складністю 

відповідно до  5 розряду  

Кваліфікаційна пробна робота 

160 

Всього 167 

РАЗОМ 
227 
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Виробниче навчання 

 

 

Тема 1. Технологія виготовлення віконних блоків складної 

конструкції  

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця.  

Вправи. Основні прийоми підготовки, налагодження верстатного 

обладнання. Заготовка брускових матеріалів для виготовлення віконних 

блоків. Виготовлення складних віконних блоків: виготовлення деталей, 

збирання елементів блоку, підгонка між собою і в коробку, встановлення 

петель і функціональних приладів, опорядження. 

Контроль якості виконаних робіт.  

 

Тема 2. Технологія виготовлення дверних блоків складної 

конструкції 

 Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця.  

Вправи. Основні прийоми підготовки, налагодження верстатного 

обладнання. Заготовка брускових матеріалів для виготовлення дверних 

блоків. Виготовлення складних дверних блоків: виготовлення деталей, 

попереднє збирання дверного полотна з підгонкою вузлів, остаточне збирання 

дверного полотна на клею, його доведення до заданих розмірів, установлення 

петель і функціональних приладів,  опорядження. 

Контроль якості виконаних робіт.  

 

 

Виробнича практика 

 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони 

праці та пожежної безпеки 

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки (проводить інженер 

з охорони праці підприємства). Система управління охороною праці, 

організація служби безпеки праці на виробництві. Використання засобів 

техніки безпеки та індивідуального захисту.  

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом 

виготовлення продукції на підприємстві, з міжзмінною передачею 

устаткування й організацією виробництва. 

Ознайомлення з організацією планування праці та контролю якості 

робіт на виробничій ділянці, у бригаді, на робочому місці. 

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці і 

робочому місці. 

 

Тема 2. Самостійне виконання столярних робіт складністю 

відповідно до 5-го розряду 
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Самостійне виконання робіт з професії на робочих місцях 

підприємства відповідно до кваліфікаційної характеристики 5-го розряду за 

детальною програмою, розробленою у навчальному закладі та погодженою з 

відповідними технічними службами підприємства. 

Детальна навчальна програма виробничої практики з урахуванням 

вимог підприємства, організацій, установи, а також з урахуванням 

спеціалізації учнів/слухачів і необхідності засвоєння ними новітніх 

технологій та сучасних методів праці розробляється безпосередньо 

професійно-технічним навчальним закладом за участю підприємств-

замовників кадрів, організації, установи і затверджується в установленому 

порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

 

Приклади робіт: 

Виготовлення, установлювання заокруглень поручнів. 

Виготовлення, збирання та установлювання півциркульних рам і 

коробок. 

Розмічання за ескізами і виготовлення шаблонів для штукатурних і 

форм для ліпних робіт. 

Виготовлення віконних блоків складних конструкцій: арочних, 

напіварочних, сегментних. 

Виготовлення віконних рам для еркерів. 

Виготовлення дверних блоків складної конструкції: підйомно-

шторних, таких, що трансформуються, відкатних з верхнім і нижнім 

кріпленням. 

Установлювання функціональних приладів. 

Монтаж віконних блоків складних конструкцій. 

Монтаж дверних блоків складних конструкцій. 

Улаштування підлог. 

Монтаж підвісних стель з полімерних матеріалів. 

Улаштування натяжних стель простої конфігурації. 

Виготовлення і монтаж вбудованих меблів. 

Виготовлення  і монтаж вітрин і вітражів. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

 

Професія – Столяр будівельний  

Кваліфікація: 5 розряд 

 

 

Бали Знати Уміти 

1 

Учень (слухач) має 

незначні базові загальні 

знання про основні 

властивості деревини 

твердих порід і способи її 

обробки. Знання потребують 

постійного коригування. 

Учень (слухач) має базові 

загальні навички і здатен 

виконувати прості завдання з 

обробки деревини твердих порід 

з використанням ручного 

інструменту. Навички навчання 

потребують структурованої 

підтримки. Без присвоєння 

кваліфікації.  

2 

Учень (слухач) має 

незначні базові загальні 

знання про основні 

властивості деревини 

твердих порід і способи її 

обробки. Знання потребують 

постійного коригування. 

Учень (слухач) має базові 

загальні навички і здатен 

виконувати прості завдання з 

обробки деревини твердих порід 

з використанням ручного й 

електрифікованого інструменту. 

Навички навчання потребують 

структурованої підтримки. Без 

присвоєння кваліфікації.  

3 

Учень (слухач) має 

незначні базові загальні 

знання про основні 

властивості деревини 

твердих порід і способи її 

обробки, способи 

виготовлення складних 

столярних виробів. Знання 

потребують постійного 

коригування. 

Учень (слухач) має базові 

загальні навички і здатен 

виконувати прості завдання з 

обробки деревини твердих порід 

з використанням ручного й 

електрифікованого інструменту. 

Навички навчання потребують 

структурованої підтримки. Без 

присвоєння кваліфікації.  

