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І. Передмова 

Освітня програма складена на основі стандарту професійної (професійно-

технічної) освіти з професії 4131 «Агент з постачання», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від  23 грудня  2015 р. № 1347. 

 

 

Розробники 

Авраменко О.О. – директор ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного 

мистецтва м.Києва», викладач охорони праці 

Маленко О.В. – заступник директора з навчально-виробничої роботи ДПТНЗ 

«Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м.Києва», викладач основ 

галузевої економіки та підприємництва 

Самойленко С.М. – методист ДПТНЗ «Міжрегіональний центр ювелірного 

мистецтва м.Києва» 

Рибак В.І. – майстер виробничого навчання ДПТНЗ «Міжрегіональний центр 

ювелірного мистецтва м.Києва» 

Бойко О.В. – викладач інформаційних технологій ДПТНЗ «Міжрегіональний 

центр ювелірного мистецтва м.Києва» 

Романчук О.В. – викладач основ трудового законодавства ДПТНЗ 

«Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м.Києва 

Белік А.М. - викладач професійної етики та культури спілкування ДПТНЗ 

«Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м.Києва» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ІІ. Пояснювальна записка 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
  

Освітня программа охоплює професійну підготовку з освітніх компонентів 

(навчальних предметів), які входять до складу професії: «Агент з постачання». 

Умови навчання повинні забезпечувати ефективне засвоєння здобувачами 

освіти програмового матеріалу та відповідати вимогам щодо безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу. Програмою не обмежується 

використання викладачем різних видів апаратного та программного 

забезпечення за умови відповідності його вимогам чинного законодавства, 

нормативних документів та даної Програми. 

Методика проведення кожного уроку визначається викладачем.   

Обов’язковою передумовою успішного виконання вимог Програми є 

практична діяльність здобувачами освіти на кожному уроці. 

Обладнання навчального приміщення (кабінету) має відповідати 

вимогам (технічним, санітарно-гігієнічним, педагогічним тощо). 

Перелік основних засобів навчання  

№ 

п/п 

Найменування 

 

 

 

 

Кількість на групу 

15 осіб 

Примітка 

Для 

індивідуально

го 

користування 

 

Для 

груповог

о 

користув

ання 

 

1 2 3 4 5 

Обладнання 

1. Телевізор   2  

2. Відеомагнітофон   2  

3. Відеокамера   1  

4. Калькулятори 1 15  

5. Комп’ютери  1 15  

6. Мультимедійний проектор  1  

7. Сканер  2  

8. Магнітофон   2  

9. Телефон 1 15  

Натуральні зразки 

1. Муляжі: овочів 

               фруктів 

1 6  

2. Товари народного 1 6  



   

споживання 

 

ІІІ. Загальна характеристика 

Професія  Код назва професії або технологічно 

суміжних професій 4131 «Агент з 

постачання» 

Рівні кваліфікації  Агент з постачання 

 

Ступінь навчання  ІІ ступінь професійно-технічної освіти 

Вид професійної підготовки  Первинна професійна підготовка  

 

  Форма навчання  Денна 

Квалiфiкацiя в диплoмi  Агент з постачання 

 

Вимоги до рiвня ociб, якi 

можуть розпочати навчання 

за цією програмою 

 Базова загальна освіта або повна загальна 

середня освіта 

 

 

 

 

 

 



  

ІV. Перелік компетентностей 

 

Найменування 

компетентності  

Назва 

навчального 

предмету 

Зміст професійних компетентностей 

Кіль- 

кість 

годин 

Кон- 

суль- 

тації 

Громадянські, 
соціальні та 

навчальні 

компетентності 

 

Основи трудового 
законодавства 

Знати: систему трудового права України; основні трудові права та обов’язки 
працівника та роботодавця у робочій сфері; зміст, форми, порядок виконання та 

припинення дії трудового договору; положення про робочий час і відпочинку; про 

нормування і оплату праці, гарантії та компенсації у сфері праці, охорони праці; 

діючі соціально-правові гарантії та соціальний захист на підприємстві; умови та 
порядок застосування у трудовому праві дисциплінарної та матеріальної 

відповідальності, порядок врегулювання трудових спорів. 

17  

Підприємницька 
компетентність 

Основи галузевої 
економіки та 

підприємництва 

Знати: сутність понять «ринкова економіка», «підприємство», «попит», 
«пропозиція», «конкуренція»; організаційно-еокномічні форми підприємства; 

поняття «галузевого ринку», та його регіональні особливості; основи 

ціноутворення;тпоняття про податкову систему і податкові елементи, систему 

оподаткування, оподаткування доходів підприємств; кредитування юридичних і 
фізичних осіб. 

