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 Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту, 

замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою: 

 

 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36. 

 Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки 

України. 

 Телефон: (044) 248-91-16 

  

 Примітка. Цей стандарт не може бути повністю чи частково 

відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту 

модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України. 
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Загальні положення щодо реалізації ДСПТО 

 

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки 

(підвищення кваліфікації) робітників з професії «Столяр» 2, 3, 4, 5, 6-го 

розрядів розроблено відповідно до статті 32 Закону України «Про 

професійно-технічну освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від    

17 серпня 2002 року № 1135 «Про затвердження стандарту професійно-

технічної освіти»   та є обов’язковим для виконання всіма професійно-

технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та 

організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення 

кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та 

форми власності. 

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного 

навчання на 2 розряд складає 763 години, на 3 розряд – 604 години, на 4 

розряд – 593 години, на 5 розряд – 402 години, на 6 розряд – 402 години. 

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної 

професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої 

набуває учень, що визначається робочим навчальним планом. 

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін 

професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для 

первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при 

цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за 

рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача 

документа про присвоєння робітничої професії. 

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути подовжені за 

рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог 

сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих 

кадрів тощо. 

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення 

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

і культура спілкування» тощо). 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі 

кваліфікаційної характеристики професії «Столяр» (ДКХП, випуск 16 

«Оброблення деревини та вироблення виробів з деревини», Краматорськ: 

2005р.), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних 

процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб 

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

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

включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. 

«Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної 

діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, 

затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України 

від 29 грудня  2004 року № 336. 
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Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних 

майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або 

безпосередньо на робочих місцях підприємств. 

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-

технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального 

часу, відповідно варіативний компонент –  20%. 

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, 

передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної 

освіти. 

Обліковими одиницями навчального часу є: 

- академічна година тривалістю 45 хвилин; 

- урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 

академічних годин; 

- навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин; 

- навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних 

годин; 

- навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів. 

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження 

виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється 

залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з 

законодавством. 

 Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, 

засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і 

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

кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та 

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

навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації. 

 Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації 

робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється 

вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері освіти, за погодженням із центральними 

органами виконавчої влади. 

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти   

самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у 

відповідній галузі. 

 До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише 

після навчання і перевірки знань з охорони праці. 

 Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, 

відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт 

розробляється професійно-технічними навчальними закладами, 

підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-

кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання. 



 7 

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та 

третього  атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний 

рівень «кваліфікований робітник», видається диплом. 

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно 

пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний 

рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та 

видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації. 

Зразки  диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння 

(підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету 

Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків 

документів про професійно-технічну освіту». 

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного 

навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації 

їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про 

присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка. 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника  

професійно-технічного навчального закладу 
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників) 

 
1. Професія:  7422 Столяр 

2. Кваліфікація:  столяр 2-го розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати: основні породи та вади деревини; фізико-механічні 

властивості деревини; технічні умови на обробку деталей; види простих 

столярних з’єднань; види клеїв, що застосовуються; способи та прийоми 

розбирання, складання простих меблевих та столярних виробів; ручний 

столярний інструмент, що застосовується; правила читання простих креслень 

та схем; основи правових знань, галузевої економіки. 

 

Повинен уміти: розпилювати, стругати, довбати, шліфувати вручну брускові 

заготовки простого профілю ручним столярним інструментом; наносити клей 

вручну на деталі для склеювання, видаляти напливи клею з деталей та вузлів; 

вставляти шканти на клею; наклеювати на вироби настильні, оббивні 

матеріали; складати рамки, набирати щити на клею та металевих скріпах; 

складати прості ящики з готових деталей; заточувати простий столярний 

інструмент; виконувати поверхневе просочування площин та крайок 

брускових деталей; виготовляти прості столярні з’єднання та збирати  

найпростіші столярні вироби. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

 

Повинен: 

–  раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці; 

–  додержуватись норм технологічного процесу; 

–  не допускати браку в роботі; 

– знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

– використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 

– знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для 

виконання професійних обов’язків; 

– володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності. 
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5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації 

осіб 

5.1. При вступі на навчання. 

Базова або повна загальна середня освіта. 

5.2. Після закінчення навчання. 

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

освітньо-кваліфікаційний  рівень «кваліфікований робітник» за професією 

столяр 2-го розряду. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Переробна промисловість.Оброблення деревини та виготовлення виробів з 

деревини. (КВЕД – 2010. Секція С, розділ 16). 

 

7. Специфічні вимоги 

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

відповідно до законодавства. 

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці 

жінок, затверджених наказом МОН України №256 від 29.12.1993). 

7.3. Медичні обмеження.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 11 

 

Типовий навчальний план 

 підготовки кваліфікованих робітників  

 
Професія:  7422 Столяр 

Кваліфікація:  столяр 2-го розряду 

Загальний фонд навчального часу – 763 години 

 

№  

з/п 
Навчальні предмети  

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 69  

1.1 Основи правових знань 12  

1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 17  

1.3 Інформаційні технології 10  

1.4 Правила дорожнього руху 8  

1.5 Резерв часу 22  

2 Професійно-теоретична підготовка 207   

2.1 Технологія столярних робіт 92  

2.2 Охорона праці 30  

2.3 Матеріалознавство 34 2 

2.4 Креслення 34 17 

2.5 Основи електротехніки  17 4 

3 Професійно-практична підготовка 450  

3.1 Виробниче навчання 282  

3.2 Виробнича практика 168  

4 Консультації 30  

5 

Державна кваліфікаційна атестація (або 

проміжна (поетапна) кваліфікаційна 

атестація при продовженні навчання)  

7  

6 Загальний обсяг навчального часу (без п.4) 733 23 
 

Перелік  

кабінетів, лабораторій, майстерень  

для підготовки кваліфікованих робітників  

за професією «Столяр» 

Кабінети: 

 Основ правових знань 

 Основ галузевої економіки і підприємництва 

 Інформаційних технологій  

 Правил дорожнього руху 

 Технології столярних робіт  

 Охорони праці  
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 Креслення 

 Матеріалознавства  

 Основ електротехніки 

 

Майстерні: 

 столярна 

 механічна 

 
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання 

кваліфікованих робітників: 

 допускається зменшення кількості кабінетів, майстерень за рахунок їх об’єднання; 

 індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись 

при наявності обладнаного робочого місця; 

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

згодою підприємств-замовників кадрів. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Основи правових знань» 
 

 

№ 

з/п 

 

 

Теми 

Кількість годин 
 

усього 

з них на 

лабораторно - 

практичні роботи 

 Тема 1.  Держава. Право. Суспільство 1  

1 Суспільно-історична цінність держави і права 

Поняття та ознаки правої держави 

 

1 

 

 Тема 2. Основи публічного права України  8  

2 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

8-9 

Конституційне право 

Організація державної влади і місцевого 

самоврядування в Україні 

Судова влада 

Правоохоронні органи України 

Основні права, свободи та обов’язки громадян 

України 

Адміністративне право 

Екологічне право 

Кримінальне право 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

2 

 

 Тема 3. Основи приватного права України 3  

10 

11 

12 

Цивільне право 

Сімейне право 

Трудове право 

1 

1 

1 

 

 Усього годин: 12  

 

Тема 1. Держава. Право. Суспільство 

Суспільно-історична цінність держави і права. Право у житті кожного з 

нас. Морально-етична природа права. Поняття правосвідомості як регулятора 

правомірної поведінки. Юридична відповідальність. 

Загальна характеристика держави. Поняття та ознаки правової держави. 

Засади правової держави. Держава і громадянське суспільство. 

 

Тема 2. Основи публічного права України 
 Конституційне право. Загальна характеристика конституційного права. 

Передумови прийняття і загальна характеристика Конституції України. 

Основні етапи розвитку української державності. Політико-правове 

закріплення суверенітету України. Особливості політичного режиму, форми 

правління та адміністративно-територіального устрою України. 

Загальні засади організації державної влади в Україні. Розподіл 

державної влади в Україні. Верховна Рада України – вищий законодавчий 

орган України. Президент України та його повноваження. 
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Органи державної виконавчої влади України. Кабінет  Міністрів 

України. Центральні та місцеві органи виконавчої влади. 

Місцеве самоврядування в Україні. 

Судова система в Україні. Правосуддя. Правоохоронні органи України. 

Громадянство України. Поняття і загальна характеристика прав, свобод 

та обов’язків людини і громадянина. Міжнародні стандарти у сфері прав 

людини. Гарантії та механізми захисту прав та свобод. 

 Адміністративне право. Загальна характеристика адміністративного 

права. Суб’єкти адміністративного права. Державна служба. 

Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види. Підстави 

адміністративної відповідальності. 

Екологічне право. Загальна характеристика екологічного права. 

Екологічні права і обов’язки громадян. Використання природних ресурсів. 

Права і обов’язки власників природних ресурсів та природокористувачів. 

Червона книга України. 

Кримінальне право. Загальна характеристика кримінального права. 

Поняття злочину, склад злочину. Види злочинів. Стадії скоєння злочину. 

Співучасть у злочині. 

Поняття, ознаки і підстави кримінальної відповідальності. Обставини, 

що пом’якшують та обтяжують відповідальність. 

Види кримінальних покарань. Кримінальна відповідальність 

неповнолітніх. 

 

Тема 3. Основи приватного права України 

Загальна характеристика цивільного права. Особливості цивільної 

правосуб’єктності фізичних та юридичних осіб. Право власності: поняття, 

зміст. Види власності. Підстави набуття і припинення права власності. 

Власність неповнолітніх. Способи захисту цивільних прав. 

Загальна характеристика сімейного права. Поняття шлюбу і сім’ї. 

Умови і порядок укладення та припинення шлюбу. 

Загальна характеристика трудового права України. Законодавство 

України про працю. Колективний договір, трудовий договір. Трудовий 

договір: поняття, зміст, форма, строк, порядок укладення. Особливості 

прийому на роботу неповнолітніх. Припинення трудового договору: поняття, 

підстави. 

Поняття і види робочого часу та часу відпочинку. Поняття трудової 

дисципліни і обов’язки працівника. Відповідальність за порушення 

трудового законодавства: поняття, підстави, види. 

Дисциплінарні стягнення: поняття, види та порядок їх накладення і 

зняття. Матеріальна відповідальність працівників. 

Охорона праці. Відповідальність підприємства за шкоду, заподіяну 

працівникові. 

Окремі види трудових правовідносин. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Основи галузевої економіки і підприємства» 
 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 
з них на 

лабораторно - 

практичні роботи 

1 Галузева структура економіки України 1  

2 Теоретико-правові основи бізнесу та 

підприємництва 
4  

3 Власність і підприємницька діяльність 
6  

4 Якість продукції та економічна ефективність 1  

5 Доходи в ринковій економіці 5  

Усього годин: 17  

 

Тема 1. Галузева структура економіки України 

Поняття суспільного поділу праці та його роль у формуванні галузей 

народного господарства і промисловості. 

Промисловість як основна ланка народного господарства, її значення у 

забезпеченні економічного росту держави. 

Поняття і класифікація галузей промисловості. 

Галузева структура промисловості України; показники, що її 

характеризують. Основні фактори, що впливають на формування галузевої 

структури економіки України.  

Деревообробна промисловість України. 

Тема 2. Теоретико-правові основи бізнесу та підприємництва 

Основні поняття бізнесу та підприємства. Нормативно-правова база 

підприємства. Нормативно-правова база підприємця. Закон України «Про 

підприємства в Україні». 

Підприємницька діяльність і ринок. Сутність та принципи 

підприємницької діяльності, її види та функції. Закон України «Про 

підприємництво». 

Тема 3. Власність і підприємницька діяльність 

Нормативно-правова основа власності. Закон України «Про власність». 

Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Одноосібне 

володіння: позитивні та негативні риси. Партнерство (товариство). 
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Характеристика типів товариств: позитивні та негативні риси. Корпорація 

(АТ): позитивні та негативні риси. 

Види підприємств в Україні (організаційно-правові форми підприємств). 

Об’єднання підприємств. 

Загальна схема реєстрації підприємств. Статут підприємства. 

Тема 4. Якість продукції та економічна ефективність 

Поняття якості продукції, необхідність її покращення. Показники 

якості. 

Методи оцінки якості. Державні стандарти якості. Сертифікація 

продукції. 

Шляхи забезпечення виробництва високоякісної продукції. 

Тема 5. Доходи в ринковій економіці 

Доходи в ринковій економіці. Заробітна плата і профспілки. Банківський 

відсоток і дивіденди. Торговий і промисловий прибуток. Фактичні доходи 

виробництв. Норма прибутку приватних підприємств. Земельна рента. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Інформаційні технології» 
 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1 Сучасні інформаційні технології 6  

2 Глобальна мережа Internet 4  

Усього годин : 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. Адміністрування 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 

 «Правила дорожнього руху» 
 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

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  

Усього годин : 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. 

 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 колясках без двигуна, керують велосипедом, 

мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо. 
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 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. 

 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 й 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. 
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 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 природо екологічної шкоди. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Технологія столярних робіт» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно -

практичні роботи 

1 Основні операції з обробки деревини 24  

2 Прості столярні з’єднання, їх виготовлення 22  

3 
Конструкції основних столярних і столярно-

будівельних виробів 
24  

4 
Технологія виготовлення найпростіших 

столярних і столярно-будівельних виробів 
22  

Усього годин : 92  

Тема 1. Основні операції з обробки деревини 

Місце столярних робіт у деревообробці. Професія «столяр», вимоги 

кваліфікаційної характеристики. Загальні поняття про основи різання 

деревини. 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, траекторія різання, швидкість різання, швидкість 

подачі. Робоче місце столяра, столярний верстак, його будова, оснащення. 

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, повздовжнього та змішаного 

розпилювання. Профілі зубів пилок для різних видів пиляння. Налагодження 

пилок до роботи. Інструмент для розведення та заточування зубів. Пиляння 

деревини ручними пилками. Вимоги 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 
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(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 їх виникнення. 

Безпека праці під час свердління. 