4 

Учень (слухач) має 

обмежений обсяг знань, 

пов’язаний з основними 

властивостями деревини 

твердих порід і способами її 

обробки, способами 

виготовлення складних 

Учень (слухач) має обмежений 

обсяг навичок й більш широкі 

компетенції, які є, в основному, 

конкретними і загальними за 

характером.  Виконує обробку 

деревини твердих порід з 

використанням ручного й 
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столярних виробів.  Несе 

часткову відповідальність за 

своє навчання. 

електрифікованого інструменту. 

Виготовляє складні столярні 

вироби.  Засвоює навички під 

керівництвом у 

контрольованому середовищі. 

Кваліфікація присвоюється, але 

потребує подальшого 

удосконалення через досвід 

роботи або навчання. 

5 

Учень (слухач) має 

обмежений обсяг знань, 

пов’язаний з основними 

властивостями деревини 

твердих порід і способами її 

обробки, способами 

виготовлення, приганяння та 

навішування  складних 

столярних виробів.  Несе 

часткову відповідальність за 

своє навчання. 

Учень (слухач) має обмежений 

обсяг навичок й більш широкі 

компетенції, які є, в основному, 

конкретними і загальними за 

характером.  Виконує обробку 

деревини твердих порід з 

використанням ручного й 

електрифікованого інструменту. 

Виготовляє і здійснює 

установку складних столярних 

виробів.  Засвоює навички під 

керівництвом у 

контрольованому середовищі. 

Кваліфікація присвоюється, але 

потребує подальшого 

удосконалення через досвід 

роботи або навчання. 

6 

Учень (слухач) має 

обмежений обсяг знань, 

пов’язаний з основними 

властивостями деревини 

твердих порід і способами її 

обробки, способами 

виготовлення, приганяння та 

навішування  складних 

столярних виробів. Способи 

встановлювання складного 

врізного приладдя.  Несе 

часткову відповідальність за 

своє навчання. 

Учень (слухач) має обмежений 

обсяг навичок й більш широкі 

компетенції, які є, в основному, 

конкретними і загальними за 

характером.  Виконує обробку 

деревини твердих порід з 

використанням ручного й 

електрифікованого інструменту. 

Виготовляє і здійснює 

установку складних столярних 

виробів та складного врізного 

приладдя.  Засвоює навички під 

керівництвом у 

контрольованому середовищі. 

Кваліфікація присвоюється, але 

потребує подальшого 

удосконалення через досвід 
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роботи або навчання. 

7 

Учень (слухач) має широкі 

загальні та базові знання з 

основних властивостей 

деревини твердих порід і 

способів її обробки, способів 

виготовлення, приганяння та 

навішування  складних 

столярних виробів, способи 

встановлювання складного 

врізного приладдя.   

Відповідає за своє навчання. 

Учень (слухач) має конкретні 

практичні навички з обробки 

деревини твердих порід з 

використанням ручного й 

електрифікованого інструменту. 

Виготовляє і здійснює 

установку складних столярних 

виробів та складного врізного 

приладдя.  Визначається 

здатність виконувати завдання 

під керівництвом. Має 

обмежений досвід практики в 

конкретному аспекті роботи. 

8 

Учень (слухач) має широкі 

загальні та базові знання з 

основних властивостей 

деревини твердих порід і 

способів її обробки, способів 

виготовлення, приганяння та 

навішування  складних 

столярних виробів, способи 

встановлювання складного 

врізного і частково врізного 

приладдя.   Відповідає за 

своє навчання. 

Учень (слухач) має конкретні 

практичні навички з обробки 

деревини твердих порід з 

використанням ручного й 

електрифікованого інструменту. 

Виготовляє і здійснює 

установку складних столярних 

виробів та складного врізного і 

частково врізного приладдя. 

Самостійно організовує робоче  

місце. Визначається здатність 

виконувати завдання під 

керівництвом. Має обмежений 

досвід практики в конкретному 

аспекті роботи. 

9 

Учень (слухач) має широкі 

загальні та базові знання з 

основних властивостей 

деревини твердих порід і 

способів її обробки, способів 

виготовлення, приганяння та 

навішування  складних 

столярних виробів, способи 

встановлювання складного 

врізного і частково врізного 

приладдя, способи 

виготовлення шаблонів для 

штукатурних і ліпних робіт.   

Відповідає за своє навчання. 

Учень (слухач) має конкретні 

практичні навички з обробки 

деревини твердих порід з 

використанням ручного й 

електрифікованого інструменту. 

Виготовляє і здійснює 

установку складних столярних 

виробів та складного врізного і 

частково врізного приладдя. 

Виготовляє ескізи і шаблони для 

штукатурних і ліпних робіт.  

Самостійно організовує робоче  

місце. Визначається здатність 

виконувати завдання під 
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керівництвом. Має обмежений 

досвід практики в конкретному 

аспекті роботи. 

10 

Учень (слухач) має значні 

конкретні теоретичні знання 

і застосовує спеціальні 

знання з основних 

властивостей деревини 

твердих порід і способів її 

обробки, способів 

виготовлення, приганяння та 

навішування  складних 

столярних виробів, способи 

встановлювання складного 

врізного і частково врізного 

приладдя, способи 

виготовлення шаблонів для 

штукатурних і ліпних робіт. 

