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І. Передмова 

Освітня програма складена на основі стандарту професійної (професійно-

технічної) освіти з професії 7313  «Ювелір-закріпник», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від  24 листопада 2020 р. № 1458, який 

ґрунтується на компетентнісному підході та структурується за модульним 

принципом.  

 

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» 

Дідух Ю.Я. – майстер виробничого навчання ДПТНЗ «Міжрегіональний центр 

ювелірного мистецтва м.Києва» 

Тошева Н.В. – майстер виробничого навчання ДПТНЗ «Міжрегіональний 

центр ювелірного мистецтва м.Києва» 

Воловник О.Ю. – викладач спеціальної технології ДПТНЗ «Міжрегіональний 

центр ювелірного мистецтва м.Києва» 

Лозниця В.С. – викладач малюнку та композиції 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: «Ювелір-закріпник». 

Освітня програма має модульну структуру. 

Модуль - структурна одиниця освітньої програми,  що містить цілісний 

набір компетенцій, необхідних для засвоєння здобувачами освіти протягом їх 

вивчення. 

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  

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу 15 осіб 

Прим. Для індивід. 

користування 

Для груп. 

користування 

І Обладнання    

 Верстак ювелірний 15   

 Бормашина в комплекті  7  

 Бормашина-гравер   7  

 Мікроскоп  7  

ІІ Пристосування    

 Лещата з шаровою основою на вакуумній 

підставці 

 4  

 Шрабкугель з пристосуванням для 

закріплення  

 4  

 Набір ювелірних пристосувань   4  

 Лещата ручні металеві з гвинтом 15   

 Лещата ручні дерев'яні з торцевим 

гвинтом для внутрішнього кріплення  

15   

 Лещата ручні дерев'яні з клином для 

кріплення сережок 

15   

 Цанготримач металічний 15   



   

 Цанга на дерев'яній грибоподібній ручці з 

двома затискачами 

15   

 Адаптер для свердел цанговий  7  

 Тримач прямий з прорізом для 

наждачного паперу 

15   

 Тримач для котушки наждачного паперу 15   

 Тримач для полірувальних голок 15   

 Пінцет для утримування каменів 15   

 Лобзик з пилками 15   

ІІІ Інструмент    

 Набір штихелів 15   

 Набір надфілів 15   

 Набір шліфувальних та 

полірувальних дисків  

(4 конфігурації,6 видів жорсткості) 

15   

 Набір дисків полірувальних для 

бормашини  (6 конфігурацій, 5 видів 

жорсткості) та ін. 

15   

 Набір свердел 15   

 Щітки крацовочні металеві для 

бормашини (різної жорсткості) 

15   

 Щітки крацовочні волосяні для 

бормашини (різної жорсткості) 

15   

 Пензлі крацовочні для бормашини 

різної жорсткості (на дискотримачах) 

15   

 Щітки крацовочні нитяні для 

бормашини на дискотримачі 

15   

 Щітка тканинна на дискотримачі  15   

 Круг «міні» мусліновий для бормашини 15   

 Давчик кастів довгий широкий на 

дерев’яній ручці 

15   

 Давчик крапанів на дерев'яній ручці «кут» 15   

 Давчик крапанів на дерев'яній ручці 

прямий квадратний 

15   

 Набір обжимок (1,0-8,0мм 24 шт.) та ін.                                                                                                                                            7  

 Лобзик з набором пилок 15   

 Набір фрез Ø 2-5 мм 15   

 

 

 

 

 

 

 



   

ІІІ. Загальна характеристика 

Професія  Код назва професії або технологічно 

суміжних професій 7313 «Ювелір-

закріпник» 

Рівні кваліфікації Ювелір-закріпник 1-2 розряду, 

 Ювелір-закріпник 3 розряду, 

 Ювелір-закріпник 4 розряду 

 

 

Рівень освіти Другий (базовий) 

Третій (вищий) 

Вид професійної підготовки  Первинна професійна підготовка  

 

  Форма навчання  Денна 

Квалiфiкацiя в диплoмi 

 

 

 