Тема 2. Прості столярні з’єднання, їх виготовлення 

Основні конструктивні елементи столярних виробів. Поняття про 

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

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

З’єднання деревини за довжиною, поняття споювання, 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, 

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. 
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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, бруски для столярних і меблевих виробів. Рамки, підрамники, 

прості  огородження різних видів, щити опалубки, вішалки, табурети, меблі 

брускової конструкції, обладнання тощо. Віконні блоки зі спареними та 

роздільними рамами. Види та класифікація віконних блоків. Підвіконна 

дошка. Балконні рами. Види та класифікація дверних блоків. Дверні блоки: 

щитові, фільончасті та сучасні види.  

Тема 4. Технологія виготовлення найпростіших столярних і 

столярно-будівельних виробів 

 Поняття про технологічний процес. Типи і структура технологічного 

процесу. Технологічні операції прохідні та позиційні. Основні стадії 

технологічного процесу. Сушіння деревини. Розкрій деревини на заготовки. 

Обробка чорнових заготовок, надання їм правильної форми. Склеювання і 

облицьовування деталей. Надання остаточної форми. Складання деталей у 

вузли та їх обробка. Складання та опорядження виробів. Поняття про 

технологічну карту. Послідовність виконання операцій. Технологія 

виготовлення деталей і столярних виробів. 

Технічні вимоги до виготовлення табурету. Технологія виготовлення 

деталей табурета ручним інструментом. Виготовлення елементів простих 

меблів. Заготовка деталей огорож, портретних рамок, піддонів, щитів, стійок, 

ношів, елементів риштувань, щитів опалубки, зашивання фанерою й іншими 

листовими матеріалами прямих площин елементів меблів для наступного 

покривання їх декоративними матеріалами. Розмітка за шаблонами, 

вирізування вручну брускових і щитових деталей. Технологія розбирання та 

складання простих меблевих виробів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

 «Охорона праці» 
 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на  

лабораторно - 

практичні роботи 

1 Правові та організаційні основи охорони 

праці 
6  

2 

Основи безпеки праці у галузі 

Загальні відомості про потенціал небезпек 

Психологія безпеки праці 

Організація роботи з охорони праці 

6  

3 
Основи пожежної безпеки 

Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

4  

4 Основи електробезпеки 6  

5 
Основи гігієни праці 

Медичні огляди 
4  

6 Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 
4  

Усього годин : 30  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення 

охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і 

порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при 

підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон 

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

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про 

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

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

«Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення», Закон України «Про колективні договори і угоди». 
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Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на 

охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього 

трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний 

договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під 

час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі 

умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за 

порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових 

актів з охорони праці. 

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо 

атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам 

нормативно-правових актів з охорони праці. 

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за 

охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про 

охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених 

найманими працівниками осіб з питань охорони праці. 

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок 

навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і 

види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і 

посадових осіб. 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і 

усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення 

ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників 

засобами індивідуального та колективного захисту. 

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні 

випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і 

здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання 

і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних 

захворювань на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, 

методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і 

професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. 

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних 

захворювань і професійних отруєнь. 

 

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про 

потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з 

охорони праці 

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною 

небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна 

перевірка знань з охорони праці. 

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час 

проведення робіт за професіями в галузі. 

Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при 

експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які відносяться 

до даної професії. Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони 
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безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні 

надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. 

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття та інші 

засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, 

несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. 

Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання. 

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. 

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях 

навчальних закладів. 

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та 

умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці). 

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх 

умов у процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх 

вплив на безпеку праці. 

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп 

роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх 

вплив на безпеку праці. 

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки 

виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд. 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в 

професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з 

нормами та правилами. 

Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова 

сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки. 

Організація роботи з охорона праці. Організація ведення робіт з 

підвищеною небезпекою або таких, де є потреба в професійному доборі. 

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План 

евакуації з приміщень у разі аварії. 

Примітка: зміст теми 2 доповнюється і уточнюється відповідно до 

вимог безпеки праці для конкретних виробництв і професій. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил 

використання відкритого вогню і електричної енергії, використання 

непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил 

використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, 

відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні 

властивості речовин. 

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.  

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, 

запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. 

Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. 

Поняття вогнестійкості. 
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Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, вуглекислота, пісок, 

покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту 

об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для 

пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, 

будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах 

галузі. 

Організація пожежної охорони в галузі. 

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних 

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

хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і 

тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і 

параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі. 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння 

та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових 

викидів у незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів. 

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку 

середовища. 

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування 

промислових аварій. 

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для 

виробництв підвищеної вибухонебезпеки. 

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та 

наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку 

життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та 

їх наслідки. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Електрика промислова, статична і атмосферна. 

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного 

струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження 

людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість 

дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення 

потерпілого від дії електричного струму. 

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. 

Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична 

напруга доторкання. 

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження 

працюючих електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. 

Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. 

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 
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Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і 

персональних комп’ютерах. 

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від 

блискавки. Правила поведінки під час грози. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди 

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та 

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

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

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

біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності 

людини, викликають гострі та хронічні захворювання. 

Лікувально-профілактичне харчування. 

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича 

гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей 

неповнолітніми і жінками. 

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. 

Вимоги до опалення, вентиляції та 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 працівників. 

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 

року. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. 

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, 

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

інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, 

припинення кровотечі з ран, носа, вуха тощо. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, 

призначення, правила користування. 

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

носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. 

Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та 

штучного дихання. 

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні 

електричним струмом. 

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв’язок. 

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. 

Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи. 
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Надання першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), 

шоку, тепловому та сонячному ударі, обмороженні. 

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних 

опіках, опіку очей. 

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей. 

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання 

допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до 

транспортування. Вимоги до транспортних засобів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Матеріалознавство» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1 Основи деревинознавства 26 2 

2 
Круглі, пиляні лісоматеріали, гнуті та пиляні 

криволінійні деталі 
3  

3 Клеї та металеві кріпильні матеріали 5  

Усього годин : 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. Вади механічної 

обробки. Захист деревини від біологічних ушкоджень. Захист деревини від 

горіння. Характеристика основних порід деревини, загальна класифікація. 

 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Розгляд та визначення будови деревини. 

2. Розгляд та визначення вад деревини за зразками. 

Тема 2. Круглі, пиляні лісоматеріали, гнуті та пиляні криволінійні деталі 

 Основні відомості про лісозаготівлю. Сортамент круглих 

лісоматеріалів. Короткі відомості про виробництво пиломатеріалів. 

Сортамент пиломатеріалів. Гнутоклеєні, пиляні криволінійні меблеві деталі. 

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

та основна номенклатура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 32 

Типова навчальна програма з предмета 

«Креслення» 

№ 

з/п 
Розділ, Тема 

Кількість годин 

усього 
з них на 

практичні роботи 

 І. Вступ 2  

 
ІІ. Основні вимоги до 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 

Усього годин : 34 17 

 

Розділ І. Вступ 

Зміст курсу і його завдання. Основні відомості з історії розвитку 

технічної графіки. Використання креслення в різних галузях діяльності людини: 

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

підготовка і застосування. 

 

Розділ ІІ. Основні вимоги до 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 ІІІ. 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. 

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. 
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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 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 деталей та виробів з деревини. 

Тема 4. Перерізи і розрізи. Технічне рисування 

Призначення перерізів і їх утворення. Види перерізів, позначення їх на 

кресленнях. Графічне позначення  матеріалів з деревини 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 роботи 

1. Виконати простий горизонтальний переріз деталі. 

2. Виконати простий вертикальний переріз деталі. 

3. Виконати технічні рисунки плоских тіл довільної форми, простих  

деталей з деревини. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи електротехніки» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

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  

Усього годин : 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. 

 

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. 
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Електрорушійна сила якоря, електромагнітний момент і потужність машини. 

Втрати потужності та коефіцієнт корисної дії. 

 

Лабораторно-практична робота 

 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-практична робота 

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 виробничого навчання 

 
   Професія:  7422 Столяр 

Кваліфікація:  столяр 2-го розряду 
 

№ 

з/п Теми 
Кількість 

годин 

Виробниче навчання 
(Навчання в майстернях) 

1 Вступне заняття 2 

2 Безпека праці, пожежна безпека в навчальних 

майстернях 
4 

3 Екскурсія на підприємство 6 

4 Пиляння деревини 24 

5 Стругання деревини 24 

6 Свердління деревини, довбання та різання стамесками 24 

7 Виготовлення найпростіших столярних з’єднань 36 

8 Виготовлення заготовок для найпростіших столярних 

виробів вручну 
36 

9 Збирання найпростіших столярних виробів та 

заготовок 
36 

10 Комплексні роботи 90 

Усього годин : 282 

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 161 

Кваліфікаційна пробна робота 

Усього годин : 168 

Разом: 450 
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Виробниче навчання 
(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. 

Причини пожеж у приміщеннях ПТНЗ. Попередження пожеж. Правила 

використання електроінструментів. Відключення від електромережі. 

Безпечне використання пожежонебезпечних матеріалів. Правила поведінки 

учнів при пожежі. Порядок виклику пожежної служби. Правила 

використання засобів пожежегасіння. Засоби гасіння пожеж у навчальній 

майстерні. 

Тема 3. Екскурсія на підприємство 

 Екскурсія проводиться для практичного ознайомлення учнів з 

основними  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 

дошок 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 
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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 

наскрізні. Свердління перпендикулярних і не перпендикулярних гнізд і 

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

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

Шляхи 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 провушок, довбання провушок та 

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

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 вставну рейку, на 

четверть, паз і гребінь. 

Виготовлення з’єднань по довжині: торцеві, на «вус», на ступінчатий 

«вус», зубчатий  шип тощо. 

Контроль якості робіт. 
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Тема 8. Виготовлення заготовок для найпростіших столярних 

виробів вручну 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки 

праці під час роботи з ручними інструментами. 

Вправи 

Виконання розмітки при виготовленні брускових заготовок меблів, 

правила контролю виконаних робіт, влаштування опалубки, риштувань та 

підмостків, виготовлення різних заготовок для будівельного інвентарю: 

щитів, ящиків, нош, стійок, рам, піддонів. Контроль якості робіт. 

Тема 9. Збирання найпростіших столярних виробів та заготовок 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки 

праці при збиранні столярних виробів та заготовок. 

Вправи 

 Попереднє збирання з підгонкою з’єднань найпростіших столярних виробів, 

виготовлених вручну та механізованим способом. Зашивання фанерою і 

іншими листовими матеріалами меблевих виробів. Розмітка за шаблонами, 

вирізування вручну брускових і щитових деталей. Заготовка гнутих і 

гнутоклеєних деталей для меблів. Розбирання та складання простих меблевих 

виробів. Складання, підгонка, склеювання. Контроль якості робіт. 

Тема 10. Комплексні роботи 

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці при 

виготовленні столярних виробів. 

Вправи 

Виготовлення табурета, ящиків для сміття, ящиків для зберігання 

столярного інструмента. Виготовлення вішалок для одягу, простих 

огороджень для радіаторів, підрамників для стендів, портретних рамок тощо. 

Виготовлення піддонів, ящиків, стійок, нош, елементів риштувань, 

щитів опалубки, штахетника та огорож різних конструкцій. 

Визначення послідовності виконання операцій за кресленнями та 

технологічними картами. Контроль якості виконаних робіт. 

 

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  

безпеки праці та засобів індивідуального захисту. 
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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. 

Примітка 

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним 

навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, новітніх 

устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота  

Приклади робіт 

Бруски для столярних і меблевих виробів – заготівля за розмірами, 

стругання вручну рубанком, повздовжнє та поперечне розпилювання, 

шліфування вручну. 

Деталі брускові, щитові – розмітка по шаблонах, вирізування вручну. 

Захисні розчини – нанесення щіткою на поверхні деталей. 

Меблі, обладнання – вкривання чохлами та зашивання фанерою для 

захисту від механічних ушкоджень. 

Пиломатеріали – вибирання та сортування. 

Столярні вироби – розбирання із збереженням цілісності деталей. 

Фанера – зашивання прямих площин для наступного покривання 

декоративними матеріалами. 

Щити столярні – склеювання в шпунт та гребінь. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 
        Професія:  7422 Столяр 

Кваліфікація:  столяр 2-го розряду 
 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:  

 

1. Основи деревинознавства. 

2. Основні операції з обробки деревини. 

3. Технічні умови на обробку деталей. 

4. Види простих столярних з’єднань. 

5. Види клеїв, що застосовуються, та методи їх використання. 

6. Способи та прийоми розбирання, складання простих меблевих та 

столярних виробів; інструмент, що застосовується. 

7. Правила читання простих креслень та схем. 

8. Вимоги безпеки праці під час виконання столярних робіт. 

9. Надання першої допомоги при нещасних випадках. 

10. Основи правових знань. 

11. Основи інформаційних технологій. 

12. Основи ведення підприємницької діяльності. 

13. Основи пожежної і електробезпеки. 

 

УМІЄ: 

 

1. Організовувати робоче місце. 

2. Розпилювати, стругати, довбати, шліфувати брускові заготовки 

простого профілю ручним столярним інструментом. 

3. Виконувати розмітку. 

4. Наносити клей вручну на деталі. 

5. Видаляти напливи клею з деталей та вузлів. 

6. Наклеювати на вироби настильні, оббивні матеріали. 

7. Складати рамки, набирати щити на клею та металевих скріпах. 

8. Складати прості ящики з готових деталей. 

9. Заточувати налагоджувати простий столярний інструмент. 

10. Виконувати поверхневе просочування площин та крайок брускових 

деталей. 

11. Виготовляти прості столярні з’єднання та збирати найпростіші 

столярні вироби. 

12. Додержуватись норм технологічного процесу. 

13. Читати прості креслення та схеми. 

14. Контролювати якість обробки деталей, виробів. 

15. Додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт. 
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання 
 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу з 15 осіб 

Примітка для 

індивідуального 

користування 

для 

 групового 

користування 

Обладнання 

1 Верстак столярний 1 15  

2 Прес для склеювання  деревини  1 
 

Ручний столярний інструмент 

1 Пилка широка 1 15  

2 Пилка вузька 1 15  

3 Пилка з обушком 1 15  

4 Шерхебель 1 15  

5 Рубанок 1 15  

6 Фуганок 1 15  

7 Фальцгебель 1 5  

8 Шпунтубель 1 5  

9 Зензубель 1 5  

10 Цинубель 1 5  

11 Галтель 1 5  

12 Стамеска широка 1 15  

13 Стамеска вузька 1 15  
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14 Долото 1 15  

15 Коловорот 1 5  

16 Молоток 1 15  

17 Киянка 1 15  

18 Цикля 1 5  

19 Дриль ручний 1 5  

20 Свердла (гвинтові, центрові, 

спіральні, шнекові тощо) 
1 5 комплектів 

 

21 Розводка 1 15  

22 Рашпіль 1 15  

23 Напилок трьохгранний 1 15  

Контрольно-вимірювальний інструмент 

1 Кутник 1 15  

2 Малка 1 5  

3 Єрунок 1 5  

4 Лінійка сталева 1 15  

5 Метр складний 1 15  

6 Рулетка 1 15  

7 Циркуль столярний 1 15  

8 Рейсмус 1 15  

9 Шило розміточне 1 15  

10 Шаблони для розмітки з’єднань 1 5 комплектів  
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Міністерство освіти і науки України 

Міністерство праці та соціальної політики України  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 
професійно-технічної освіти 

 
 

 

 

ДСПТО 7422.С16.00–2015 
                    

 

 

 

 

 

  Професія: Столяр  

 
  Код: 7422 

 

 

  Кваліфікація: столяр  3-го розряду  

 

 

 

 

Видання офіційне  

Київ – 2015 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

професійно-технічного навчального закладу 
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія:  7422 Столяр 

2. Кваліфікація:  столяр 3-го розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги  

 

Повинен знати: породи, вади та основні властивості деревини; будову 

механічних вайм; правила перевірки та підготовки ручного механізованого 

інструменту та верстатів, шаблонів, пристосувань; види з’єднань деталей та 

вузлів, види лицьового опорядження деревини, опоряджувальні матеріали; 

основні знання про побудову геометричних фігур; правила читання креслень 

середньої складності та виготовлення шаблонів; пособи та прийоми 

столярно-монтажних робіт щодо встановлення меблів, виробів з м’яких порід 

деревини; правила користування механізованим ручним інструментом; 

прийоми роботи з склом. 

 

Повинен уміти: склеювати у механічних ваймах щити, рамки з м’яких порід 

деревини на рамних та ящичних шипах; облицьовувати крайки щитів та 

брусків, знімати облицювання; встановлювати задні стінки в меблевих 

виробах; склеювати фанеру та бруски хвойних порід, обрізувати провиси 

фанери вручну; склеювати деталі по площині та крайці, зачищати вручну 

брускові деталі простого профілю; виготовляти та складати прості столярні 

вироби; виконувати столярні з’єднання середньої складності; готувати клей 

та шпаклівки на синтетичних смолах; виконувати роботу із встановлення, 

закріплення та складання меблів, вбудованих меблів, зашивок з цінних порід 

деревини, лакованих, полірованих та облицьованих шаруватим пластиком 

плит під керівництвом робітника вищої кваліфікації; заточувати та правити 

столярний інструмент; опоряджувати прості столярні вироби; визначати 

категорію ремонту та ремонтувати прості столярні вироби; володіти 

прийомами роботи з склом, ручним механізованим інструментом та на 

деревообробних верстатах. 
 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

 

Повинен: 

– раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці; 

– додержуватись норм технологічного процесу; 

– не допускати браку в роботі; 

– знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 



 47 

– використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);       

– знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для 

виконання професійних обов’язків; 

– володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності. 
 

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

осіб 

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти 

Базова або повна загальна середня освіта. 

5.2. При підвищенні кваліфікації 

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

кваліфікаційний  рівень «кваліфікований робітник» за професією Столяр 2-го 

розряду, стаж роботи за професією не менше 1 року. 

5.3. Після закінчення навчання 

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

кваліфікаційний  рівень «кваліфікований робітник» за професією Столяр 3-го 

розряду, без вимог до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Переробна промисловість.Оброблення деревини та виготовлення виробів з 

деревини. (КВЕД – 2010. Секція С, розділ 16). 
 

7. Специфічні вимоги 

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

відповідно до законодавства. 

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці 

жінок, затверджених наказом МОН України №256 від 29.12.1993). 

7.3. Медичні обмеження. 
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Типовий навчальний план 

 підготовки кваліфікованих робітників  

 
        Професія:  7422 Столяр 

Кваліфікація:  столяр 3-го розряду 

Загальний фонд навчального часу – 604 години 

 

№  

з/п 
Навчальні предмети  

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 44  

1.1 Основи правових знань 8  

1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 10  

1.3 Інформаційні технології 17  

1.4 Резерв часу 9  

2 Професійно-теоретична підготовка 161   

2.1 Технологія столярних робіт 102  

2.2 Охорона праці 15  

2.3 Матеріалознавство 17  

2.4 Креслення 17 14 

2.5 Основи електротехніки  10 2 

3 Професійно-практична підготовка 372  

3.1 Виробниче навчання 204  

3.2 Виробнича практика 168  

4 Консультації 20  

5 

Державна кваліфікаційна атестація (або 

проміжна (поетапна) кваліфікаційна 

атестація при продовженні навчання)  

7  

6 Загальний обсяг навчального часу (без п.4): 584 16 
 

Перелік  

кабінетів, лабораторій, майстерень  

для підготовки кваліфікованих робітників  

за професією Столяр 3-го розряду 

Кабінети: 

 Основ правових знань 

 Основ галузевої економіки і підприємництва 

 Інформаційних технологій  

 Технології столярних робіт  

 Охорони праці  

 Креслення 

 Матеріалознавства  
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 Основ електротехніки 

Майстерні: 

 столярна 

 механічна 

 
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання 

кваліфікованих робітників: 

 допускається зменшення кількості кабінетів, майстерень за рахунок їх об’єднання; 

 індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись 

при наявності обладнаного робочого місця; 

 предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників 

кадрів. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Основи правових знань» 

 

 

№ 

з\п 

 

 

Теми 

Кількість годин 
 

усього 

 

з них на 

лабораторно - 

практичні роботи 

 Тема 1. Основи публічного права України 3  

1-2 

3 

Фінансове право 

Адміністративна відповідальність за господарські 

правопорушення 

2 

 

1 

 

 Тема 2. Основи приватного права України 5  

4 

 

 

5 

 

6 

7 

 

8 

Цивільно - правові правочини 

Цивільні договори 

Спадкове право 

Особисті немайнові та майнові права і обов’язки 

подружжя, батьків і дітей 

Робочий час та час відпочинку 

Трудова дисципліна і відповідальність 

працівників 

Окремі види трудових правовідносин 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 Усього годин: 8  

 

Тема 1. Основи публічного права України 

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 та об’єднань. 

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. Основи приватного права України 

 Загальна характеристика земельного права. Види земель в Україні. 

Форми та суб’єкти права власності на землю. Способи набуття та 

припинення власності на землю. Користування землею. Права і обов’язки 

власників земельних ділянок і землекористувачів. 

Підстави  цивільно-правової відповідальності. Способи захисту 

цивільних прав. Поняття і значення строків позовної давності. Цивільно-

правова відповідальність неповнолітніх. 
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Загальна характеристика житлового права. Право громадян на житло. 

Договір житлового найму. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Основи галузевої економіки і підприємства» 
 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 
з них на 

лабораторно - 

практичні роботи 

1 Бізнес-планування у підприємництві 3  

2 Інвестиції у підприємництві 6  

3 Елементи прикладної економіки 

(менеджмент, маркетинг) 

1  

Усього годин: 10  

 

 

Тема 1. Бізнес-планування у підприємництві 

Об’єктивна необхідність планування підприємницької діяльності. 

Суть поняття «бізнес-план». Класифікація бізнес-планів. Цілі розробки 

бізнес-плану. Структура бізнес-плану. 

Практична робота «Бізнес-план» (на прикладі роботи деревообробного 

підприємства або організації, яка виконує роботи за професією «столяр»).  

Тема 2. Інвестиції у підприємництві 

Способи залучення фінансових ресурсів. Банківське кредитування та 

організація рахунків. Ризик, його оцінка й 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 
Теми 

Кількість годин 

усього 

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  

Усього годин : 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. 

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 у 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. 
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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. 

Засоби представлення інформації різними пристроями зв’язку з 

об’єктами управління. 

Поняття про пристрої перетворення інформації (ЦАП, АЦП). 

Види управління: ручне, автоматизоване, автоматичне. 

Структура та визначення різних систем управління механізмами й 

технологічними процесами. Регулювання. Контроль. Сигналізація та 

блокування. 

Ієрархічні системи управління виробництва. Рівні управління 

верстатами, технологічними установками, комплексом технологічних 

апаратів чи машин, технологічними ділянками, діяльністю підприємства. 

Основні функції ПК на кожному рівні управління. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Технологія столярних робіт» 
 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

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 столярних виробів 8  

4. Деревообробні верстати, обладнання для 

збирання меблів 
28  

5. Технологія виготовлення простих 

столярних виробів та їх встановлення 
20  

6. Технологія роботи зі склом 10  

7. Опорядження простих столярних виробів 10  

8. Ремонт простих столярних виробів 8  

Усього годин : 102  

 

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, впоперек 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 безпеки 

праці при використанні електричних машин малої потужності. 
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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 столярних виробів 

 Основні елементи та деталі столярних виробів. Загальні відомості про 

технологічні карти на столярні 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. 

 

Тема 4. Деревообробні верстати, обладнання для збирання меблів 

 Загальні відомості про деревообробні верстати. Класифікація 

деревообробних верстатів за конструктивними і технологічними ознаками. 

Система умовних літерно-цифрових позначень верстатів. 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. Загальна характеристика основних 

деревообробних верстатів. Напрямки сучасного верстатобудування.   

 Круглопильні верстати. Моделі типових круглопильних верстатів для 

поперечного і повздовжнього розпилювання пиломатеріалів. Верстати з 

прямолінійним переміщенням пилки (супорт), педальні, прирізні, реброві, 

кінцерівняльні. Технічні характеристики круглопильних верстатів. Основні 

вимоги до установки пилок на вал верстата. Види і розміри круглих пилок 

залежно від їх призначення. 

 Верстати для повздовжнього фрезерування. Моделі типових верстатів. 

Фугувальні, рейсмусові, чотирьохсторонні верстати. Технічна 

характеристика верстатів. Ріжучий інструмент: ножові головки, ножі, фрези. 

Установка ножів, фрез на вали верстатів.  

Свердлильні та ланцюгодовбальні верстати. Моделі типових верстатів: 

свердлильні, вертикальні та горизонтальні, одношпиндельні, 

багатошпиндельні, свердлильно-пазувальні. Технічна характеристика 

верстатів. Види ріжучого інструменту, що застосовується на свердлильних 

верстатах. Ланцюгодовбальні верстати, їх призначення. 



 57 

 Фрезерні верстати. Моделі фрезерних верстатів та їх призначення. 

Операції, які виконуються на різних видах фрезерних верстатів. Технічна 

характеристика одношпиндельних, багатошпиндельних фрезерних верстатів. 

 Шипорізні верстати. Моделі типових шипорізних верстатів: 

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

що виконують на шипорізних верстатах. Технічна характеристика основних 

шипорізних верстатів. 

 Шліфувальні верстати. Моделі типових верстатів: дискові, стрічкові, 

циліндрові; їх  призначення. Операції, що виконують на шліфувальних 

верстатах. 

 Комбіновані верстати. Моделі верстатів. Призначення верстатів, 

технічна характеристика. 

Загальні відомості про верстати для підготовки ріжучих інструментів: 

фрез, ножів, пилок, свердел. 

Обладнання для збирання меблів, механічні вайми, преси, устаткування 

для складання елементів меблів, гнутарно-сушильні верстати. 

Тема 5. Технологія виготовлення простих столярних виробів 
 

 Технологія облицювання меблевих виробів: площин, кромок(крайок), 

криволінійних і профільних простих деталей. Виробництво гнутих і 

гнутоклеєних деталей. Складання меблевих вузлів, груп виробів. 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 

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 

столярних 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  робіт зі склом. 
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 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. 

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 столярні 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: 

розбирання 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 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на  

лабораторно - 

практичні роботи 

 

1 Правові та організаційні основи охорони праці 2  

2 
Основи безпеки праці в деревообробній галузі 

Загальні відомості про потенціал небезпек 
5  

3 
Основи пожежної безпеки 

Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист 
1  

4 Основи електробезпеки 2  

5 
Основи гігієни праці та виробничої санітарії 

Медичні огляди 
1  

6 
Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 

Підсумкова атестація з предмета 

2 

2 
 

Усього годин : 15  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його 

вивчення. 

Зміни та доповнення до основних законодавчих актів з охорони праці: 

Конституції України, Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів 

про працю в Україні, Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основ 

законодавства України про охорону здоров’я, Закону України «Про пожежну 

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

безпеку», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», Закону України «Про колективні договори і 

угоди». 

Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону 

праці, нормативно-правових актів з охорони праці. 

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок 

навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і 

види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників. 
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Основні завдання системи стандартів системи праці: зниження і 

усунення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, створення 

ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників 

засобами індивідуального та колективного захисту. Основні причини 

травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи 

запобігання травматизму та захворювань на виробництві: організаційні, 

технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне 

страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і 

медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків 

на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь. 

 

Тема 2. Основи безпеки праці у деревообробній галузі. Загальні 

відомості про потенціал небезпек 

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. 

Загальні відомості про потенціал небезпек. 

Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та їх 

огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, 

сигнальні фарбування. Знаки безпеки. 

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і 

шкідливих виробничих  факторів у галузі. 

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. 

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях 

навчальних закладів. 

Вимоги нормативно правових актів про охорону праці щодо безпеки 

виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд. 