Здатний до самокерування 

при навчанні. 

Учень/слухач має значні 

практичні навички з обробки 

деревини твердих порід з 

використанням ручного й 

електрифікованого інструменту. 

Виготовляє і здійснює 

установку складних столярних 

виробів та складного врізного і 

частково врізного приладдя. 

Виготовляє ескізи і шаблони для 

штукатурних і ліпних робіт.  

Самостійно організовує робоче  

місце. Визначається здатністю 

вирішувати проблеми 

незалежно. Має практичний 

досвід у роботі як у простих, так 

і виняткових ситуаціях. 

11 

Учень/слухач має значні 

конкретні теоретичні знання 

і застосовує спеціальні 

знання з основних 

властивостей деревини 

твердих порід і способів її 

обробки, способів 

виготовлення, приганяння та 

навішування  складних 

столярних виробів, способи 

встановлювання складного 

врізного і частково врізного 

приладдя, способи 

виготовлення шаблонів для 

штукатурних і ліпних робіт. 

Знає сучасні способи 

опорядження виробів. 

Здатний до самокерування 

при навчанні. 

Учень/слухач має значні 

практичні навички з обробки 

деревини твердих порід з 

використанням ручного й 

електрифікованого інструменту. 

Виготовляє і здійснює 

установку складних столярних 

виробів та складного врізного і 

частково врізного приладдя. 

Виготовляє ескізи і шаблони для 

штукатурних і ліпних робіт.  

Самостійно організовує робоче  

місце. Опанував основи 

професійної культури.  

Визначається здатністю 

вирішувати проблеми 

незалежно. Має практичний 

досвід у роботі як у простих, так 

і виняткових ситуаціях. 

12 

Учень/слухач має значні 

конкретні теоретичні знання 

і застосовує спеціальні 

знання з основних 

Учень/слухач має значні 

практичні навички з обробки 

деревини твердих порід з 

використанням ручного й 



 144 

властивостей деревини 

твердих порід і способів її 

обробки, способів 

виготовлення, приганяння та 

навішування  складних 

столярних виробів, способи 

встановлювання складного 

врізного і частково врізного 

приладдя, способи 

виготовлення шаблонів для 

штукатурних і ліпних робіт. 

Знає сучасні способи 

опорядження виробів. 

Здатний до самокерування 

при навчанні. 

електрифікованого інструменту. 

Виготовляє і здійснює 

установку складних столярних 

виробів та складного врізного і 

частково врізного приладдя. 

Виготовляє ескізи і шаблони для 

штукатурних і ліпних робіт.  

Самостійно організовує робоче  

місце. Опанував основи 

професійної культури. Повністю 

володіє нормами часу. 

Знаходить шляхи зменшення 

витрат матеріалів та інших 

ресурсів, що не впливають на 

якість. Визначається здатністю 

вирішувати проблеми 

незалежно. Має практичний 

досвід у роботі як у простих, так 

і виняткових ситуаціях. 
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Міністерство освіти і науки України 

Міністерство праці та соціальної політики України 
 

 

 

 

 

Державний стандарт 

професійно-технічної освіти 

 
 

 

 

 

ДСПТО 7124.2.F45063  - 2006 

 (позначення стандарту) 

 

 

 

 

 

  Професія – столяр будівельний 

 

  Код – 7124.2 

 

  Кваліфікація: 6 розряд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видання офіційне 

Київ  

2006
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника  

професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації,  

що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія – 7124.2 Столяр будівельний 

 

2. Кваліфікація: 6 розряд  

 

3. Кваліфікаційні вимоги  

 

Повинен знати: способи виготовлення й установлювання особливо 

складних столярних виробів.  

 

Повинен уміти: виконувати  особливо складні столярних роботи. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці; 

б) додержуватись норм технологічного процесу; 

в) не допускати браку в роботі; 

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

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); 

є) знати інформаційні технології. 

 

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в 

системі професійно-технічної освіти 

Попередній світньо-кваліфікаційний рівень – „Столяр будівельний” 

5-го розряду: 

– за умови підвищення кваліфікації, стажу роботи за професією 

„Столяр будівельний” 5-го розряду не менше 1 року 

 

6. Сфера професійного використання випускника: Будівельна 

деревообробка і столярні будівельні роботи. 

 

7. Специфічні вимоги 

7.1 Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років. 

7.2 Стать: жіноча, чоловіча. 

7.3 Медичні обмеження.    
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ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

підготовки кваліфікованих робітників  
 

Професія – “Столяр будівельний” 

Кваліфікація: 6 розряд  

Загальний фонд навчального часу – 355 годин 
 

№ 

з/п 
Навчальні предмети  

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лаборатор

но-

практичні 

роботи 

1. Загальнопрофесійна підготовка 36  

1.1

. 
Основи правових знань 10  

1.2

. 