17  

Компетентність 

у сфері охорони 

праці 

Охорона праці  Знати: основні законодавчі акти з охорони праці; вимоги безпеки праці за 

професією; вимоги пожежної безпеки; параметри й властивості, що 
характеризують вибухонебезпеку середовища; основи електробезпеки; плани 

евакуації та ліквідації аварій; загальні правила безпечної експлуатації 

устаткування; основи гігієни праці та виробничої санітарії; засоби та методи 

захисту працівників від шкідливого та небезпечного впливу виробничих факторів; 
правила проходження медичних оглядів, порядок надання першої долікарської 

допомоги. 

Уміти: організовувати робоче місце згідно вимог протипожежної безпеки; 
підтримувати робочі місця в межах вимог санітарних норм і гігієни праці; надати 

першу допомогу потерпілим від нещасних випадків, аварій та при отруєннях; 

користуватися первинними засобами пожежогасіння; забезпечуввати чистоту й 

порядок у приміщеннях; дотримуватися трудової і виробничої дисципліни, 
правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни, 

протипожежного захисту. 

30  

Компетентність 

у сфері безпеки 

життєдіяльності 

Правила 
дорожнього руху 

Знати:  

вимоги Закону України „Про дорожній рух” як базового в сфері безпеки 

дорожнього руху;  

обов’язки і права водіїв транспортних засобів, пішоходів і пасажирів;  

8  



  

вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і 

погоничів тварин;  

регулювання дорожнього руху за допомогою дорожніх знаків і розмітки, сигналів 

світлофора та регулювальника;  

вимоги під час руху, зупинки і стоянки транспортних засобів, проїзду перехресть;  

вимоги при проїзді пішохідних переходів, зупинок маршрутних транспортних 

засобів і залізничних переїздів. Переваги маршрутних транспортних засобів;  

особливі умови руху при користуванні зовнішніми світловими приладами, під час 

буксирування транспортних засобів, навчальної їзди, руху в колонах, в житловій 

зоні, по автомагістралях і дорогах для автомобілів, по гірських дорогах і на 

крутих спусках, міжнародного руху;  

вимоги до номерних і розпізнавальних знаків на транспортних засобах, їх 

технічного стану.  

Уміти:  

керуватися знаками і дорожньою розміткою, сигналами світлофора і 

регулювальника; 

формувати навики правильної орієнтації, оцінки ситуації та прогнозувати її 

розвиток. 

 Професійно-

теоретична 

підготовка 

 193  

Професійно-

теоретична 

компетентність 
агента з 

постачання 

Основи 

бухгалтерського 

обліку 

Знати:  

види господарського обліку; загальну характеристику, предмет і метод 

бухгалтерського обліку; принципи і порядок бухгалтерського обліку; 
бухгалтерський баланс і його структура, форми розрахунків готівкою; порядок 

одержання грошових коштів готівкою в банку і здавання до банку, безготівкові 

форми розрахунків; облік розрахунків з постачальниками, покупцями та 

замовниками (розрахунки платіжними дорученнями; акредитивами; векселями; 
чеками та пластиковими картками); облік розрахунків за претензіями; податкові 

платежі; порядок нарахування ПДВ; бухгалтерський облік ПДВ; облік 

розрахунків з підзвітними особами; порядок компенсації витрат на відрядження; 
класифікацію основних засобів; документальне оформлення руху основних 

засобів, собливості обліку МШП; облік МШП на складі й в експлуатації; 

документальне оформлення наявності і проходження матеріалів; оцінка, 
інвентаризація та переоцінка матеріалів; готова продукція, її облік та оцінка; 

документальне оформлення руху готової продукції; облік фінансових результатів. 

85 10 



  

 Організація 

товарознавства 
Знати:  

історію розвитку теорії товарознавства; класифікацію продукції; методи 
класифікації; кодування товарів, кодування товарів в системі електронного 

обміну даних; поняття асортименту і його роль на ринку; основні цілі та 

принципи стандартизації; види і категорії стандартів; суть товарної експертизи; 

непродовольчі товари; харчові продукти; фізико-хімічні властивості і умови 
збереження  основних вантажів; товарознавчо-комерційна характеристика груп 

товарів народного споживання (продовольчих та непродовольчих); способи та 

засоби визначення ваги вантажів. 