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План 

евакуації з приміщень у разі аварії. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

Організаційні та технічні  протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. 

Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі. 

Організація пожежної охорони в галузі. 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Параметри і 

властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища. 

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування 

промислових аварій. 

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для 

виробництв підвищеної вибухонебезпеки. 
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Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та 

наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку 
життя і здоров’я людей. Приклади  великих техногенних аварій і катастроф та 

їх наслідки. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Особливості ураження електричним струмом. 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 електроустановках. 

Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. 

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від 

блискавки. Правила поведінки під час грози. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди 

Поняття про гігієну праці. Основні гігієнічні особливості праці за 

даною професією. 

Лікувально-профілактичне харчування. 

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича 

гімнастика. Додержання норм піднімання і перенесення важких речей 

неповнолітнім і жінкам. 

Правила експлуатації освітлення. 

Санітарно-побутове забезпечення працівників. 

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 

року. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. 

Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої 

допомоги при пораненнях, припинені кровотечі з ран, носа, вуха тощо. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, 

призначення, правила користування. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Матеріалознавство» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

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  

Усього годин : 17  

 

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 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. 

Лаки і фарби.  Матеріали для імітаційного оздоблення: декоративний папір, 

плівкові матеріали, листові пластмаси тощо. 
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Типова навчальна програма з предмета 

 «Креслення» 

№ 

з/п 
Розділ, Тема 

Кількість годин 

усього 
з них на 

практичні роботи 

ІІІ. Основи будівельного креслення  17 14 

1 Загальні відомості про будівельне креслення 2  

2 Столярні креслення 1  

3 Креслення столярних з’єднань 6 6 

4 
Креслення вузлів та деталей простих 

столярних і меблевих виробів 
8 8 

Усього годин : 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. Столярні креслення. 

Основні види креслень. Основні умовні позначення при зображенні на 

кресленнях елементів виробів з деревини; правила нанесення на кресленнях 

розмірів, написів, посилань та технічних вимог. 

 

Тема 3. Креслення столярних з’єднань. 

Практичні роботи 

1. Виконати креслення з’єднання по довжині (зрощування). 

2. Виконати креслення з’єднання по ширині (споювання). 

3. Виконати креслення з’єднання під кутом кінцеві. 

4. Виконати креслення з’єднання під кутом серединні. 

5. Виконати креслення з’єднання ящикове. 

6. Виконати креслення з’єднання на цвяхах і шурупах. 

 

Тема 4. Креслення вузлів та деталей простих столярних виробів 

Вимоги до креслень вузлів та деталей простих столярних виробів. 
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Практичні роботи 

Виконати креслення  простих столярних виробів прямокутної 

форми:дверного блоку, віконного блоку, кватирки, стулки, фрамуги, 

балконної рами, креслення табурета з твердим сидінням, банкетки, стільця зі 

спинкою, вузлові з’єднання корпусних меблів тощо.



Типова навчальна програма з предмета 

«Основи електротехніки» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1 Електричні машини постійного струму 2 1 

2 Електричні машини змінного струму  2 1 

3 Електроприводи 4  

4 Основні відомості про електробезпеку 2  

Усього годин : 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-практична робота 

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-практична робота 

Вивчення роботи асинхронного двигуна. 

 

Тема 3. Електроприводи 

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 виробничого навчання 

 
                              Професія:  7422 «Столяр» 

Кваліфікація:  столяр 3-го розряду 

 

№  

з/п Теми 

Кількість 

годин 

 

Виробниче навчання  
(Навчання в майстернях) 

1 Ознайомлення з ручним механізованим інструментом 

та верстатами, правилами безпеки праці при їх експлуатації 
6 

2 Механізований розкрій деревини 18 

3 Механізоване стругання і фрезерування деревини 18 

4 Механізоване свердління і шліфування деревини 18 

5 Виготовлення та встановлення простих столярних 

 виробів 
36 

6 Робота зі склом 6 

7 Опорядження простих столярних виробів 24 

8 Ремонт простих столярних виробів  36 

9 
Комплексні роботи 

42 

Усього годин : 204 

Виробнича практика 

1 
Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці 

та пожежної безпеки на підприємстві 7 

2 

Самостійне виконання столярних робіт складністю  

відповідно до 3-го розряду  

 
161 

Кваліфікаційна пробна робота 

Усього годин : 168 

Разом: 372 

 



 67 

Виробниче навчання 
(Навчання в майстернях) 

Тема 1. Ознайомлення з ручним механізованим інструментом та 

верстатами, правилами безпеки праці при їх експлуатації 

 Ознайомлення учнів з навчальною 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 та верстатами, їх функціональним 

призначенням та правилами експлуатації. Інструктаж з організації робочого 

місця та безпеки праці при роботі з ручним механізованим інструментом та 

на верстатах. 

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 круглопилкових 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 фугувальному, рейсмусовому 

та фрезерному верстатах. Контроль якості робіт. 

Тема 4. Механізоване свердління і шліфування деревини 

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 столярних виробів 

Інструктаж за змістом занять, організації та безпеки праці при 

виготовленні заготовок для простих столярних виробів із застосуванням 

ручного механізованого інструменту і на верстатах.  

Вправи 

Заготовка основних елементів простих столярних виробів: кватирок, 

стулок, фрамуг, коробок, рам, полотен, фільонок, каркасних перегородок, 

стінових панелей, вмонтованих меблів, бокових проміжних стінок, дверних 

антресольних блоків, тамбурів та виготовлення корпусних меблів тощо. 

Попереднє складання з підгонкою з’єднань столярних виробів та меблів. 

Складання, підгонка, склеювання та навішування основних елементів 

простих столярних виробів. Встановлення фурнітури.  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. 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 смоляних карманів, 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.  

Вправи 

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. 

 

Тема 9. Комплексні роботи 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки 

праці при виконанні комплексних робіт. 
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Вправи 

Виготовлення виробів, які за рівнем складності відносяться до 3 

кваліфікаційного розряду. 

 

Виробнича практика 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством. 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. 

Примітка 

 Детальна програма виробничої практики розробляється кожним 

навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, новітніх 

устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота  

Приклади робіт 

Бруски-ділянки, рамки, коробки – склеювання у ваймі з підбиранням за 

кольором та текстурою. 

Бруски – стругання шпунта, чверті вручну. 

Гратова упаковка для меблів, приладів, верстатів – виготовлення, 

складання. 

Двері тахляні та щитові – підгонка, ремонт, встановлення. 

Деталі брускові – зарізання на «вус», у кут та склеювання на столярні 

з’єднання з наступним зачищенням. 

Коробки дверні, віконні прямокутні – виготовлення. 
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Лижі двошарові та масивні – усунення дефектів, ремонт, виправлення 

крилатості. 

Меблева, столярна фурнітура – встановлення, врізування на місці. 

Меблі – очищення від старого лакофарбового покриття. 

Наличники, розкладки, плінтуси – підгонка, встановлення, 

демонтування. 

Обшивка – монтування. 

Поручні прямокутного перерізу – виготовлення та зачистка під 

фарбування. 

Прості меблеві вироби, шухляди – складання, ремонт. Трапи, прості 

шаблони – виготовлення. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 
         Професія:  7422 Столяр 

Кваліфікація:  столяр 3-го розряду 
  

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

 

1. Породи, вади та основні властивості деревини. 

2. Будову механічних вайм; правила перевірки та підготовки 

інструменту, шаблонів, пристосувань. 

3. Види з’єднань деталей та вузлів. 

4. Види лицьового опорядження деревини. 

5. Опоряджувальні матеріали. 

6. Основні знання про побудову геометричних фігур. 

7. Правила читання креслень середньої складності та виготовлення 

шаблонів. 

8. Способи та прийоми столярно-монтажних робіт щодо встановлення 

меблів для побутових приміщень та вбудованих меблів, виробів з 

м’яких порід деревини. 

9. Правила користування електрифікованим ручним інструментом. 

10. Класифікацію деревообробних верстатів. 

 

УМІЄ: 

 

1. Склеювати у механічних ваймах не облицьовані щити, рамки з м’яких 

порід деревини на рамних та ящичних шипах. 

2. Облицювання крайки щитів та брусків. 

3. Знімати провиси у з’єднаннях. 

4. Встановлювати задні стінки в меблевих виробах. 

5. Склеювати фанеру та бруски хвойних порід. 

6. Обрізувати провиси фанери вручну. 

7. Склеювати деталі по площині чи крайці. 

8. Зачищати вручну не облицьовані брускові деталі простого профілю. 

9. Виготовляти та складати ящики. 

10. Виконувати столярні з’єднання середньої складності. 

11. Виконувати роботу із встановлення, закріплення та складання меблів 

для побутових приміщень, вбудованих меблів. 

12. Заточувати та правити столярний інструмент. 

13. Раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці. 

14. Додержуватися норм технологічного процесу. 

15. Контролювати якість обробки деталей, виробів. 

16. Додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт. 

17. Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення 
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природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені 

тощо). 

18. Виготовляти і збирати прості столярно-будівельні вироби з деревини 

м’яких порід. 

19. Виконувати опорядження простих столярних виробів лакофарбовими 

матеріалами. 

20. Встановлювати петлі різних конструкцій, замків накладних і врізних. 

21. Виконувати ремонт покороблених з’єднань. 

22. Усувати нещільності з’єднань. 

23. Виконувати ремонт ушкоджених поверхонь вставками із деревини. 

24. Виконувати ремонт вікон та дверей: розбирання стулок, фрамуг, 

кватирок, дверних полотен, ремонт коробок. 

25. Працювати з технологічною документацією. 
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання 
 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу з 15 осіб 

Примітка для 

індивідуального 

користування 

для  

групового 

користування 

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 
 

10.  Аспірація, стружкопилососи  2  

11.  
Верстат для заточування 

дискових пилок 
 1 
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12.  
Верстат для заточування 

стрічкових пилок 
 1 

 

13.  
Шліфувальний дисково - 

бобинний верстат  
 1 

 

14.  
Комплект обладнання для 

фарбування 
 1 

 

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  

6.  Шуруповерт 1 5  

7.  Електрошліфувальна 

машинка 
1 5 

 

8.  Комплект ручного 

пневмоінструменту 
 1 

 

Ручний столярний інструмент 

1.  Пилка широка 1 15  

2.  Пилка вузька 1 15  

3.  Пилка з обушком 1 15  

4.  Шерхебель 1 15  

5.  Рубанок 1 15  

6.  Фуганок 1 15  
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7.  Фальцгебель 1 5  

8.  Шпунтубель 1 5  

9.  Зензубель 1 5  

10.  Цинубель 1 5  

11.  Галтель 1 5  

12.  Стамеска широка 1 15  

13.  Стамеска вузька 1 15  

14.  Долото 1 15  

15.  Коловорот 1 5  

16.  Молоток 1 15  

17.  Киянка 1 15  

18.  Цикля 1 5  

19.  Дриль ручний 1 5  

20.  Свердла (гвинтові, центрові, 

спіральні, шнекові тощо) 
1 5 комплектів 

 

21.  Розводка 1 5  

22.  Рашпіль 1 5  

23.  Напилок трьохгранний 1 15  

24.  
Склоріз 1 15  

Контрольно-вимірювальний інструмент 

1.  Кутник 1 15  

2.  Малка 1 5  

3.  Єрунок 1 5  
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4.  Рівень 1 5  

5.  Універсальний рівень 1 15  

6.  Шнур з виском 1 15  

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 

 

Верстатний інструмент 

1.  Фрези збірні  1 комплект   

2.  Фрези насадні  1 комплект  

3.  Фрези цільні пазові  1 комплект  

4.  Фрези цільні фасонні  1 комплект  

5.  Фрези кінцеві  1 комплект  

6.  Ножі вставні для фрез  1 комплект  

7.  Ножі стругальні  1 комплект  

8.  Пилки стрічкові столярні  1 комплект  

9.  Дискові пилки для  1 комплект  
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повздовжнього пиляння 

10.  Дискові пилки для 

поперечного пиляння 
 1 комплект 

 

11.  Абразивний інструмент  1 комплект  

12.  Круги абразивні заточні  1 комплект  

13.  Бруски абразивні для правки  1 комплект  

14.  Кусачки  1 комплект  

15.  Лещата  1 комплект  

16.  Комплект ключів гайкових  1 комплект  

17.  
Круги абразивні заточні  1 комплект  
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Міністерство освіти і науки України 

Міністерство праці та соціальної політики України 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 
професійно-технічної освіти 

 
 

 

 

ДСПТО 7422.С.16.00–2015 
 

 

 

 

 

 

  Професія: Столяр  

 

 
  Код: 7422 

 

 

 

  Кваліфікація: столяр 4-го розряду  

 

 

 

 

Видання офіційне  

Київ - 2015 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

професійно-технічного навчального закладу 
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія:  7422 Столяр 

2. Кваліфікація:  столяр 4-го розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 
 

Повинен знати: будову механічних вайм з обігрівом; правила заточування та 

налагодження столярного інструменту; основні фізико-механічні властивості 

деревини; властивості клеїв, що застосовуються; припуски та допуски на 

обробку; правила читання креслень та ескізів; технологію виконання робіт; 

правила опорядження та оздоблення поверхонь; технологію виготовлення 

столярних виробів середньої складності; способи та прийоми обробки деревини 

твердих порід. 
 

Повинен уміти: складати вузли з деталей; склеювати бруски у ваймах з 

обігрівом; склеювати у ваймах та за допомогою інших пристроїв рамки та 

бруски з деревини твердих листяних порід; виконувати стругання, зачищення 

та шліфування рамок та щитів з деревини хвойних порід, у брускових 

деталях складного профілю; готувати до облицювання деталі різних виробів; 

виготовляти меблеві вироби різного призначення; підганяти та 

встановлювати на клею та шурупах деталі на не опоряджені вироби та вузли;  

встановлювати кріпильну фурнітуру в вузлах та деталях;  ремонтувати 

столярні та меблеві вироби;  опоряджувати лаком та облагороджує 

лакофарбові покриття; виконувати оздоблення накладними елементами 

фасадних деталей; виконувати обробку деревини на деревообробних 

верстатах. 
 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

 

Повинен: 

– раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці; 

– додержуватись норм технологічного процесу; 

– не допускати браку в роботі; 

– знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

– використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);       

– знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для 

виконання професійних обов’язків; 
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– володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності. 
 