Основи галузевої економіки і 

підприємництва 
10  

1.3

. 
Інформаційні технології 6  

1.4

. 
Резерв часу 10  

2. Професійно-теоретична підготовка 84  

2.1

. 
Технологія столярних робіт 44  

2.2

. 
Охорона праці 10  

2.3

. 
Будівельне креслення 16 12 

2.4

. 
Матеріалознавство 10 2 

2.5

. 
Основи електротехніки 4  

3. Професійно-практична підготовка 227  

3.1

.  
Виробниче навчання 60  

3.2

. 
Виробнича практика 167  

4. Консультації 20 
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5. 

Державна кваліфікаційна атестація (або 

поетапна атестація при продовженні 

навчання)  

8  

6. Загальний обсяг навчального часу: 355 14 

 

 

 

 

 Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) для підготовки 

кваліфікованих робітників за професією "Столяр будівельний" 

Кабінети 

 Основ правових знань 

 Основ галузевої економіки і підприємництва 

 Інформаційних технологій  

 Основ електротехніки  

 Технології столярних робіт 

 Охорони праці  

 Будівельного креслення 

 Матеріалознавства 

 

Майстерні 

 Столярна 

 Механічна 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета “ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ” 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Цивільно-правові відносини 5  

2. 
Право та охорона навколишнього 

середовища 
5  

ВСЬОГО 10  

 

 

Тема 1. Цивільно-правові відносини 

Суб’єкти цивільно-правових відносин. Цивільно-правові угоди та 

договори. Цивільно-правова відповідальність. Спадкове право. Авторське 

право.  

 

 

Тема 2.Право та охорона навколишнього середовища 

Правова охорона навколишнього середовища. Загальне і спеціальне 

використання природних ресурсів. Контроль і нагляд за порушенням 

екологічного законодавства. Відповідальність за порушення екологічного 

законодавства. Червона книга. 



 150 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета “ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ  

ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО” 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Підприємство як сфера діяльності 

в умовах ринкової економіки 
1  

2. 

Основи організації керування 

підприємством 
2  

3. 

Планування підприємницької 

діяльності 
2  

4. 

Комерційна діяльність 

підприємства 
2  

5. 

Фінанси  та облік, система 

обслуговування бізнесу 
2  

6. 

Реорганізація і ліквідування 

підприємств 
1  

ВСЬОГО 10  

 

  Тема 1.  Підприємництво як сфера діяльності в умовах ринкової 

економіки 

  Підприємництво і ринок. Сутність підприємництва. Види 

підприємницької діяльності. Закон України “Про підприємництво”, Закон 

України “Про господарські товариства”. Функції підприємництва. 
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Тема 2. Основи організації керування підприємством 

Поняття і необхідність керування деревообробним підприємством. 

Сучасні принципи керування підприємством. Шляхи удосконалення 

керування. 

 

Тема 3. Планування підприємницької діяльності 
Вибір стратегії деревообробного підприємства. Визначення мети і 

завдання деревообробного підприємства. Розробка й обґрунтування виробничої 

програми підприємства. Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності, 

призначення і структура бізнес-плану підприємства. 

 

 

Тема 4. Комерційна діяльність підприємства 
Маркетинг у підприємницькій діяльності. Сутність маркетингу. Види 

маркетингової діяльності. Вивчення ринку. Сегментація ринку. Вивчення 

конкурентів. Реклама товарів. Види реклами. 

 

Тема 5. Фінанси та облік, система обслуговування бізнесу 
Облік виконаних робіт, надання послуг. Кредити. Види кредитів. 

Оренда. Орендна плата. Страхування майна, виробничої діяльності. Програми 

для офісу. 

 

Тема  6. Реорганізація і ліквідування підприємств 

Життєвий цикл підприємства. Реорганізація підприємств. Причини і 

процедура. Ліквідація підприємств. Банкрутство. 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ” 

 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Бази даних 2  

2. Електронні таблиці 2  

3. 

Застосування системи Autocard  

та систем Компас 
2  

ВСЬОГО 6  

 

Тема 1. Бази даних 

Використання бази даних для зберігання інформації. Особливості 

роботи з базою даних у порівнянні з іншими програмами. Запити. Звіти.  

 

 

Тема 2. Електронні таблиці 

Автоматизація різних рисунків з використанням електронних 

таблиць. Електронні таблиці. Апгрейд в електронних таблицях. Створення 

накладного розрахунку в електронних таблицях.  

 

Тема 3. Застосування системи Autocart та системи Компас 

Система “Autocart” та система Компас. Застосування цих систем для 

проектування технологічної документації. Дистанційний контроль.       

 

 



 153 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета "ТЕХНОЛОГІЯ СТОЛЯРНИХ РОБІТ" 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість год. 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  

Технологія виготовлення 

шаблонів для архітектурних 

фрагментів та деталей 

10  

2. 

Технологія виготовлення 

особливо  складних фігурних і 

лекальних деталей 

16  

3. 

Конструктивні вирішення і 

монтаж стель складної 

конфігурації  

10  

4. 

Технологія реставраційних робіт 

особливо складних фігурних і 

лекальних столярних виробів  

8  

ВСЬОГО 44  
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Тема 1. Технологія виготовлення шаблонів для архітектурних 

фрагментів та деталей 

Технологія виготовлення шаблонів для рустів і квадрів. 

