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І. Передмова 

Освітня програма складена на основі Державного стандарту професійної 

(професійно-технічної) освіти з професії 7313  «Огранувальник вставок для 

ювелірних та художніх виробів», затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 29 грудня 2016 року №1686.  

 

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» 

Кушнір В.П. – майстер виробничого навчання ДПТНЗ «Міжрегіональний 

центр ювелірного мистецтва м.Києва» 

Кушнір Л.І. – майстер виробничого навчання ДПТНЗ «Міжрегіональний центр 

ювелірного мистецтва м.Києва» 

Савчук З .П. – майстер виробничого навчання ДПТНЗ «Міжрегіональний 

центр ювелірного мистецтва м.Києва» 

Воловник О.Ю. – викладач спеціальної технології 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 «Огранувальник 

вставок для ювелірних та художніх виробів». 

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 

індивідуального 

користування                     

Для 

групового 

користування 

 

1 2 3 4 5 

Обладнання  

1. Комп’ютер  1 1  

2. Мультимедійний 

проектор 

1 1  

3. Верстат свердлильний  1 1  

4. Верстат К-527 1 8   

Інструменти та пристрої 

1. Лупа 6х 1 15  

2. Пристосування для 

огранування «Малютка» 

(М-77) 

1 15  

3. Площадочник 1 15  

4. Цанга 1 15  

5. Оправка 1 15  



   

6. Стійка з притискною 

планкою 

1 15  

7. Пінцет 1 15  

8. Викрутка  1 15  

9. Штангенциркуль  1 15  

10. Набір свердел 1 15  

11. Індикатор ІЧ-10 1 15  

12.        Годинник настінний 

електронний 

1 1  

 

ІІІ. Загальна характеристика 

Професія  Код назва професії або технологічно 

суміжних професій 7313 «Огранувальник 

вставок для ювелірних та художніх виробів» 

Рівні кваліфікації Огранувальник вставок для ювелірних та 

художніх виробів 2 розряду 

 

 

 

 

Рівень освіти Другий (базовий) 
 Вид професійної підготовки  Первинна професійна підготовка  

   Форма навчання  Денна 

Квалiфiкацiя в диплoмi 

 

 

 

Огранувальник вставок для ювелірних та 

художніх виробів 2 розряду 

 Вимоги до рiвня ociб, якi 

можуть розпочати навчання 

за цією програмою 

 Базова середня освіта 

 

 

 

 

 

 



  

ІV. Перелік компетентностей 

 

Найменування 

компетентності  

Назва навчального 

предмету 
Зміст професійних компетентностей 

Кіль- 

кість 

годи

н 

Кон- 

суль

- 

тації 

Громадянські, 

соціальні та 

навчальні 

компетентності 

Основи правових 

знань 

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: 
нормативно-правові акти з питань охорони праці; 

основи безпеки праці в галузі; 
правила пожежної та вибухобезпеки; 

правила електробезпеки; 

правила виробничої санітарії та гігієни; 
вимоги інструкцій підприємства з охорони праці; 

правила та засоби надання долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних 

випадків. 

Уміти: 
визначати необхідні засоби індивідуального та колективного захисту, їх 

справність, правильно їх застосовувати; 

застосовувати первинні засоби пожежогасіння; 
надавати долікарську допомогу потерпілим у разі нещасних випадків; 

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження й усунення 

природних та непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, 

повені тощо). 

30  



  

Інформаційно-

комунікаційна 

компетентність 

Інформаційні 
технології 

Знати: 

поняття про інформацію та інформаційні технології; 
програми для створення текстових документів, мультимедійних презентацій 

та публікацій; 

загальні відомості про локальні та глобальні комп’ютерні мережі; 

основні поняття комп'ютерної графіки, області застосування комп’ютерної 
графіки; 

основи обробки інформації, пов'язаної із зображеннями, різновиди 

комп'ютерної графіки; 
формати зберігання, типи графічних файлів, методи стиснення даних у 

графічних файлах, системи опрацювання графічної інформації. 