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

осіб 

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти 

Повна загальна середня освіта. 

При умові  продовження первинної професійно-технічної освіти в 

професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних 

рівнів – без вимог до стажу роботи. 

5.2. При підвищенні кваліфікації 

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

кваліфікаційний  рівень «кваліфікований робітник» за професією Столяр 3-го 

розряду, стаж роботи за професією не менше 1 року. 

5.3. Після закінчення навчання 

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

кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Столяр 4-го 

розряду. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Переробна промисловість.Оброблення деревини та виготовлення виробів з 

деревини. (КВЕД – 2010. Секція С, розділ 16). 
 

7. Специфічні вимоги 

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

відповідно до законодавства. 

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці 

жінок, затверджених наказом МОН України №256 від 29.12.1993). 

7.3. Медичні обмеження. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

 

Типовий навчальний план 

 підготовки кваліфікованих робітників  

 
         Професія:  7422 Столяр 

Кваліфікація:  столяр 4-го розряду 

Загальний фонд навчального часу – 593 години 

 

№  

з/п 
Навчальні предмети  

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 37  

1.1 Основи правових знань 8  

1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 7  

1.3 Інформаційні технології 7  

1.4 Резерв часу 15  

2 Професійно-теоретична підготовка 158  

2.1 Технологія столярних робіт 102  

2.2 Охорона праці 15  

2.3 Матеріалознавство 17  

2.4 Креслення 17 14 

2.5 Основи електротехніки 7  

3 Професійно-практична підготовка 371  

3.1 Виробниче навчання 168  

3.2 Виробнича практика 203  

4 Консультації 20  

5 

Державна кваліфікаційна атестація (або 

проміжна (поетапна) кваліфікаційна 

атестація при продовженні навчання)  

7  

6 Загальний обсяг навчального часу (без п.4): 573 14 
 

Перелік  

кабінетів, лабораторій, майстерень  

для підготовки кваліфікованих робітників  

за професією «Столяр» 

Кабінети: 

 Основ правових знань 

 Основ галузевої економіки і підприємництва 

 Інформаційних технологій  

 Технології столярних робіт  

 Охорони праці  

 Креслення 

 Матеріалознавства  
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 Основ електротехніки 

Майстерні: 

 столярна 

 механічна 

 
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання 

кваліфікованих робітників: 

 допускається зменшення кількості кабінетів, майстерень за рахунок їх об’єднання; 

 індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись 

при наявності обладнаного робочого місця; 

 предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників 

кадрів. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Основи правових знань» 

 

 

№ 

з\п 

 

 

Теми 

Кількість годин 
 

усього 

 

з них на 

 лабораторно - 

практичні роботи 

 Тема 1. Основи публічного права України 3  

1-3 Господарське право 3  

 Тема 2. Основи приватного права України 5  

4-5 Земельне право 2  

6 Цивільно-правова відповідальність 1  

7-8 Житлове право України 2  

 Усього годин: 8  

 

 

Тема 1. Основи публічного права України 

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 та об’єднань. 

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. Основи приватного права України 

 Загальна характеристика земельного права. Види земель в Україні. 

Форми та суб’єкти права власності на землю. Способи набуття та 

припинення власності на землю. Користування землею. Права і обов’язки 

власників земельних ділянок і землекористувачів. 

Підстави  цивільно-правової відповідальності. Способи захисту 

цивільних прав. Поняття і значення строків позовної давності. Цивільно-

правова відповідальність неповнолітніх. 

Загальна характеристика житлового права. Право громадян на житло. 

Договір житлового найму. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Основи галузевої економіки і підприємства» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 
з них на 

лабораторно - 

практичні роботи 

1 Елементи прикладної економіки 

(менеджмент, маркетинг) 

7  

Усього годин: 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 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1 
Системи управління на основі 

комп’ютерних технологій 
7  

Усього годин : 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 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1 Основні операції з обробки деревини 

твердих порід 
10  

2 
Деревообробні верстати 

Будова та робота 
20  

3 
Конструкція та технологія виготовлення 

основних столярних виробів середньої 

складності 

32  

4 
Технологія обшивання конструкцій 

листовими і сучасними декоративними 

матеріалами 

10  

5 Технологія влаштування підлог 20  

6 Загальні відомості про будівлі та споруди 10  

Усього годин : 102  

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 

          Круглопильні верстати. Робота на верстатах. Контроль якості розкрою 

деревини. Правила безпеки праці при роботі на верстатах. 

 Верстати для повздовжнього фрезерування. 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 
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обробки заготовок. Перевірка якості обробки. Безпека праці при роботі на 

верстатах. 

 Свердлильні та ланцюгодовбальні верстати. 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. Будова основних 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. Технічна характеристика основних шипорізних 

верстатів; правила їх технічної експлуатації. Види ріжучих інструментів, що 

застосовуються на верстатах. Конструкції, призначення і кінематика 

верстатів. 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. Технічна характеристика верстатів. Правила 

технічної експлуатації шліфувальних верстатів. Вимоги до якості виконаних 

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

 Комбіновані верстати. 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. 

Форматні верстати для розкрою листових матеріалів. Види, будова 

та робота. Види, будова та робота. Верстати та обладнання для з’єднання на 

клею. Будова та робота. Токарні та круглопалкові верстати. Будова та робота. 

Характеристика деревообробного інструменту для механізованої обробки 

деревини: 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. Конструкції та технологія виготовлення основних 

столярних виробів середньої складності 

 Технологія стругання, зачистки, шліфування провісів у рамках і щитах 

із деревини та деревноволокнистих плит, в брускових деталях складного 
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профілю. Підготовка до личкування поверхонь різних деталей меблевих 

виробів. Технологія личкування струганим шпоном, з декоративним 

набиранням в «ялинку» і «крейцфугу». Вимоги до якості виконаних робіт. 

Запобігання виникненню браку в роботі. Конструкції,технічні вимоги та  

технологія складання вузлів і груп різноманітних меблів ( стільців, ліжок, 

крісел, кушеток, меблів для жилих кімнат, кухонь, віталень з щитів 

личкованих пластиком, плівками, струганим шпоном тощо). 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 при обшиванні конструкцій листовими і 

сучасними декоративними матеріалами. 

 

Тема 5. Технологія влаштування підлог 

Конструктивні вирішення влаштування підлог. Підготовка основи. 

Підготовка листових та погонажних матеріалів. Технологія виконання робіт 

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 

деревинноволокнистої 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. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Охорона праці» 
 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на  

лабораторно - 

практичні роботи 

1 Правові та організаційні основи охорони праці 2  

2 
Основи безпеки праці в деревообробній галузі 

Загальні відомості про потенціал небезпек 
5  

3 
Основи пожежної безпеки 

Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист 
1  

4 Основи електробезпеки 2  

5 
Основи гігієни праці та виробничої санітарії 

Медичні огляди 
1  

6 
Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 

Підсумкова атестація з предмета 

2 

 

2 

 

Усього годин : 15  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його 

вивчення. 

Зміни та доповнення до основних законодавчих актів з охорони праці: 

Конституції України, Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів 

про працю в Україні, Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основ 

законодавства України про охорону здоров’я, Закону України «Про пожежну 

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

безпеку», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», Закону України «Про колективні договори і 

угоди». 

Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону 

праці, нормативно-правових актів з охорони праці. 

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок 

навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і 

види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників. 
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Основні завдання системи стандартів системи праці: зниження і 

усунення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, створення 

ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників 

засобами індивідуального та колективного захисту. Основні причини 

травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи 

запобігання травматизму та захворювань на виробництві: організаційні, 

технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне 

страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і 

медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків 

на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь. 

 

Тема 2. Основи безпеки праці у деревообробній галузі. Загальні 

відомості про потенціал небезпек 

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. 

Загальні відомості про потенціал небезпек. 

Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та їх 

огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, 

сигнальні фарбування. Знаки безпеки. 

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і 

шкідливих виробничих  факторів у галузі. 

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. 

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях 

навчальних закладів. 

Вимоги нормативно правових актів про охорону праці щодо безпеки 

виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд. 

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План 

евакуації з приміщень у разі аварії. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

Організаційні та технічні  протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. 

Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі. 

Організація пожежної охорони в галузі. 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Параметри і 

властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища. 

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування 

промислових аварій. 

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для 

виробництв підвищеної вибухонебезпеки. 
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Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та 

наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку 
життя і здоров’я людей. Приклади  великих техногенних аварій і катастроф та 

їх наслідки. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Особливості ураження електричним струмом. 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 електроустановках. 

Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. 

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від 

блискавки. Правила поведінки під час грози. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди 

Поняття про гігієну праці. Основні гігієнічні особливості праці за 

даною професією. 

Лікувально-профілактичне харчування. 

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича 

гімнастика. Додержання норм піднімання і перенесення важких речей 

неповнолітнім і жінкам. 

Правила експлуатації освітлення. 

Санітарно-побутове забезпечення працівників. 

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 

року. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. 

Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої 

допомоги при пораненнях, припинені кровотечі з ран, носа, вуха тощо. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, 

призначення, правила користування. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Матеріалознавство» 
 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

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  

Усього годин : 17  

 

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. 

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, монтажні піни тощо. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Креслення» 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 
з них на 

практичні роботи 

1 Креслення столярних і меблевих виробів 17 14 

Усього годин : 17 14 

 

Тема 1. Креслення столярних і меблевих виробів 

Основні відомості про складальні креслення столярних і меблевих 

виробів. Умовні позначення на кресленнях.  

Креслення елементів табурета складних профілів (округлої форми, 

ніжок перехідного перерізу і розрізу, кришок криволінійної форми), столів, 

ліжок, диванів, кушеток тощо. Креслення на виготовлення віконних та 

дверних блоків, на виготовлення плінтусів, поручня, галтелей, розкладок, 

підвіконних дощок, столярних перегородок, панелей і тамбурів, 

вмонтованого обладнання для житлових будинків. Позначення на кресленнях 

допусків у розмірах. 

 

Практичні роботи 

1. Читання складальних креслень столярних виробів середньої складності. 

2. Деталювання столярних виробів. 

3. Виконання складальних креслень: дверного блоку, віконного блоку, 

табурету, столу кухонного, стільця столярного. 

4. Складання специфікації до виробу. 

5. Виконання креслень деталей столярних виробів: царги, проніжки, 

ніжки, наличника, брусків, фільонок, кришок стола, сидінь, 

підвіконні дошки тощо. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи електротехніки» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1 Генератори постійного струму 2  

2 Електричні машини малої потужності 1  

3 Системи керування 4  

Усього годин : 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 виробничого навчання 

 
         Професія:  7422 «Столяр» 

Кваліфікація:  столяр 4-го розряду 

 

№ 

з/п Теми 
Кількість 

годин 

Виробниче навчання 
(Навчання в майстернях) 

1 Технологія обробки деревини твердих порід ручним 

інструментом 
30 

2 Робота на деревообробних верстатах 42 

3 Виготовлення і складання столярних виробів середньої 

складності з деревини м’яких і твердих порід 
18 

4 Виготовлення меблевих виробів 24 

5 Установка дверних та віконних блоків 18 

6 Комплексні роботи 36 

Усього годин : 168 

 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 

 
196 

Кваліфікаційна пробна робота 

Усього годин : 203 

Разом: 371 
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Виробниче навчання 
(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 

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 (установка)вставок. 

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

Виконання операцій. Виготовлення клеєних брускових матеріалів із 

відбракованих деталей і відходів обробки. 

Круглопилкові 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 столярних 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. 
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Тема 4. Виготовлення меблевих виробів 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки 

праці. 

Вправи 

Виготовлення табуретів складних профілів, столів, ліжок, диванів, 

кушеток тощо. 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 блоків 

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 

блоків тощо. 

Контроль якості виконаних робіт. 

 

Тема 6. Комплексні роботи 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки 

праці. 

Вправи 

Виготовлення виробів, які за рівнем складності відповідають 4-му 

кваліфікаційному розряду. 

 

 

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 

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. 
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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. 

 

Примітка 

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним 

навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, новітніх 

устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

Кваліфікаційна пробна робота  

Приклади робіт 

Вбудовані меблі, захисні декоративні грати опалювальних радіаторів – 

складання та встановлення. 

Грати, рами – стругання, фугування, зачищення, шліфування та 

складання. 

Дверні, віконні блоки, підвіконні дошки, монтажні бруски – 

встановлення. 

Дверні полотна та віконні блоки прямокутної форми – виготовлення. 

Деталі меблів – підготовка поверхні до облицювання 

(підшпакльовування, зачищення). 

Дивани, крісла – розбирання, ремонт, заміна деталей, складання. 

Коробки ілюмінаторні восьмигранні – підгонка, встановлення, 

закріплення. 

Облицювання зі струганого шпону – декоративне набирання в 

«ялинку», «крейцфугу». 

Меблі та обладнання з щитів, облицюваних пластиком або струганим 

шпоном, лаковані – складання. 

Ніжки стільців, крісел, ліжок – зачищення, шліфування, торцювання. 

Опорні бруски, направляючі планки – встановлення на клею та 

шурупах. 

Прості врізані елементи, фурнітура (ручки, засувки, направляючі, 

канти, обкладки, розкладки, елементи декору) – встановлення на місці. 

Рамки, щити, коробки з деревини твердих листяних порід – склеювання 

у ваймах та інших пристроях. 

Стільці – складання вузлів з не облицюваних деталей. 

Шаблони та макети для меблів середньої складності – виготовлення. 

Щити столярні – фугування, стругання ділянок, складання, підготовка 

до облицювання, облицювання струганим шпоном. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 
 

Професія:  7422 «Столяр» 

Кваліфікація:  столяр 4-го розряду 
  

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:  
 

1. Будову механічних вайм з обігрівом. 

2. Правила заточування та налагодження столярного інструменту. 