Виготовлення шаблонів для витягування карнизів та кутів. Виготовлення 

шаблонів для витягування балясин, баз колон, канелюр тощо.  

 

 

Тема 2. Технологія виготовлення особливо  складних фігурних і 

лекальних деталей  

 Вимоги до матеріалів для виготовлення фігурних і лекальних 

виробів. Інструмент і обладнання, його підготовка до роботи з деревиною 

різних порід. Технологія виготовлення поручнів, плінтусів, наличників, 

балясин, карнизів з деревини твердих, цінних, рідкісних порід. Установка, 

вивірка і закріплення виробів.  

 

 

Тема 3. Конструктивні рішення і монтаж стель складної 

конфігурації 

Інструмент для   виконання робіт. Конструктивне рішення стель 

рельєфної та ламаної  конструкції. Підготовчі роботи: провішування, 

розмітка, кріплення каркасу. 

Монтаж натяжних стель складної конфігурації. Особливості виконання робіт 

на висоті. 

 

 

Тема 4. Технологія реставраційних робіт особливо складних 

фігурних і лекальних столярних виробів 

Основні причини і види пошкоджень. Особливості виконання 

реставраційних робіт. Технологія виправлення деформацій і механічних 

пошкоджень. Технологічна послідовність виконання столярних робіт при 

реставрації особливо складних фігурних і лекальних виробів. 



 155 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета “ОХОРОНА ПРАЦІ” 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Правові та організаційні основи 

охорони праці 
4  

2. Основи пожежної безпеки 3  

3. Основи електробезпеки 3  

ВСЬОГО 10  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Вивчення змін, доповнень основних законодавчих актів з охорони 

праці.  

Контроль за дотриманням вимог безпеки праці при експлуатації 

машин, обладнання й устаткування. Правила забезпечення працівників 

спецодягом. 

Організація розробки проектів виконання робіт з дотриманням вимог 

санітарної інспекції, охорони праці, охорони навколишнього середовища. 

Екологічна ситуація в межах регіону, на будівництві. Дотримання норм 

законодавства. Відповідальність за порушення законодавчих актів.  

Контроль за організацією охорони праці. Впровадження системи 

управління охороною праці. 

 

Тема 2. Основи пожежної безпеки 

 Заходи для запобігання пожеж на будівництві. Пожежна безпека під 

час виробничої практики у навчальних цехах підприємства. Зберігання 

сучасних вогненебезпечних сполук і матеріалів. Гасіння та профілактика 

пожеж на об’єктах будівництва. Відповідальність за стан безпеки праці. 

Обов’язки адміністрації, робітників і службовців щодо дотримання вимог 

пожежної безпеки. Терміни перевірки засобів пожежегасіння. 
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Заходи щодо самозахисту виробничого персоналу від наслідків 

аварій, катастроф і застосування сучасної зброї. Організація рятувальних та 

інших невідкладних робіт на будівельних об’єктах.  

  

Тема 3. Основи електробезпеки 

Електрозабезпечення об’єктів будівництва. Правила безпечної 

експлуатації механізмів, обладнання та устаткування. 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета “БУДІВЕЛЬНЕ КРЕСЛЕННЯ”  

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

практичні 

роботи 

1.  
Креслення столярно-будівельних 

виробів  
16 12 

ВСЬОГО 16 12 

 

 

Тема 1. Креслення столярно-будівельних виробів 
Креслення на виготовлення  особливо складних віконних та дверних 

блоків, на виготовлення плінтусів, поручня, галтелей, розкладок з складними 

профілями. 

Допустимі відхилення креслень  при виготовленні особливо складних 

столярних виробів. 

Виконання креслень-схем на виготовлення підвісних стель.  

Складання специфікації креслення на елементи і вузли виробів та 

сучасні кріпильні матеріали. 

Вправи з читання креслень особливо складних столярних виробів і 

конструкцій будівель. Читання креслень встановлювання віконних і дверних 

блоків, столярних перегородок, бар'єрів і тамбурів, монтаж підвісних стель 

складних конструкцій. 

Практичні роботи: 

1. Читання складальних креслень особливо складних  столярних виробів 

сучасних конструктивних рішень. 

2. Читання монтажних креслень особливо складних  столярних виробів 

сучасних конструктивних рішень. 

3. Виконання креслень-схем на виготовлення підвісних стель.  

4. Виконання технічних рисунків і ескізів для виконання реставрації 

особливо складних столярно-будівельних виробів. 

 

. 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

 з предмета "МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО" 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість год. 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  Основи деревинознавства 3  

2. 
Матеріали для влаштування 

підвісних стель  
4  

3. 
Матеріали для реставрації 

столярних виробів 
3  

ВСЬОГО 10  

 

 

Тема 1. Основи деревинознавства   

Характеристики порід деревини, придатних для виготовлення 

фігурних і лекальних виробів. Вимоги до деревини для реставраційних і 

ремонтних робіт. 

 

 

Тема 2. Матеріали для влаштування підвісних стель 

 Кріпильні вироби, вимоги до них. Матеріали для влаштування стель. 