54 10 

 Інформаційні 

системи і 

технології в 

комерційній 
діяльності 

Знати:  

зміст інформаційних технологій як складової частини інформатики; Вплив 

інформаційних технологій на розвиток галузевої промисловості та виробництва; 

програмні засоби ПК; комп’ютерні технології; прикладене програмне 
забезпечення професійного спрямування; принципи і методи обміну інформацією 

між різними відомствами; проблеми обміну інформацією; принцип передачі 

інформації на відстань і безпека каналів зв'язку; організацію  обліку за допомогою 
електронних таблиць Excel; прийоми обробки  економічної інформації “1:С 

Бухгалтерія 8”: загальні відомості про підприємство, налаштування параметрів 

облікової політики,  робота з довідниками, введення залишків, складський облік, 
облік торгівельних операцій, облік розрахунків з постачальниками та покупцями. 

Уміти: 

обробляти комерційну інформацію за допомогою електронних таблиць Excel; 

вести облік матеріальних цінностей за допомогою електронних таблиць Excel; 
працювати в програмі «1: С Бухгалтерія 8». 

54 

 

 

 
 

 

 Професійно-

практична 

підготовка 

 691  

Професійно-

практична 

компетентність 
агента з 

постачання 

Виробниче 

навчання 
Уміти:  

організовувати робоче місце агента з постачання, одержувати за нарядами, 

заявками та іншими документами товарно-матеріальні цінності (сировину, 
матеріали, устаткування, комплектуючі вироби, інвентар, канцелярське приладдя 

тощо); налагоджувати дружні стосунки з покупцями; проводити аналіз 

конкуренції; вести автоматизацію обліку товарно-грошових операцій у програмі 

1С Бухгалтерія; 
виконувати  завдання,  пов’язані з оперативним обліком, складською роботою, 

документами під прямим керівництвом у структурованому середовищі, готувати 

до роботи персональний комп’ютер; 
застосовувати більш широкі компетенції щодо оперативного обліку матеріалів; 

264  



  

вести відповідні записи у певних документах, пов’язаних з закупівлею і продажем 

товарів, підбивати підсумки, які є конкретними і загальними за характером; 
застосовувати конкретні практичні навички щодо оперативного обліку матеріалів, 

відповідних записів в первинних документах (нарядах, матеріальних та 

прибуткових ордерах, вимогах, накладних тощо), в журналах або на картках, 

підведенні підсумків; 
застосовувати конкретні практичні навички та компетенції щодо ведення роботи з 

оперативного обліку, оформляти договори на постачання товарів, обробляти 

замовлення, оформляти документи на реалізацію товарів, контролювати терміни 
постачання, приймати та обліковувати  товар на складі, оформляти товарно-

транспортні документи, списувати товар, аналізувати стан постачання, складати 

листи-нагадування, попередження, претензійні листи, відправляти та 
супроводжувати вантажі під час перевезення; 

cтежити  за відповідністю  тари  вантажам, які  перевозяться,  розташуванням  

вантажів  під  час  транспортування, контролювати дотримання вимог охорони 

праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, брати участь у реалізації 
заходів щодо підвищення економічної ефективності використання матеріальних 

ресурсів шляхом зниження витрат, пов’язаних з їх придбанням, доставкою і 

зберіганням, контролювати дотримання вимог охорони праці під час вантажно-
розвантажувальних робіт, брати участь у реалізації заходів щодо підвищення 

економічної ефективності використання матеріальних ресурсів шляхом зниження 

витрат, пов’язаних з їх придбанням, доставкою і зберіганням 

 Виробнича 
практика 

 

Уміти:  
організовувати робоче місце агента з постачання, одержувати за нарядами, 

заявками та іншими документами товарно-матеріальні цінності (сировину, 

матеріали, устаткування, комплектуючі вироби, інвентар, канцелярське приладдя 
тощо); налагоджувати дружні стосунки з покупцями; проводити аналіз 

конкуренції; вести автоматизацію обліку товарно-грошових операцій у програмі 

1С Бухгалтерія; 

виконувати  завдання,  пов’язані з оперативним обліком, складською роботою, 
документами під прямим керівництвом у структурованому середовищі, готувати 

до роботи персональний комп’ютер; 

застосовувати більш широкі компетенції щодо оперативного обліку матеріалів; 
вести відповідні записи у певних документах, пов’язаних з закупівлею і продажем 

товарів, підбивати підсумки, які є конкретними і загальними за характером; 