3. Основні фізико-механічні властивості деревини. 

4. Властивості клеїв, що застосовуються. 

5. Припуски та допуски на обробку. 

6. Правила читання креслень та ескізів. 

7. Технологію виконання робіт. 

8. Види та використання столярної фурнітури. 

9. Способи та прийоми обробки деревини твердих порід. 

10. Правила опорядження та оздоблення фасадних поверхонь. 

11. Листові та плитні деревні матеріали. 

12. Обладнання деревообробного виробництва. 

13. Правові та організаційні основи охорони праці. 

 

УМІЄ: 
 

1. Складати вузли з деталей. 

2. Склеювати бруски у ваймах з обігрівом. 

3. Склеювати у ваймах та за допомогою інших пристроїв рамки та бруски 

з деревини твердих листяних порід. 

4. Виконувати стругання, зачищення та шліфування рамок та щитів з 

деревини хвойних порід, у брускових деталях складного профілю. 

5. Готувати до облицювання деталі різних виробів. 

6. Виготовляти столярні меблеві вироби різного призначення. 

7. Встановлювати вікна, двері із застосуванням сучасних кріпильних та 

ізолюючих матеріалів. 

8. Підганяти та встановлювати на клею та шурупах деталі на не 

опоряджені вироби та вузли. 

9. Встановлювати кріпильну фурнітуру в вузлах та деталях;  ремонтувати 

столярні та меблеві вироби. 

10. Опоряджувати лаком та облагороджувати лакофарбові покриття. 

11. Виконувати оздоблення накладними елементами фасадних деталей. 

12. Виконувати обробку деревини на деревообробних верстатах. 

13. Раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці. 

14. Додержуватись норм технологічного процесу. 

15. Контролювати якість виконаних робіт. 

16. Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені 

тощо). 
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання 
 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу з 15 осіб 

Примітка для 

індивідуального 

користування 

для  

групового 

користування 

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 

 

10.  Аспірація, стружкопилососи  2  

11.  
Верстат для заточування 

дискових пилок  
 1 

 



 101 

12.  
Верстат для заточування 

стрічкових пилок 
 1 

 

13.  
Шліфувальний дисково - 

бобинний  верстат 
 1 

 

14.  
Комплект обладнання для 

фарбування 
 1 

 

15.  

Вертикально-фрезерний 

верстат з верхнім 

розташуванням шпинделя 

 1 

 

16.  Токарний верстат  1  

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  

6.  Шуруповерт 1 5  

7.  Електрошліфувальна 

машинка 
1 5 

 

8.  Комплект ручного 

пневмоінструменту 
 1 

 

Ручний столярний інструмент 

1.  Пилка широка 1 15  

2.  Пилка вузька 1 15  

3.  Пилка з обушком 1 15  
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4.  Шерхебель 1 15  

5.  Рубанок 1 15  

6.  Фуганок 1 15  

7.  Фальцгебель 1 5  

8.  Шпунтубель 1 5  

9.  Зензубель 1 5  

10.  Цинубель 1 5  

11.  Галтель 1 5  

12.  Стамеска широка 1 15  

13.  Стамеска вузька 1 15  

14.  Долото 1 15  

15.  Коловорот 1 5  

16.  Молоток 1 15  

17.  Киянка 1 15  

18.  Цикля 1 5  

19.  Дриль ручний 1 5  

20.  Свердла (гвинтові, центрові, 

спіральні, шнекові тощо) 
1 5 комплектів 

 

21.  Розводка 1 5  

22.  Рашпіль 1 5  

23.  Напилок трьохгранний 1 15  

24.  
Склоріз 1 15  
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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  

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 

 

Верстатний інструмент 

1.  Фрези збірні  1 комплект  

2.  Фрези насадні  1 комплект  

3.  Фрези цільні пазові  1 комплект  

4.  Фрези цільні фасонні  1 комплект  

5.  Фрези кінцеві  1 комплект  
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6.  Ножі вставні для фрез  1 комплект  

7.  Ножі стругальні  1 комплект  

8.  Пилки стрічкові столярні  1 комплект  

9.  Дискові пилки для 

повздовжнього пиляння 
 1 комплект 

 

10.  Дискові пилки для 

поперечного пиляння 
 1 комплект 

 

11.  Абразивний інструмент  1 комплект  

12.  Круги абразивні заточні  1 комплект  

13.  Бруски абразивні для правки  1 комплект  

14.  Кусачки  1 комплект  

15.  Лещата  1 комплект  

16.  Комплект ключів гайкових  1 комплект  

17.  Ключі розвідні  1 комплект  

18.  
Круги абразивні заточні  1 комплект  

19.  
Різці токарні  1 комплект  
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Міністерство освіти і науки України 

Міністерство праці та соціальної політики України  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 
професійно-технічної освіти 

 
 

 

 

ДСПТО 7422.С.16.00–2015 
                    

 

 

 

 

 

  Професія: Столяр  

 

 
  Код: 7422 

 

 

 

  Кваліфікація: столяр  5-го розряду  

 

 

 

 

Видання офіційне  

Київ - 2015 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника  

професійно-технічного навчального закладу 
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія: 7422 Столяр 

2. Кваліфікація:  столяр 5-го розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги  

 

Повинен знати: технологічний процес виготовлення меблів; вимоги щодо 

поверхні деталей під личкування та опорядження; види столярних з’єднань; 

вимоги до шаблонів; правила та навики роботи на деревообробних верстатах 

загального призначення; конструкцію виробів; способи ремонту та 

реставрації меблевих та столярних виробів; вимоги до якості меблевих, 

столярних виробів та матеріалів; складальні, облицювальні, опоряджувальні 

роботи. 

 

Повинен вміти: виконувати весь комплекс робіт з виготовлення меблів 

звичайних за кресленнями та ескізами; виготовляти  криволінійні щитові 

деталі з облицювальних крайок, зачищенням, шліфуванням;  підганяти та 

кріпити на клею, шпильках або шурупах деталі з масиву на опоряджувальні 

поверхні вузлів та виробів; готувати та навішувати двері накладні та вкладні 

в меблевих та столярних виробах;  перевіряти та ремонтувати деталі;  

виготовляти деталі, складати меблеві, столярні вироби експериментальних 

моделей; виготовляти шаблони, пристрої; виконувати складні столярні 

роботи з використанням масиву твердих та цінних порід деревини;  

ремонтувати, реставрувати, складати вироби ґратчастих меблів з масиву; 

виконувати художній набір з струганого шпону; складати звичайні столярні, 

меблеві вироби із встановленням фурнітури, комплектуючих.  

  

4. Загальнопрофесійні вимоги 

 

Повинен: 

– раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці; 

– додержуватись норм технологічного процесу; 

– не допускати браку в роботі; 

– знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

– використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);       

– знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для 

виконання професійних обов’язків; 
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– володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.. 

 

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

осіб 

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти 

Повна загальна середня освіта. 

При умові  продовження первинної професійно-технічної освіти в 

професійно-технічних навчальних закладах третього атестаційних рівня – без 

вимог до стажу роботи. 

5.2. При підвищенні кваліфікації 

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

кваліфікаційний  рівень «кваліфікований робітник» за професією Столяр 4-го 

розряду, стаж роботи за професією не менше 1 року. 

5.3. Після закінчення навчання 

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

кваліфікаційний  рівень «кваліфікований робітник» за професією Столяр 5-го 

розряду. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Переробна промисловість.Оброблення деревини та виготовлення виробів з 

деревини. (КВЕД – 2010. Секція С, розділ 16). 

 

7. Специфічні вимоги 

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

відповідно до законодавства. 

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці 

жінок, затверджених наказом МОН України № 256 від 29.12.1993). 

7.3. Медичні обмеження.    
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Типовий навчальний план 

 підготовки кваліфікованих робітників  

 
         Професія:  7422 Столяр 

Кваліфікація:  столяр 5-го розряду 

Загальний фонд навчального часу – 402 годин 

 

№  

з/п 
Навчальні предмети  

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 33  

1.1 Основи правових знань 7  

1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 10  

1.3 Інформаційні технології 6  

1.4 Резерв часу 10  

2 Професійно-теоретична підготовка 89   

2.1 Технологія столярних робіт 44  

2.2 Охорона праці 15  

2.3 Матеріалознавство 10 2 

2.4 Креслення 16 12 

2.5 Основи електротехніки 4  

3 Професійно-практична підготовка 252  

3.1 Виробниче навчання 60  

3.2 Виробнича практика 192  

4 Консультації 20  

5 

Державна кваліфікаційна атестація (або 

проміжна (поетапна) кваліфікаційна 

атестація при продовженні навчання)  

8  

6 Загальний обсяг навчального часу (без п.4) 382 14 
 

Перелік  

кабінетів, лабораторій, майстерень  

для підготовки кваліфікованих робітників  

за професією «Столяр» 

Кабінети: 

 Основ правових знань 

 Основ галузевої економіки і підприємництва 

 Інформаційних технологій  

 Технології столярних робіт  

 Охорони праці  

 Креслення 

 Матеріалознавства  
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 Основ електротехніки 

Майстерні: 

 столярна 

 механічна 

 
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання 

кваліфікованих робітників: 

 допускається зменшення кількості кабінетів, майстерень за рахунок їх об’єднання; 

 індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись 

при наявності обладнаного робочого місця; 

 предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників 

кадрів. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Основи правових знань» 

 

 

№ 

з\п 

 

 

Теми 

Кількість годин 
 

усього 

 

з них на  

лабораторно - 

практичні роботи 

 Тема 1. Основи приватного права України  7  

1 Головні питання трудового права. 7  

 Усього годин: 7  

 

Тема 1. Основи приватного права України 

 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. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Основи галузевої економіки і підприємства» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 
з них на 

лабораторно - 

практичні роботи 

1 Підприємництво як сфера діяльності в 

умовах ринкової економіки 
1  

2 Основи організації управління 

підприємством 
2  

3 Планування підприємницької діяльності 2  

4 Комерційна діяльність підприємства 2  

5 
Фінанси  та облік, система обслуговування 

бізнесу 
2  

6 Реорганізація і ліквідація підприємств 1  

Усього годин: 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. 

Тема 2. Основи організації управління підприємством 

Поняття і необхідність управління деревообробним підприємством.  

Сучасні принципи управління підприємством.  

Методи управління підприємством. 

Шляхи удосконалення управління підприємством. 

 

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. 
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Тема 4. Комерційна діяльність підприємства 

Маркетинг у підприємницькій діяльності. Сутність маркетингу, його 

головна мета. Види маркетингової діяльності. Вивчення ринку. Сегментація 

ринку. Вивчення конкурентів. 

Реклама товарів. Види реклами. 

Сервісне обслуговування. Гарантія якості. 

 

Тема 5. Фінанси та облік, система обслуговування бізнесу 

Облік виконаних робіт, наданих послуг та виготовленої продукції. 

Необхідність обліку. Організація обліку. 

Кредити. Види кредитів. 

Оренда. Лізинг. Орендна плата. 

Страхування майна, виробничої діяльності. 

 

Тема 6. Реорганізація і ліквідація 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 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1 Розвиток інформаційних технологій 2  

2 Застосування текстового редактора Word 2  

3 
Застосування системи Autocard та системи 

Компас 
2  

Усього годин : 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 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1 

Особливості використання деревини 

твердих, рідкісних, цінних та іноземних 

порід для виготовлення виробів складної 

конструкції 

8  

2 
Технологія виготовлення  і складання 

меблів підвищеної складності 
36  

Усього годин : 44  

Тема 1. Особливості використання деревини твердих, рідкісних, 

цінних та іноземних порід для виготовлення виробів складної 

конструкції 

Технологічні особливості використання деревини твердих, рідкісних, 

цінних та 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  і складання меблів підвищеної 

складності 

 Технологія виготовлення і складання меблів підвищеної складності із 

деревини твердих, рідкісних, цінних і іноземних порід. Технологія виконання 

ремонту, реставрації меблів решітчастих конструкцій з масиву. 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 меблевих та складних столярних 

виробів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

 «Охорона праці» 
 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Правові та організаційні основи охорони праці 2  

2 
Основи безпеки праці в деревообробній галузі 

Загальні відомості про потенціал небезпек 
5  

3 
Основи пожежної безпеки 

Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист 
1  

4 Основи електробезпеки 2  

5 Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 

Медичні огляди 
1  

6 
Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 

Підсумкова атестація з предмета 

2 

2 
 

Усього годин : 15  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його 

вивчення.  

Зміни та доповнення до основних законодавчих актів з охорони праці: 

Конституції України, Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів 

про працю в Україні, Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основ 

законодавства України про охорону здоров’я, Закону України «Про пожежну 

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

безпеку», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», Закону України «Про колективні договори і 

угоди». 

Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону 

праці, нормативно-правових актів з охорони праці. 

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок 

навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і 

види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників. 
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Основні завдання системи стандартів системи праці: зниження і 

усунення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, створення 

ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників 

засобами індивідуального та колективного захисту. Основні причини 

травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи 

запобігання травматизму та захворювань на виробництві: організаційні, 

технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне 

страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і 

медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків 

на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь. 

 

Тема 2. Основи безпеки праці у деревообробній галузі. Загальні 

відомості про потенціал небезпек 

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. 

Загальні відомості про потенціал небезпек. 

Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та їх 

огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, 

сигнальні фарбування. Знаки безпеки. 

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і 

шкідливих виробничих  факторів у галузі. 

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. 

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях 

навчальних закладів. 

Вимоги нормативно правових актів про охорону праці щодо безпеки 

виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд. 

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План 

евакуації з приміщень у разі аварії. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

Організаційні та технічні  протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. 

Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі. 

Організація пожежної охорони в галузі. 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Параметри і 

властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища. 

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування 

промислових аварій. 

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для 

виробництв підвищеної вибухонебезпеки. 
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Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та 

наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку 
життя і здоров’я людей. Приклади  великих техногенних аварій і катастроф та 

їх наслідки. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Особливості ураження електричним струмом. 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 електроустановках. 

Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. 

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від 

блискавки. Правила поведінки під час грози. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди 

Поняття про гігієну праці. Основні гігієнічні особливості праці за 

даною професією. 