Матеріали для надання стелям особливих властивостей.  

 

 

Тема 3. Матеріали для реставрації столярних виробів 

 Визначення спорідненості та взаємозаміна різних порід деревини. 

Кріпильні та оздоблювальні матеріали. 
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

 з предмета "ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ" 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Електроприводи промислових 

роботів і маніпуляторів   
2  

2. 
Електрообладнання електричного 

транспорту  
2  

ВСЬОГО 4  

 

 

Тема 1. Електроприводи промислових роботів і маніпуляторів  

Використання електричних схем у системах автоматики. Блок-схеми 

ЕОМ (електронно-обчислювальні машини) та комп’ютерів, їх можливості 

використання для управління технологічними деревообробними процесами.  

 

 

Тема 2. Електрообладнання електричного транспорту   

Принципові та функціональні схеми електроінструменту в деревообробці.
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з професійно-практичної підготовки 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість 

годин 

Виробниче навчання 

1. Виготовлення шаблонів для штукатурних робіт  30 

2. 
Виготовлення лекальних поручнів, плінтусів, 

наличників, балясин з деревини різних порід  
30 

Всього 60 

Виробнича практика 

1. 
Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони 

праці та пожежної безпеки  
7 

2. 

Самостійне виконання столярних робіт складністю 

відповідно до  6 розряду  

Кваліфікаційна пробна робота 

160 

Всього 167 

РАЗОМ 227 
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Виробниче навчання 

 

Тема 1.  Виготовлення шаблонів для штукатурних робіт 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця.  

Вправи. Прийоми заготовки брускових матеріалів для виготовлення 

шаблонів. Виготовлення шаблонів за заданим малюнком та індивідуальним 

замовленням. 

Контроль якості виконаних робіт.  

 

Тема 2. Виготовлення лекальних поручнів, плінтусів, 

наличників, балясин з деревини різних порід 

 Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця.  

Вправи. Прийоми заготовки брускових матеріалів. Виготовлення 

лекальних поручнів, плінтусів, наличників, балясин з деревини твердих, 

цінних, рідкісних, іноземних порід. 

Контроль якості виконаних робіт. 

 

Виробнича практика 

 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони 

праці та пожежної безпеки 
Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці при роботі 

на виробництві. Перспективи розвитку деревообробного підприємства, 

структура, організація праці, основні цехи та підрозділи, процес виготовлення 

продукції, технологічне обладнання. Допоміжні служби, їх цілі, завдання, 

функції. Система управління якістю праці та продукції на виробництві. 

Шляхи інтенсифікації виробництва. Основні показники якості праці на 

деревообробному підприємстві. 

Система управління охороною праці, організація охорони праці на 

підприємстві. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

виробництві. Використання засобів техніки безпеки та індивідуального 

захисту. 

Ознайомлення з організацією планування праці та контролю якості 

робіт на виробничій ділянці, у бригаді, на робочому місці. 

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці та 

робочому місці.  

 

 

Тема 2. Самостійне виконання столярних робіт складністю 

відповідно до 6-го розряду 

Самостійне виконання робіт з професії на робочих місцях 

підприємства відповідно до кваліфікаційної характеристики 6-го розряду за 
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детальною програмою, розробленою у навчальному закладі і погодженою з 

відповідними технічними службами підприємства. 

Детальна навчальна програма виробничої практики з урахуванням 

вимог підприємства, організацій, установи, а також з урахуванням 

спеціалізації учнів/слухачів і необхідності засвоєння ними новітніх 

технологій та сучасних методів праці розробляється безпосередньо 

професійно-технічним навчальним закладом за участю підприємств-

замовників кадрів, організації, установи і затверджується в установленому 

порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

 

Приклади робіт 

Виготовлення шаблонів для рустів і квадрів.  

Виготовлення шаблонів  для витягування карнизів і кутів. 

Виготовлення шаблонів для баз колон і канелюр. 

Виготовлення балясин. 

Виготовлення фігурних і лекальних особливо складних поручнів, 

плінтусів, карнизів з деревини твердих, цінних, рідкісних, іноземних порід. 

Здійснення монтажу підвісних стель рельєфних конструкцій. 

Здійснення монтажу підвісних стель ламаних конструкцій. 

Здійснення монтажу натяжних стель складної конфігурації. 

Реставрація особливо складних фігурних і лекальних виробів. 
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Критерії кваліфікаційної атестації учнів 

Професія – Столяр будівельний  

Кваліфікація: 6 розряд 

 

Бали Знати Уміти 

1 

Учень /слухач має 

незначні базові загальні 

знання про основні 

властивості деревини цінних 

порід і способи її обробки. 

Знання потребують 

постійного коригування. 

Учень /слухач має базові 

загальні навички і здатен 

виконувати прості завдання з 

обробки деревини цінних порід 

з використанням ручного 

інструменту. Навички навчання 

потребують структурованої 

підтримки. Без присвоєння 

кваліфікації.  

2 

Учень /слухач має 

незначні базові загальні 

знання про основні 

властивості деревини цінних 

порід і способи її обробки. 

Знання потребують 

постійного коригування. 