Уміти: 
створювати та редагувати текстові документи; 

здійснювати роботу з комп’ютерними презентаціями та публікаціями; 

здійснювати пошук у глобальній комп’ютерній мережі; 

користуватись електронною поштою. 

17  

Компетентність у 

сфері безпеки 

життєдіяльності 

Правила дорожнього 

руху 
 8  

 Професійно 

теоретична 

підготовка 

 105  

 Технологія обробки 

дорогоцінного 

каміння 

Знати:  

особливості професії: поняття про режимні умови праці та матеріальну 

відповідальність; освітньо-кваліфікаційнау характеристику огранувальника 

вставок для ювелірних та художніх виробів 1-2 го розряду; основні відомості 

про дорогоцінне і напівкоштовне каміння та їх імітації; основні властивості 

ювелірного каміння та кольорового скла; види огранування вставок; 

характеристику технологічної операції виробничого дослідження та розмітки; 

технологічну операцію розколювання та розрізання; технологічну операцію 

підшліфовки (попереднього огранювання); технологію обдирки; технологію 

огранування: огранування площадки, огранування нижньої частини, 

огранування верхньої частини, процес відшліфовування та полірування; 

характеристику технологічних операцій промивання та оцінки; обладнання та 

оснащення для огранування вставок для ювелірних та художніх виробів; 

будову та принцип дії огранувальних верстатів. призначення та будову 

45  



  

індикатора ІЧ-10; будову та принцип дії рундистоміра, його призначення;  

поняття про вихід придатного; технологічний процес виготовлення ювелірних 

вставок круглої форми простого огранування Кр-17; технологічний процес  

огранування ювелірних вставок круглої форми  типу «Роза», Кр-33, КР-41; 

технологічний процес виготовлення кабошонів 

Уміти: 

розв’язувати задачі по визначенню втрат сировини на операції огранування; 

розв’язувати задачі по визначенню виходу придатного на операції 

огранування; налаштовувати «Малютку» та відпрацювання технологічної 

послідовності витоплення вставки Кр-17; налаштовувати «Малютку» та 

відпрацювання технологічної послідовності витоплення вставки Кр-33. 

Кристалографія Знати:  

загальні відомості про кристали; кристалічні та аморфні речовини; елементи 

кристалів: грані, ребра, вершини; особливості будови кристаловидних тіл; 

основні властивості кристалів: однорідність, анізотропність, здатність до 

самоогранування, постійна температура плавлення; елементи симетрії: площа 

симетрії, вісь симетрії і центр симетрії; тридцять два види симетрії; сингонії 

(триклинна, моноклінна, тригональна, тетрагональна, гексагональна, кубічна) 

та категорії (нижня, середня, вища); характеристика груп сингонії; 

визначення елементів симетрії реальних кристалів; форми кристалів за 

характером зовнішнього огранування. 

Уміти: 

визначати елементи огранування кристалів та елементи кристалічних решіток 

на макетах і кресленнях;  

визначати елементи симетрії, сингонії та категорії на макета кристалів і 

кресленнях; 

визначати прості форми кристалів різних категорій. 

16  

 Основи гомології Знати: 

загальні відомості про напівдорогоцінне каміння; 

класифікацію напівдорогоцінного та декоративного каміння; 

технологічні операції по обробці напівдорогоцінного каміння; 

інструмент, обладнання, інвентар для обробки напівдорогоцінного каміння;  

види огранування вставок та їх характерні особливості; 

18  



  

дефекти огранування та способи їх усунення; 

технологічну послідовність виконання огранування вставок різних форм; 

фізико-механічні властивості напівдорогоцінного каміння; 

класифікацію напівдорогоцінного каміння; 

вплив температури та тиску на структуру напівдорогоцінного каміння. 