застосовувати конкретні практичні навички щодо оперативного обліку матеріалів, 
відповідних записів в первинних документах (нарядах, матеріальних та 

прибуткових ордерах, вимогах, накладних тощо), в журналах або на картках, 
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підведенні підсумків; 

застосовувати конкретні практичні навички та компетенції щодо ведення роботи з 
оперативного обліку, оформляти договори на постачання товарів, обробляти 

замовлення, оформляти документи на реалізацію товарів, контролювати терміни 

постачання, приймати та обліковувати  товар на складі, оформляти товарно-

транспортні документи, списувати товар, аналізувати стан постачання, складати 
листи-нагадування, попередження, претензійні листи, відправляти та 

супроводжувати вантажі під час перевезення; 

cтежити  за відповідністю  тари  вантажам, які  перевозяться,  розташуванням  
вантажів  під  час  транспортування, контролювати дотримання вимог охорони 

праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, брати участь у реалізації 

заходів щодо підвищення економічної ефективності використання матеріальних 
ресурсів шляхом зниження витрат, пов’язаних з їх придбанням, доставкою і 

зберіганням, контролювати дотримання вимог охорони праці під час вантажно-

розвантажувальних робіт, брати участь у реалізації заходів щодо підвищення 

економічної ефективності використання матеріальних ресурсів шляхом зниження 
витрат, пов’язаних з їх придбанням, доставкою і зберіганням 



   

 

V.Контроль за освітнім процесом та форми атестації 
 

Поточний контроль передбачає поурочне опитування учнів, слухачів, 

проведення контрольних і перевірних робіт, тематичне тестування та інші 

форми контролю, що не суперечать етичним та медико-педагогічним нормам.  

Тематичний контроль застосовується для оцінювання навчальних досягнень 

учнів, слухачів по завершенню вивчення теми робочої навчальної програми. 

Педагогічні працівники самостійно обирають форму поточного, тематичного 

контролю рівня навчальних досягнень учнів, слухачів. 

Проміжний контроль передбачає семестрові заліки, семестрову атестацію 

(іспити), річні підсумкові заліки, річну атестацію (річні підсумкові іспити), 

проміжну кваліфікаційну атестацію (кваліфікаційний іспит), індивідуальні 

завдання учням 

Державна підсумкова атестація - форма контролю відповідності освітнього 

рівня випускників навчального закладу державним вимогам. ДПА проводиться 

наприкінці 3-го навчального року, з навчальних предметів, перелік яких 

щороку визначається і затверджується Міністерством освіти і науки України. 

Обов’язковою є атестація з української мови. ДПА проводиться у письмовій 

формі. Завдання для проведення атестації укладаються навчальними закладами 

відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджених 

Міністерством освіти і науки України. ДПА може проводитися у формі ЗНО. 

Результати ЗНО з трьох навчальних предметів зараховуються як результати 

державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої 

освіти. Результати ДПА визначаються за 12-бальною шкалою за загальними 

критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів. Бали, отримані за 

атестацію, виставляються окремо від річних балів. Результати ДПА заносяться 

до атестата про повну загальну середню освіту (11 клас), і враховуються при 

визначенні середнього балу відповідного документа, а також при визначенні 

претендентів на нагородження золотою або срібною медаллю. 

 Поетапна кваліфікаційна атестація  включає: кваліфікаційну пробну роботу, 

яка відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики,  кваліфікаційний іспит 

або захист атестаційної роботи, проекту чи творчої роботи, що їх замінює. 

Державна кваліфікаційна атестація включає: кваліфікаційну пробну роботу, 

яка відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики, державний 

кваліфікаційний іспит або захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, 

що їх замінює. 



VI. В шw о zu с m ан d apmi в пр о ф е с iйн oi' (пр о ф е с iйн о - m ехн iч н о i) о с в imu

вимоги до освiтнього, освiтньо-квалiфiкацiйного piBHiB, професiйноi
квалiфiкацii осiб, якi навчатимуться за професiсю 4tЗ1 <Агент з постачання)):

1. При вступi на навчання - повна або базова загаJIьна середня ocBiTa.

2. Пiсля закiнчення навчання - повна загальна середня ocBiTa, професiйна

(професiйно-технiчна) ocBiTa або неповна вища ocBiTa (молодший спецiалiст),

освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb <квалiфiкований робiтник> за професiсю Агент

з постачання.

Вidповidальна особа за розробку ocBimHbol' проzрал4u ffi / Са.мойленко С.М.
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