Ювелір-закріпник 3 розряду (другий 

рівень освіти) 

 Ювелір-закріпник 4 розряду (третій рівень  

освіти) 

 Вимоги до рiвня ociб, якi 

можуть розпочати навчання 

за цією програмою 

 Повна загальна середня освіта 

 

 

 

 

 

 



  

ІV. Перелік компетентностей 

 

Позна

-чення 

Найменування 

компетентності та 

навчального 

модуля 

Назва освітнього 

компоненту 

(навчального 

предмету) 

Зміст професійних компетентностей 

Кіль- 

кість 

годи

н 

Кон- 

суль

- 

тації 
ЗПБ.1 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  

ЗПК.2 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  

ЗПК.3 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  



  

ЗПК.4 Енергоефективна 

та екологічна 

компетентність 

Основи енерго-

ефективності 
Знати: 

основи енергоефективності; 

способи енергоефективного використання матеріалів та ресурсів в 

професійній діяльності та в побуті; 

основи раціонального використання, відтворення і збереження природних 

ресурсів; 

способи збереження та захисту екології в професійній діяльності та в побуті. 

12  

ЗПК.5 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  

  Професійно 

теоретична 

підготовка 

 88  

ЮЗ– 

1.1 

Підготовчі роботи 

при виконанні 

виробничих 

завдань 

Спеціальна технологія Знати: інструменти та пристосування; призначення, будову, види та правила 

їх використання; правила  заточення інструменту для закріплення; 

вимірювальний інструмент; заточувальний інструмент;  різальний інструмент, 

його класифікація; поняття про метрологію як науку вимірювання, про 

методи і засоби їх виконання; види вимірювань: пряме і непряме, контактне 

та безконтактне; основні метрологічні характеристики засобів вимірювання: 

інтервал поділу шкали, ціна поділу, діапазон вимірювання; допуски посадки 

вставок; чистоту обробки поверхні ювелірного виробу під закріплення; 

шорсткість поверхні. 

12  



  

Уміти: визначати необхідний інструмент для обпилювання, зачищання, 

шабрування деталей ювелірних виробів. 

Матеріалознавство Знати: інструментальні сталі, марки, їх  фізичні властивості; вплив термічної 

обробки на властивості  інструментальних сталей; структурні зміни в сталі 

при закалюванні; фізико-механічні властивості кольорових металів: мідь, 

олово, свинець, цинк; їх застосування у ювелірній галузі; абразивні матеріали 

для полірування, їх властивості; види дорогоцінного каміння та синтетичного 

каміння, що використовується у якості вставок для ювелірних виробів 

12  

ЮЗ-1.2  Закріплення 

вставок у 

крапанові круглі та 

овальні касти 

діаметром понад 

0,5 см 

Спеціальна технологія Знати: види закріплення вставок; переваги та недоліки видів закріплення; 

види огранування: діамантове і ступінчасте; форми огранування каміння: 

кругла, фантазійна, прямокутна, прямокутна зі зрізаними кутами; технологію  

закріплення  вставок у крапанові касти; послідовність нанесення на крапани 

упорів для влаштування вставки; методи обжимання крапанів вставок; 

особливості обпилювання, зачищення, шабрування,  шліфування деталей 

ювелірних виробів; інструмент та  пристосування, правила користування; 

види крапанових кастів. 

12 

 

 

 

 

 

Матеріалознавство Знати:   види огранування каміння; фізико-механічні властивості каміння та 

дорогоцінних і недорогоцінних кольорових металів. 

12  

ЮЗ – 

2.1. 
Закріплення 

вставок із корунду, 

ювелірного скла та 

виробного каміння 

круглої форми у 

крапанові литі та 

штамповані касти 

Спеціальна технологія Знати: технологію закріплення штучного каміння та корунду округлої форми 

діаметром 0,2-0,5 см у  штамповані та  відливні крапанові касти ювелірних 

виробів з дорогоцінних та недорогоцінних кольорових металів; способи 

установки штучного каміння та корунду округлої форми на опорний ободок 

оправи; особливості притискання вставки; інструмент для закріплення; 

послідовність обпилювання кромки крапанів; способи усунення дефектів 

лиття та штампування; правила дрібного ремонту; методи визначення 

правильності і якості кріплення; види дефектів: неоднакова довжина і ширина 

крапанів; перекіс вставки; рухливість вставки у касті; сколи кутів вставок, 

сколи на ребрах; причини виникнення дефектів та методи їх усунення. 