Лікувально-профілактичне харчування. 

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича 

гімнастика. Додержання норм піднімання і перенесення важких речей 

неповнолітнім і жінкам. 

Правила експлуатації освітлення. 

Санітарно-побутове забезпечення працівників. 

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 

року. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. 

Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої 

допомоги при пораненнях, припинені кровотечі з ран, носа, вуха тощо. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, 

призначення, правила користування.   
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Типова навчальна програма з предмета 

«Матеріалознавство» 
 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1 Основи деревинознавства 2  

2 Матеріали для опорядження 4  

3 
Матеріали для оздоблення столярних та  

меблевих виробів 
4 2 

Усього годин : 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 і меблевих виробів 

 Матеріали для оздоблення столярних та меблевих виробів підвищеної 

складності із деревини твердих, рідкісних, цінних та іноземних порід. 

Матеріали для виконання ремонту та реставрації меблів. 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 

«Креслення» 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 
з них на 

практичні роботи 

1  Креслення складних столярних виробів 16 12 

Усього годин : 16 12 

 

Тема 1. Креслення складних столярних 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 на виготовлення і складання меблів 

підвищеної складності. 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.  

4. Читання креслень на виготовлення і складання меблів підвищеної 

складності. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 120 

Типова навчальна програма з предмета 

«Основи електротехніки» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1 Електроприводи промислових роботів і 

маніпуляторів 
2  

2 Електрообладнання електричного 

транспорту 
2  

Усього годин : 4  

 
Тема 1. Електроприводи промислових роботів і маніпуляторів 

Поняття «промисловий робот». Компонуючі 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 виробничого навчання 

 
     Професія:  7422 «Столяр» 

Кваліфікація:  столяр 5-го розряду 

 
№ 

з/п Теми 
Кількість 

годин 

Виробниче навчання 

1 Виготовлення меблів підвищеної складності 30 

2 Виготовлення віконних і дверних блоків складної 

конструкції 

30 

Усього годин : 60 

Виробнича практика 

1 Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони 

праці та пожежної безпеки на підприємстві 
8 

2 Самостійне виконання столярних робіт складністю 

відповідно до  5 розряду 
184 

Кваліфікаційна пробна робота 

Усього годин : 192 

Разом: 252 

Виробниче навчання 

Тема 1. Виготовлення меблів підвищеної складності  

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця.  

Вправи 

Заготовка брускових деталей прямолінійної та криволінійної форми і 

профілю. Виготовлення шаблонів і оснащення для виробництва меблів. 

Виготовлення деталей і вузлів меблів. Складання меблів з підгонкою, 

встановленням і навішуванням функціональних приладів. Виконання 

ремонтних і реставраційних робіт. Опорядження виробів. 

Контроль якості виконаних робіт. 

Тема 2. Виготовлення віконних і дверних блоків складної 

конструкції 

 Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця.  

Вправи 

Основні прийоми підготовки, налагодження верстатного обладнання. 

Заготовка брускових матеріалів для виготовлення віконних блоків. 
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Виготовлення складних віконних блоків: виготовлення деталей, збирання 

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

функціональних приладів, опорядження. 

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 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. 

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці і 

робочому місці. 

 

Тема 2. Самостійне виконання столярних робіт складністю 

відповідно до 5-го розряду 

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. 

Примітка 

 Детальна програма виробничої практики розробляється кожним 

навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, новітніх 

устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 
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Кваліфікаційна пробна робота 

Приклади робіт 

Віконні оправи, коробки циркульні – виготовлення, складання, 

встановлення. 

Двері двопольні – виготовлення, підгонка, встановлення. 

Двері столярні, меблеві – виготовлення, підгонка, встановлення, 

навішування. 

Експериментальні зразки звичайних меблевих або столярних виробів – 

комплексне виготовлення за кресленнями. 

Лижі багатошарові, слаломні – обробка ковзної та верхньої площин, 

визначення динамічних властивостей, доведення до необхідного класу 

шорсткості, гнучкості та до заданих розмірів. 

Полиці, ящики, шухляди – складання та встановлення на роликових, 

телескопічних направляючих. 

Столи більярдні – обклеювання сукном, підгонка, складання. 

Складні суднові меблі – виготовлення, складання, закріплення. 

Шаблони, оснащення, пристрої для серійного виробництва меблів, 

столярних виробів – виготовлення. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 
Професія:  7422 Столяр 

Кваліфікація:  столяр 5-го розряду 
  

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

 

1. Технологічний процес виготовлення меблів. 

2. Вимоги щодо поверхні деталей під личкування та опорядження. 

3. Види столярних з’єднань; вимоги до шаблонів. 

4. Правила та навики роботи на деревообробних верстатах загального 

призначення. 

5. Конструкцію виробів. 

6. Способи ремонту та реставрації меблевих та столярних виробів. 

7. Вимоги до якості меблевих, столярних виробів та матеріалів. 

8. Складальні, облицювальні, опоряджувальні роботи. 

 

УМІЄ: 

 

1. Виконувати весь комплекс робіт з виготовлення меблів звичайних за 

кресленнями та ескізами. 

2. Виготовляти  криволінійні щитові деталі з облицювальних крайок, 

зачищати, шліфувати. 

3. Підганяти та кріпити на клею, шпильках або шурупах деталі з масиву 

на опоряджувальні поверхні вузлів та виробів. 

4. Готувати та навішувати двері накладні та вкладні в меблевих та 

столярних виробах. 

5. Перевіряти та ремонтувати деталі;  виготовляти деталі, складати 

меблеві, столярні вироби експериментальних моделей. 

6. Виготовляти шаблони, пристрої. 

7. Виконувати складні столярні роботи з використанням масиву твердих 

та цінних порід деревини. 

8. Ремонтувати, реставрувати, складати вироби гратчастих меблів з 

масиву. 

9. Виконувати художній набір з струганого шпону. 

10. Складати звичайні столярні, меблеві вироби із встановленням 

фурнітури, комплектуючих.  
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання 
 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу з 15 осіб 

Примітка для 

індивідуального 

користування 

для 

групового 

користування 

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 
 

10.  Аспірація, стружкопилососи  2  

11.  
Верстат для заточування 

дискових пилок 
 1 
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12.  
Верстат для заточування 

стрічкових пилок 
 1 

 

13.  
Шліфувальний дисково - 

бобинний  верстат 
 1 

 

14.  
Комплект обладнання для 

фарбування 
 1 

 

15.  

Вертикально-фрезерний 

верстат з верхнім 

розташуванням шпинделя 

 1 

 

16.  Токарний верстат  1  

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  

6.  Шуруповерт 1 5  

7.  Електрошліфувальна 

машинка 
1 5 

 

8.  Комплект ручного 

пневмоінструменту 
 1 

 

Ручний столярний інструмент 

1.  Пилка широка 1 15  

2.  Пилка вузька 1 15  

3.  Пилка з обушком 1 15  
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4.  Шерхебель 1 15  

5.  Рубанок 1 15  

6.  Фуганок 1 15  

7.  Фальцгебель 1 5  

8.  Шпунтубель 1 5  

9.  Зензубель 1 5  

10.  Цинубель 1 5  

11.  Галтель 1 5  

12.  Стамеска широка 1 15  

13.  Стамеска вузька 1 15  

14.  Долото 1 15  

15.  Коловорот 1 5  

16.  Молоток 1 15  

17.  Киянка 1 15  

18.  Цикля 1 5  

19.  Дриль ручний 1 5  

20.  Свердла (гвинтові, центрові, 

спіральні, шнекові тощо) 
1 5 комплектів 

 

21.  Розводка 1 5  

22.  Рашпіль 1 5  

23.  Напилок трьохгранний 1 15  

24.  
Склоріз 1 15  

 

 



 128 

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  

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 

 

Верстатний інструмент 

1.  Фрези збірні  1 комплект  

2.  Фрези насадні  1 комплект  

3.  Фрези цільні пазові  1 комплект  

4.  Фрези цільні фасонні  1 комплект  

5.  Фрези кінцеві  1 комплект  
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6.  Ножі вставні для фрез  1 комплект  

7.  Ножі стругальні  1 комплект  

8.  Пилки стрічкові столярні  1 комплект  

9.  Дискові пилки для 

повздовжнього пиляння 
 1 комплект 

 

10.  Дискові пилки для 

поперечного пиляння 
 1 комплект 

 

11.  Абразивний інструмент  1 комплект  

12.  Круги абразивні заточні  1 комплект  

13.  Бруски абразивні для правки  1 комплект  

14.  Кусачки  1 комплект  

15.  Лещата  1 комплект  

16.  Комплект ключів гайкових  1 комплект  

17.  
Круги абразивні заточні  1 комплект  

18.  
Різці токарні  1 комплект  
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Міністерство освіти і науки України 

Міністерство праці та соціальної політики України  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 
професійно-технічної освіти 

 
 

 

 

ДСПТО 7422.С.16.00–2015 
                    

 

 

 

 

 

  Професія: Столяр  

 

 
  Код: 7422 

 

 

 

  Кваліфікація: столяр  6-го розряду  

 

 

 

 

Видання офіційне  

Київ - 2015 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника  

професійно-технічного навчального закладу 
підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників) 

 
1. Професія:  7422 Столяр 

2. Кваліфікація:  столяр 6-го розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати: технологічний процес виготовлення художніх меблів; 

вимоги до якості струганого та лущеного шпону, фанери, інших матеріалів, 

комплектуючих, що застосовуються; методи встановлення та закріплення 

фурнітури, дзеркал, скляних дверцят; правила реставрації художніх меблів, 

виробів з деревини; читання креслень. 

 

Повинен уміти: виконувати весь комплекс робіт з виготовлення художніх 

меблів та меблів складних компоновок, конфігурацій за кресленнями; 

складати корпусні, решітчасті, спеціальні меблі з опоряджених деталей та 

вузлів; підбирати, встановлювати та кріпити лицьову фурнітуру, дзеркала, 

скляні дверцята та полиці, карнизи, плінтуси, декоративні елементи, врізну 

фурнітуру; виготовляти складні фасонні деталі з масиву, облицьовувати 

криволінійні поверхні шпоном цінних порід, зачищати, готувати до 

опорядження;  ремонтувати, готувати під прозоре опорядження фасадні 

деталі та вузли;  виконувати художній набір зі струганого шпону; 

ремонтувати і реставрувати корпусні меблі та столярні вироби з масиву із 

заміною окремих вузлів та деталей. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

 

Повинен: 

– раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці; 

– додержуватись норм технологічного процесу; 

– не допускати браку в роботі; 

– знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

– використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);       

– знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для 

виконання професійних обов’язків; 

– володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності. 
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5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації 

осіб 

5.1 При підвищенні кваліфікації 

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

кваліфікаційний  рівень «кваліфікований робітник» за професією Столяр 5-го 

розряду, стаж роботи за професією не менше 1 року. 

5.2 Після закінчення навчання 

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

кваліфікаційний  рівень «кваліфікований робітник» за професією Столяр 6-го 

розряду. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Переробна промисловість.Оброблення деревини та виготовлення виробів з 

деревини. (КВЕД – 2010. Секція С, розділ 16). 

 

7. Специфічні вимоги 

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

відповідно до законодавства. 

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці 

жінок, затверджених наказом МОН України № 256 від 29.12.1993). 

7.3. Медичні обмеження. 
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Типовий навчальний план 

 підготовки кваліфікованих робітників  

 
    Професія:  7422 Столяр 

Кваліфікація:  столяр 6-го розряду 

Загальний фонд навчального часу – 402 години 

 

№  

з/п 
Навчальні предмети  

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 33  

1.1 Основи правових знань 7  

1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 10  

1.3 Інформаційні технології 6  

1.4 Резерв часу 10  

2 Професійно-теоретична підготовка 89   

2.1 Технологія столярних робіт 44  

2.2 Охорона праці 15  

2.3 Матеріалознавство 10  

2.4 Креслення 16 12 

2.5 Основи електротехніки  4  

3 Професійно-практична підготовка 252  

3.1 Виробниче навчання 60  

3.2 Виробнича практика 192  

4 Консультації 20  

5 

Державна кваліфікаційна атестація (або 

проміжна (поетапна) кваліфікаційна 

атестація при продовженні навчання)  

8  

6 Загальний обсяг навчального часу (без п.4): 382 12 
 

Перелік  

кабінетів, лабораторій, майстерень  

для підготовки кваліфікованих робітників  

за професією «Столяр» 

Кабінети: 

 Основ правових знань 

 Основ галузевої економіки і підприємництва 

 Інформаційних технологій  

 Технології столярних робіт  

 Охорони праці  

 Креслення 
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 Матеріалознавства  

 Основ електротехніки 

Майстерні: 

 столярна 

 механічна 

 
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання 

кваліфікованих робітників: 

 допускається зменшення кількості кабінетів, майстерень за рахунок їх об’єднання; 

 індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись 

при наявності обладнаного робочого місця; 

 предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників 

кадрів. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Основи правових знань» 

 

 

№ 

з\п 

 

Теми 

Кількість годин 
 

усього 

 

з них на 

лабораторно - 

практичні роботи 

 Тема 1. Основи публічного права України 7  

 

 

Фінансове право 

Господарське право 

3 

4 

 

 Усього годин: 7  

 

Тема 1. Основи публічного права 

Загальна характеристика фінансового права.  

Бюджетна система України. 

Система оподаткування. Платники податків, їхні права та обов’язки. 

Види податків і зборів.  

Відповідальність за порушення фінансового законодавства. 

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 та об’єднань. 

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. 

Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських прав та 

спорів. Система вирішення господарських спорів. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Основи галузевої економіки і підприємства» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 
з них на 

лабораторно - 

практичні роботи 

1 Підприємництво як сфера діяльності в 

умовах ринкової економіки 
1  

2 Основи організації управління 

підприємством 
2  

3 Планування підприємницької діяльності 2  

4 Комерційна діяльність підприємства 2  

5 
Фінанси  та облік, система обслуговування 

бізнесу 
2  

6 Реорганізація і ліквідація підприємств 1  

Усього годин: 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. 