Учень /слухач має базові 

загальні навички і здатен 

виконувати прості завдання з 

обробки деревини цінних порід 

з використанням ручного й 

електрифікованого  

інструменту. Навички навчання 

потребують структурованої 

підтримки. Без присвоєння 

кваліфікації.  

3 

Учень /слухач має 

незначні базові загальні 

знання про основні 

властивості деревини цінних 

порід і способи її обробки, 

правила поводження з 

електроінструментами. 

Знання потребують 

постійного коригування. 

Учень /слухач має базові 

загальні навички і здатен 

виконувати прості завдання з 

обробки деревини цінних порід 

з використанням ручного й 

електрифікованого  

інструменту. Навички навчання 

потребують структурованої 

підтримки. Без присвоєння 

кваліфікації.  

4 

Учень/слухач має 

обмежений обсяг знань, 

пов’язаний з основними 

властивостями деревини 

цінних порід і способами її 

обробки, способами 

виготовлення особливо 

складних столярних виробів, 

правила поводження з 

Учень/слухач має обмежений 

обсяг навичок й більш широкі 

компетенції, які є, в основному, 

конкретними і загальними за 

характером.  Виконує обробку 

деревини цінних порід з 

використанням ручного й 

електрифікованого інструменту. 

Виготовляє особливо складні 
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електроінструментами.  Несе 

часткову відповідальність за 

своє навчання. 

столярні вироби.  Засвоює 

навички під керівництвом у 

контрольованому середовищі. 

Кваліфікація присвоюється, але 

потребує подальшого 

удосконалення через досвід 

роботи або навчання. 

5 

Учень/слухач має 

обмежений обсяг знань, 

пов’язаний з основними 

властивостями деревини 

цінних порід і способами її 

обробки, способами 

виготовлення особливо 

складних столярних виробів, 

правила поводження з 

електроінструментами.  Несе 

часткову відповідальність за 

своє навчання. 

Учень/слухач має обмежений 

обсяг навичок й більш широкі 

компетенції, які є, в основному, 

конкретними і загальними за 

характером.  Виконує обробку 

деревини цінних порід з 

використанням ручного й 

електрифікованого інструменту. 

Виготовляє особливо складні 

столярні вироби, виконує їх 

опорядження.   Засвоює навички 

під керівництвом у 

контрольованому середовищі. 

Кваліфікація присвоюється, але 

потребує подальшого 

удосконалення через досвід 

роботи або навчання. 

6 

Учень/слухач має 

обмежений обсяг знань, 

пов’язаний з основними 

властивостями деревини 

цінних порід і способами її 

обробки, способами 

виготовлення особливо 

складних столярних виробів, 

правила поводження з 

електроінструментами.  Несе 

часткову відповідальність за 

своє навчання. 

Учень/слухач має обмежений 

обсяг навичок й більш широкі 

компетенції, які є, в основному, 

конкретними і загальними за 

характером.  Виконує обробку 

деревини цінних порід з 

використанням ручного й 

електрифікованого інструменту. 

Виготовляє особливо складні 

столярні вироби, виконує їх 

опорядження.   Засвоює навички 

під керівництвом у 

контрольованому середовищі. 

Кваліфікація присвоюється, але 

потребує подальшого 

удосконалення через досвід 

роботи або навчання. 

 

7 Учень/слухач має широкі Учень/слухач має конкретні 
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загальні та базові знання з 

основних властивостей 

деревини цінних порід і 

способів її обробки, способів 

виготовлення і 

встановлювання особливо 

складних столярних виробів, 

правила поводження з 

електроінструментами.   

Відповідає за своє навчання. 

практичні навички з обробки 

деревини цінних порід з 

використанням ручного й 

електрифікованого інструменту. 

Виготовляє особливо складні 

столярні вироби, виконує їх  

установлення та опорядження.  

Визначається здатність 

виконувати завдання під 

керівництвом. Має обмежений 

досвід практики в конкретному 

аспекті роботи. 

8 

Учень/слухач має широкі 

загальні та базові знання з 

основних властивостей 

деревини цінних порід і 

способів її обробки, способів 

виготовлення, 

встановлювання й 

опорядження особливо 

складних столярних виробів, 

правила поводження з 

електроінструментами.   

Відповідає за своє навчання. 

Учень/слухач має конкретні 

практичні навички з обробки 

деревини цінних порід з 

використанням ручного й 

електрифікованого інструменту. 

Виготовляє особливо складні 

столярні вироби, виконує їх  

установлення та опорядження.  

Самостійно організовує робоче 

місце. Визначається здатність 

виконувати завдання під 

керівництвом. Має обмежений 

досвід практики в конкретному 

аспекті роботи. 

9 

Учень/слухач має широкі 

загальні та базові знання з 

основних властивостей 

деревини цінних порід і 

способів її обробки, способів 

виготовлення, 

встановлювання й 

опорядження особливо 

складних столярних виробів, 

технології виконання 

реставраційних робіт, 

правила поводження з 

електроінструментами.   

Відповідає за своє навчання. 