 Технічне креслення Знати:    

предмет креслення, його зміст, мета та завдання вивчення; 

стислі відомості з історії розвитку креслення; 

креслярські інструменти та приладдя; 

прийоми зображення плоских предметів, послідовність їх побудови; 

масштаби креслень: призначення, види й позначення; 

інструментально-графічні прийоми побудови (кутів, перпендикулярних та 

паралельних прямих, поділ кола та відрізків на рівні частини);  

методи проекціювання; 

прийоми побудови проекцій предметів на одній, двох і трьох взаємно 

перпендикулярних площинах проекцій; 

поняття про вигляд як різновид зображень на кресленні; вимоги до головного 

вигляду на кресленні;  

прийоми компоновки зображень на кресленні; 

види перерізів: винесені та накладені; 

умовності прийняті при виконанні перерізів; 

графічне позначення матеріалів на перерізах; 

відмінність між розрізом і перерізом; 

види розрізів: прості й складні, повні й місцеві;   

призначення та зміст складальних креслень; 

основні елементи складального креслення (зображення, розміри, 

специфікація); 

читання складальних креслень за планом; 

читання складальних креслень із застосуванням контрольних запитань; 

умовності та спрощення на складальних кресленнях;  

загальні поняття про з’єднання деталей. 

Уміти: 

оформлювати креслення; 
будувати  зображення плоского предмета; 

26  



  

виконувати  креслення  нескладної деталі з натури; 

виконувати креслення предмета, зображення якого потребує однієї проекції;  

будувати проекції предмета за його наочним зображенням; 

будувати винесені перерізи та  накладені перерізи; 

виконувати вправи на побудову розрізів; 

читати складальні креслення за планом; 

виконувати вправи на побудову роз’ємних з’єднань. 

 Професійно-

практична 

підготовка 

 285  

 Виробниче навчання  138  

Професійно-

практична 

компетентність 
огранувальника 

вставок 1-2 розряду 

Виробниче навчання Уміти:  

організовувати робоче місце; 

дотримуватись вимог безпеки праці при виконанні робіт; 
підшліфовувати та обточувати заготовки для вставок круглих форм з 

кольорового скла та штучного (синтетичного) каміння із застосуванням 

абразивних кругів та водяного охолодження; 

виконувати огранування круглих вставок з кольорового скла та штучного 
каміння на огранувальних верстатах вручну; 

виконувати огранування кабошонів з напівкоштовного каміння на 

огранувальних верстатах вручну. 

138  

 Виробнича практика  147  

Професійно-
практична 

компетентність 

огранувальника 
вставок 1-2 розряду 

Виробнича практика 
 

Уміти:  
організовувати робоче місце; 

дотримуватись вимог безпеки праці при виконанні робіт; 

підшліфовувати та обточувати заготовки для вставок круглих форм з 
кольорового скла та штучного (синтетичного) каміння із застосуванням 

абразивних кругів та водяного охолодження; 

виконувати огранування круглих вставок з кольорового скла та штучного 

каміння на огранувальних верстатах вручну; 

виконувати огранування кабошонів з напівкоштовного каміння на 

огранувальних верстатах вручну. 
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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 професійно-технічних навчальних закладів, що надають 

повну загальну середню освіту, 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 свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти, 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. 
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Вимоги до освiтнього, освiтньо-квалiфiкацiйного piBHiB, прОфеСiйНОТ

квалiфiкацii осiб, якi навчатимуться за професiсю 7зтз <огранувальник вставок

для ювелiрних та художнiх виробiв>:

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

2. Пiсля закiнчення навчання - повна заг€шьна середня ocBiTa, професiйна

(професiйно-технiчна) ocBiTa, освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb <квалiфiкований

робiтнио за професiсю Огранувальник вставок для ювелlрних та художнlх

виробiв 2 розряду.

Вidповidальна особа за розробку ocBimHbot проzраlчtu */ Самоtшенко С.М.
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