10  

Матеріалознавство Знати: фізико-механічні властивості скла, корунда: твердість, 

теплопровідність, крихкість; застосування скла як вставки у ювелірних 

виробах; недоліки вставок зі скла; способи отримання синтетичного корунду, 

його хімічний склад, фізичні властивості; застосування синтетичних корундів 

у ювелірній промисловості. 
Уміти: визначати фізико-механічних властивостей скла та синтетичного 

10  



  

корунду. 

ЮЗ – 

2.2. 
Закріплення 

дрібних вставок за 

допомогою клею 

Спеціальна технологія Знати: технологію закріплення штучного каміння округлої та овальної форми 

діаметром 0,2-0,5 см  клеєм у глухі  касти ювелірних виробів з дорогоцінних  

кольорових металів; методи визначення правильності і якості закріплення. 

10  

Матеріалознавство Знати: властивості клею для закріплення штучного каміння; його склад і  

спосіб приготування; допоміжні матеріали; мастики, їх властивості, склад, 

способи приготування та  застосування; пасти, їх застосування; воски, їх 

властивості та застосування. 

Уміти: визначати властивості клею для закріплення. 

10  

  Професійно-

практична 

підготовка 

   

  Виробниче навчання  132  

ЮЗ– 

1.1 

Підготовчі роботи 

при виконанні 

виробничих 

завдань 

Виробниче навчання Уміти: Працювати з інструментом, заточувати і правити інструмент; 

вимірювати параметри вставок та посадкових місць; обпилювати, зачищати, 

шабрувати деталі ювелірних виробів; свердлити отвори. 

30  

ЮЗ-1.2  Закріплення 

вставок у 

крапанові круглі та 

овальні касти 

діаметром понад 

0,5 см 

Виробниче навчання Уміти:   вирівнювати верх каста; наносити всічки-упори для укладання 

штучного каміння діаметром понад 0,5 см; обжимати вставку кінцями 

крапанів; підрівнювати та підганяти крапани; обпилювати, зачищати, 

шабрувати, шліфувати виріб зі вставкою. 

30  

ЮЗ – 

2.1. 
Закріплення 

вставок із корунду, 

ювелірного скла та 

виробного каміння 

круглої форми у 

крапанові литі та 

штамповані касти 

Виробниче навчання Уміти: вирівнювати верх каста; наносити всічки-упори для укладання 

корунду округлої форми діаметром 0,2 - 0,5 см; закріплювати штучне каміння 

та корунд круглої і овальної форми діаметром 0,2 – 0,5 см у штамповані та 

відливні крапанові касти ювелірних виробів з дорогоцінних та 

недорогоцінних кольорових металів; підрівнювати та підганяти крапани; 

обпилювати, зачищати, шабрувати, шліфувати деталі ювелірних виробів; 

усувати задирки. 

42  

ЮЗ – 

2.2. 
Закріплення 

дрібних вставок за 

допомогою клею 

Виробниче навчання Уміти: виконувати закріпку дрібних вставок розміром 0,2-0,5 см за 

допомогою клею; закріплювати синтетичні перлини у ювелірні вироби за 

допомогою клею; користуватися інструментом, пристосуванням для клеєвого 

закріплення. 

30  



  

  Виробнича практика  140  

ЮЗ– 

1.1 

Підготовчі роботи 

при виконанні 

виробничих 

завдань 

Виробнича практика 

 

Уміти: Працювати з інструментом, заточувати і правити інструмент; 

вимірювати параметри вставок та посадкових місць; обпилювати, зачищати, 

шабрувати деталі ювелірних виробів; свердлити отвори. 