 

Тема 2. Основи організації управління підприємством 

Поняття і необхідність управління деревообробним підприємством. 

Сучасні принципи управління підприємством.  

Методи управління підприємством. 

Шляхи удосконалення управління підприємством. 

 

Тема 3. Планування підприємницької діяльності 

Вибір стратегії деревообробного підприємства. Визначення мети і 

завдання деревообробного підприємства. Розробка й обґрунтування 
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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, його 

головна мета. Види маркетингової діяльності. Вивчення ринку. Сегментація 

ринку. Вивчення конкурентів. 

Реклама товарів. Види реклами. 

Сервісне обслуговування. Гарантія якості. 

 

Тема 5. Фінанси та облік, система обслуговування бізнесу 

Облік виконаних робіт, наданих послуг та виготовленої продукції. 

Необхідність обліку. Організація обліку. 

Кредити. Види кредитів. 

Оренда. Лізинг. Орендна плата. 

Страхування майна, виробничої діяльності. 

 

Тема  6. Реорганізація і ліквідація 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 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1 Бази даних 2  

2 Електронні таблиці 2  

3 Застосування системи Autocard та систем Компас 2  

Усього годин : 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. Інформаційні 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. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Технологія столярних робіт» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

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 Технологія виготовлення художніх меблів 

та їх опорядження 
10  

4 
Технологія реставраційних робіт особливо 

складних фігурних і лекальних столярних 

виробів 

8  

Усього годин : 44  

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. Технологія виготовлення особливо складних фігурних, 

лекальних деталей для художніх меблів. 

Тема 3. Технологія виготовлення художніх меблів та їх 

опорядження 

Технологія виготовлення художніх меблів і меблів складного 

компонування, та конфігурацій за кресленнями. Інструмент для виконання 

робіт. Технологія опорядження виробів за сучасними технологіями 

(металізація, бронзування, позолота, сріблення, набірний декор тощо). 
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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. 
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Типова навчальна програма з предмета 

 «Охорона праці» 
 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на  

лабораторно - 

практичні роботи 

1 Правові та організаційні основи охорони праці 2  

2 
Основи безпеки праці в деревообробній галузі 

Загальні відомості про потенціал небезпек 
5  

3 
Основи пожежної безпеки 

Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист 
1  

4 Основи електробезпеки 2  

5 
Основи гігієни праці та виробничої санітарії 

Медичні огляди 
1  

6 

Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 

Підсумкова атестація з предмета 

2 

 

2 

 

Усього годин : 15  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його 

вивчення.  

Зміни та доповнення до основних законодавчих актів з охорони праці: 

Конституції України, Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів 

про працю в Україні, Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основ 

законодавства України про охорону здоров’я, Закону України «Про пожежну 

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

безпеку», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», Закону України «Про колективні договори і 

угоди». 

Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону 

праці, нормативно-правових актів з охорони праці. 
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Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок 

навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і 

види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників. 

Основні завдання системи стандартів системи праці: зниження і 

усунення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, створення 

ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників 

засобами індивідуального та колективного захисту. Основні причини 

травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи 

запобігання травматизму та захворювань на виробництві: організаційні, 

технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне 

страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і 

медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків 

на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь. 

 

Тема 2. Основи безпеки праці у деревообробній галузі. Загальні 

відомості про потенціал небезпек 

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. 

Загальні відомості про потенціал небезпек. 

Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та їх 

огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, 

сигнальні фарбування. Знаки безпеки. 

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і 

шкідливих виробничих  факторів у галузі. 

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. 

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях 

навчальних закладів. 

Вимоги нормативно правових актів про охорону праці щодо безпеки 

виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд. 

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План 

евакуації з приміщень у разі аварії. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

Організаційні та технічні  протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. 

Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі. 

Організація пожежної охорони в галузі. 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Параметри і 

властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища. 

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування 

промислових аварій. 
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Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для 

виробництв підвищеної вибухонебезпеки. 

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та 

наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку 
життя і здоров’я людей. Приклади  великих техногенних аварій і катастроф та 

їх наслідки. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Особливості ураження електричним струмом. 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 електроустановках. 

Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. 

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від 

блискавки. Правила поведінки під час грози. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди 

Поняття про гігієну праці. Основні гігієнічні особливості праці за 

даною професією. 

Лікувально-профілактичне харчування. 

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича 

гімнастика. Додержання норм піднімання і перенесення важких речей 

неповнолітнім і жінкам. 

Правила експлуатації освітлення. 

Санітарно-побутове забезпечення працівників. 

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 

року. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. 

Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої 

допомоги при пораненнях, припинені кровотечі з ран, носа, вуха тощо. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, 

призначення, правила користування. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Матеріалознавство» 
 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1 Основи деревинознавства 3  

2 Матеріали для виготовлення шаблонів та лекал 2  

3 Матеріали для реставрації столярних виробів та 

особливо складних художніх меблів 
5  

Усього годин : 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 виготовлення шаблонів та лекал 

 Деревинні матеріали для виготовлення шаблонів. Кріпильні вироби, 

вимоги до них. Сучасні матеріали для виготовлення шаблонів та лекал та їх 

властивості. 

Тема 3. Матеріали для реставрації столярних виробів 

 Визначення спорідненості та взаємозаміна різних порід деревини. 

Кріпильні та оздоблювальні матеріали. Опоряджувальні матеріали для 

здійснення металізації, бронзування, позолоти, сріблення, набірного декору 

тощо. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Креслення» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 
з них на 

практичні роботи 

1 Креслення столярних та художніх меблів 16 12 

Усього годин : 16 12 

 

Тема 1. Креслення столярних та художніх меблів 
Креслення на виготовлення  особливо складних столярних виробів, 

складних фігурних лекальних елементів та деталей фігурних меблів. 

Допустимі відхилення креслень при виготовленні особливо складних 

столярних виробів. 

Складання специфікації креслення на елементи і вузли особливо 

складних столярних виробів та фігурних і лекальних елементів меблів. 

Практичні роботи 

1. Читання складальних креслень особливо складних  столярних виробів 

сучасних конструктивних рішень. 

2. Читання креслень особливо складних лекальних і фігурних виробів 

художніх меблів. 

3. Виконання креслень-схем на виготовлення художніх меблів за 

індивідуальним проектом.  

4. Виконання технічних рисунків і ескізів для виконання реставрації 

особливо складних столярних виробів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи електротехніки» 
 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1 Електроприводи промислових роботів і 

маніпуляторів 
2  

2 Електрообладнання електричного 

транспорту 
2  

Усього годин : 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 виробничого навчання 

 
     Професія:  7422 «Столяр» 

Кваліфікація:  столяр 6-го розряду 

 
№ 

з/п Теми 
Кількість 

годин 

Виробниче навчання 

1 Виготовлення шаблонів для архітектурних фрагментів і 

деталей складних фігурних і лекальних виробів 
30 

2 Виготовлення елементів художніх меблів 30 

Усього годин : 60 

Виробнича практика 

1 
Ознайомлення з підприємством 

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

підприємстві 

8 

2 Самостійне виконання столярних робіт складністю 

відповідно до 6-го розряду 
184 

Кваліфікаційна пробна робота 

Усього годин : 192 

Разом: 252 

 

Виробниче навчання 

Тема 1. Виготовлення шаблонів для архітектурних фрагментів і 

деталей складних фігурних і лекальних виробів 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця. 

Вправи 

Прийоми заготовки брускових матеріалів для виготовлення шаблонів. 

Виготовлення шаблонів для архітектурних фрагментів і деталей складних 

фігурних і лекальних виробів. Виготовлення лекальних поручнів, плінтусів, 

наличників, балясин з деревини твердих, цінних, рідкісних, іноземних порід. 

Контроль якості виконаних робіт. 

 

Тема 2. Виготовлення елементів художніх меблів 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця.  
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Вправи 

Прийоми заготовки брускових матеріалів. Виготовлення лекал на 

елементи складних художніх меблів. Виконання опоряджувальних та 

реставраційних робіт складних художніх меблів. 

Контроль якості виконаних робіт. 

 

Виробнича практика 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони 

праці та пожежної безпеки на підприємстві 

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 детальною 

програмою, розробленою у навчальному закладі і погодженою з 

відповідними технічними службами підприємства. 

Примітка 

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним 

навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, новітніх 

устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

Кваліфікаційна пробна робота  

Приклади робіт 
 

     Меблі опоряджені художні – комплексне виготовлення дослідних 

зразків. 
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     Меблі корпусні – встановлення художнього оздоблення, дзеркал, 

лицьової фурнітури, скляних дверцят. 

     Особливо складні фігурні та лекальні поручні, плінтуси, наличники, 

балясини з деревини цінних порід – виготовлення, встановлення, реставрація. 

     Паркет художній – настилання, стругання, шліфування. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 
Професія:  7422 Столяр 

Кваліфікація:  столяр 6-го розряду 
  

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

 

1. Технологічний процес виготовлення художніх меблів. 

2. Вимоги до якості струганого та лущеного шпону, фанери, інших 

матеріалів, комплектуючих, що застосовуються. 

3. Методи встановлення та закріплення фурнітури, дзеркал, скляних 

дверцят; правила реставрації художніх меблів, виробів з деревини. 

4. Читання креслень.  

 

УМІЄ: 

 

1. Виконувати весь комплекс робіт з виготовлення художніх меблів та 

меблів складних компоновок, конфігурацій за кресленнями.  

2. Складати корпусні, решітчасті, спеціальні меблі з опоряджених 

деталей та вузлів. 

3. Підбирати, встановлювати та кріпити лицьову фурнітуру, дзеркала, 

скляні дверцята та полиці, карнизи, плінтуси, декоративні елементи, 

врізну фурнітуру.  

4. Виготовляти складні фасонні деталі з масиву, облицьовувати 

криволінійні поверхні шпоном цінних порід, зачищати, готувати до 

опорядження. 

5. Ремонтувати, готувати під прозоре опорядження фасадні деталі та 

вузли.  

6. Виконувати художній набір зі струганого шпону кількох порід 

личківок для виробів з деревини. 

7. Ремонтувати і реставрувати корпусні меблі та столярні вироби з 

масиву із заміною окремих вузлів та деталей. 

8. Раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці. 

9. Додержуватися норм технологічного процесу. 

10. Контролювати якість виконаних робіт. 

11. Знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт. 

12. Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені 

тощо). 
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання 
 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу з 15 осіб 

Примітка для 

індивідуального 

користування 

для  

групового 

користування 

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 
 

10.  Аспірація, стружкопилососи  2  

11.  
Верстат для заточування 

дискових пилок 
 1 
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12.  
Верстат для заточування 

стрічкових пилок 
 1 

 

13.  
Шліфувальний дисково-

бобинний  верстат 
 1 

 

14.  
Комплект обладнання для 

фарбування 
 1 

 

15.  

Вертикально-фрезерний 

верстат з верхнім 

розташуванням шпинделя 

 1 

 

16.  Токарний верстат  1  

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  

6.  Шуруповерт 1 5  

7.  Електрошліфувальна 

машинка 
1 5 

 

8.  Комплект ручного 

пневмоінструменту 
 1 

 

Ручний столярний інструмент 

1.  Пилка широка 1 15  

2.  Пилка вузька 1 15  

3.  Пилка з обушком 1 15  
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4.  Шерхебель 1 15  

5.  Рубанок 1 15  

6.  Фуганок 1 15  

7.  Фальцгебель 1 5  

8.  Шпунтубель 1 5  

9.  Зензубель 1 5  

10.  Цинубель 1 5  

11.  Галтель 1 5  

12.  Стамеска широка 1 15  

13.  Стамеска вузька 1 15  

14.  Долото 1 15  

15.  Коловорот 1 5  

16.  Молоток 1 15  

17.  Киянка 1 15  

18.  Цикля 1 5  

19.  Дриль ручний 1 5  

20.  Свердла (гвинтові, центрові, 

спіральні, шнекові тощо) 
1 5 комплектів 

 

21.  Розводка 1 5  

22.  Рашпіль 1 5  

23.  Напилок трьохгранний 
1 15 

 

24.  
Склоріз 1 15  
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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  

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 

 

Верстатний інструмент 

1.  Фрези збірні  1 комплект  

2.  Фрези насадні  1 комплект  

3.  Фрези цільні пазові  1 комплект  

4.  Фрези цільні фасонні  1 комплект  

5.  Фрези кінцеві  1 комплект  
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6.  Ножі вставні для фрез  1 комплект  

7.  Ножі стругальні  1 комплект  

8.  Пилки стрічкові столярні  1 комплект  

9.  Дискові пилки для 

повздовжнього пиляння 
 1 комплект 

 

10.  Дискові пилки для 

поперечного пиляння 
 1 комплект 

 

11.  Абразивний інструмент  1 комплект  

12.  Круги абразивні заточні  1 комплект  

13.  Бруски абразивні для правки  1 комплект  

14.  Кусачки  1 комплект  

15.  Лещата  1 комплект  

16.  Комплект ключів гайкових  1 комплект  

17.  Ключі розвідні  1 комплект  

18.  
Круги абразивні заточні  1 комплект  

19.  Різці токарні  1 комплект  
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 2.8. Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» 
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 5.11. Типова навчальна програма з професійно-практичної 

підготовки 

 5.12. Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 5.13. Перелік основних обов’язкових засобів навчання 

6.  Державний стандарт з професії «Столяр» 6 розряду 

 6.1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

професійно-технічного навчального закладу 

 6.2. Типовий навчальний план 

 6.3. Типова навчальна програма з предмета «Основи правових 

знань» 

 6.4. Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої 

економіки і підприємництва» 

 6.5. Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні 

технології» 

 6.6. Типова навчальна програма з предмета «Технологія 

столярних робіт» 

 6.7. Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» 

 6.8. Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» 

 6.9. Типова навчальна програма з предмета «Креслення» 

 6.10. Типова навчальна програма з предмета «Основи 

електротехніки» 

 6.11. Типова навчальна програма з професійно-практичної 

підготовки 

 6.12. Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 6.13. Перелік основних обов’язкових засобів навчання 
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