Учень/слухач має конкретні 

практичні навички з обробки 

деревини цінних порід з 

використанням ручного й 

електрифікованого інструменту. 

Виготовляє особливо складні 

столярні вироби, виконує їх  

установлення та опорядження.  

Виконує реставрацію особливо 

складних столярних виробів. 

Самостійно організовує робоче 

місце. Визначається здатність 

виконувати завдання під 

керівництвом. Має обмежений 

досвід практики в конкретному 

аспекті роботи. 

10 Учень/слухач має значні Учень/слухач має значні 
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конкретні теоретичні знання 

і застосовує спеціальні 

знання з основних 

властивостей деревини 

цінних порід і способів її 

обробки, способів 

виготовлення, 

встановлювання й 

опорядження особливо 

складних столярних виробів, 

технології виконання 

реставраційних робіт, 

правила поводження з 

електроінструментами.   

Здатний до самокерування 

при навчанні. 

практичні навички з обробки 

деревини цінних порід з 

використанням ручного й 

електрифікованого інструменту. 

Виготовляє особливо складні 

столярні вироби, виконує їх  

установлення та опорядження.  

Виконує реставрацію особливо 

складних столярних виробів. 

Самостійно організовує робоче 

місце. Визначається здатністю 

вирішувати проблеми 

незалежно. Має практичний 

досвід у роботі як у простих, так 

і виняткових ситуаціях. 

11 

Учень/слухач має значні 

конкретні теоретичні знання 

і застосовує спеціальні 

знання з основних 

властивостей деревини 

цінних порід і способів її 

обробки, способів 

виготовлення, 

встановлювання й 

опорядження особливо 

складних столярних виробів, 

технології виконання 

реставраційних робіт, 

правила поводження з 

електроінструментами. Знає 

сучасні опоряджувальні 

матеріали.  Здатний до 

самокерування при навчанні. 

Учень/слухач має значні 

практичні навички з обробки 

деревини цінних порід з 

використанням ручного й 

електрифікованого інструменту. 

Виготовляє особливо складні 

столярні вироби, виконує їх  

установлення та опорядження.  

Виконує реставрацію особливо 

складних столярних виробів. 

Самостійно організовує робоче 

місце. Опанував основи 

професійної культури. 

Визначається здатністю 

вирішувати проблеми 

незалежно. Має практичний 

досвід у роботі як у простих, так 

і виняткових ситуаціях. 

12 

Учень/слухач має значні 

конкретні теоретичні знання 

і застосовує спеціальні 

знання з основних 

властивостей деревини 

цінних порід і способів її 

обробки, способів 

виготовлення, 

встановлювання й 

Учень/слухач має значні 

практичні навички з обробки 

деревини цінних порід з 

використанням ручного й 

електрифікованого інструменту. 

Виготовляє особливо складні 

столярні вироби, виконує їх  

установлення та опорядження.  

Виконує реставрацію особливо 
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опорядження особливо 

складних столярних виробів, 

технології виконання 

реставраційних робіт, 

правила поводження з 

електроінструментами. Знає 

сучасні опоряджувальні 

матеріали.  Здатний до 

самокерування при навчанні. 

складних столярних виробів. 

Самостійно організовує робоче 

місце. Опанував основи 

професійної культури. Повністю 

володіє нормами часу. 

Знаходить шляхи зменшення 

витрат матеріалів та інших 

ресурсів, що не впливають на 

кість. Визначається здатністю 

вирішувати проблеми 

незалежно. Має практичний 

досвід у роботі як у простих, так 

і виняткових ситуаціях. 
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Розділ 1. Державний стандарт з професії «Столяр будівельний» 2 розряду 
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1.3Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» 

1.4Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої 

економіки і підприємництва» 
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1.6Типова навчальна програма з предмета «Правила дорожнього 
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1.7Типова навчальна програма з предмета «Технологія столярних 

робіт» 
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1.12Типова навчальна програма з професійно-практичної підготовки 

1.13Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

1.13Перелік основних обов’язкових засобів навчання 
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4.5Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» 

4.6Типова навчальна програма з предмета «Правила дорожнього 

руху» 

4.7Типова навчальна програма з предмета «Технологія столярних 

робіт» 

4.8Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» 

4.9Типова навчальна програма з предмета «Будівельне креслення» 

4.10Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» 

4.11Типова навчальна програма з предмета «Основи електротехніки» 

4.12Типова навчальна програма з професійно-практичної підготовки 

4.13Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

Розділ 5.. Державний стандарт з професії «Столяр будівельний» 6 розряду 

5.1Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-

технічного навчального закладу 

5.2Типовий навчальний план 



 171 

5.3Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» 

5.4Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої 

економіки і підприємництва» 

5.5Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» 

5.6Типова навчальна програма з предмета «Правила дорожнього 

руху» 

5.7Типова навчальна програма з предмета «Технологія столярних 

робіт» 

5.8Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» 

5.9Типова навчальна програма з предмета «Будівельне креслення» 

5.10Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» 

5.11Типова навчальна програма з предмета «Основи електротехніки» 

5.12Типова навчальна програма з професійно-практичної підготовки 

5.13Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

Список рекомендованої літератури 

 

 