35  

ЮЗ-1.2  Закріплення 

вставок у 

крапанові круглі та 

овальні касти 

діаметром понад 

0,5 см 

Виробнича практика Уміти:   вирівнювати верх каста; наносити всічки-упори для укладання 

штучного каміння діаметром понад 0,5 см; обжимати вставку кінцями 

крапанів; підрівнювати та підганяти крапани; обпилювати, зачищати, 

шабрувати, шліфувати виріб зі вставкою. 

35  

ЮЗ – 

2.1. 
Закріплення 

вставок із корунду, 

ювелірного скла та 

виробного каміння 

круглої форми у 

крапанові литі та 

штамповані касти 

Виробнича практика 

 

Уміти: вирівнювати верх каста; наносити всічки-упори для укладання 

корунду округлої форми діаметром 0,2 - 0,5 см; закріплювати штучне каміння 

та корунд круглої і овальної форми діаметром 0,2 – 0,5 см у штамповані та 

відливні крапанові касти ювелірних виробів з дорогоцінних та 

недорогоцінних кольорових металів; підрівнювати та підганяти крапани; 

обпилювати, зачищати, шабрувати, шліфувати деталі ювелірних виробів; 

усувати задирки. 

35  

ЮЗ – 

2.2 
Закріплення 

дрібних вставок за 

допомогою клею 

Виробнича практика Уміти: виконувати закріпку дрібних вставок розміром 0,2-0,5 см за 

допомогою клею; закріплювати синтетичні перлини у ювелірні вироби за 

допомогою клею; користуватися інструментом, пристосуванням для клеєвого 

закріплення. 

35  

  Професійно 

теоретична 

підготовка 

 48  

ЮЗ – 

3.1 
Закріплення 

вставок з скла, 

виробного каміння 

та корунду 

квадратної, 

прямокутної та 

грушовидної 

форми в крапанові 

та глухі касти 

Спеціальна технологія Знати: правила заправлення й заточення інструменту, який застосовується 

при закріпленні; зберігання й поводження з коштовними виробами та 

відходами дорогоцінного металу; технологічну послідовність та прийоми 

виконання крапанової та глухої закріпки вставок з скла квадратної, 

прямокутної та грушовидної форми в крапанові та глухі касти;  методи 

оброблення крапанових та глухих кастів; форми огранювання вставок з скла; 

будову та принцип роботи електричним, механічним, ріжучим інструментом 

та пристосуванням;  методи контролю якості закріплення та способи 

усунення недоліків закріплення.  

6  

Матеріалознавство Знати: фізико-хімічні та фізико-механічні властивості металів і сплавів, їх 3  



  

маркування; властивості ювелірного скла, інструментальних сталей. 

Історія ювелірного 

мистецтва 

Знати:  історію ювелірного мистецтва; історичні відомості про застосування 

ювелірного скла для виготовлення вставок у ювелірних та художніх виробах; 

історичні відомості про застосування  виробного каміння, корунду  для 

виготовлення вставок  для  ювелірних та художніх виробів. 

3  

Малюнок та 

композиція 

Знати: прийоми побудови композиції для виявлення ідеї витвору; характерні 

закономірності компонування – симетрія, асиметрія, рівновага, ритм, їх 

характеристика; залежність композиції від призначення виробу, матеріалів і 

техніки його виконання; поняття про орнамент та його види – геометричний, 

рослинний, їх особливості; вимоги до ескізів; правила, прийоми та техніка  

створення ескізів ювелірних виробів.  

Вміти: будовати геометричний та рослинний орнамент; створювати ескіз 

ювелірних виробів 

6  

Читання креслень Знати: загальні відомості та правила оформлення креслень; перерізи та 

правила їх виконання; графічне позначення матеріалів в перерізах; правила 

будови та  читання креслень і технічних ескізів, допуски та посадки; 

Уміти: читати технічні креслення та ескізи 

6  

ЮЗ – 

3.2. 
Закріплення 

вставок на клей 

Спеціальна технологія Знати: технологічну послідовність та прийоми виконання штифтової 

клейової закріпки великих вставок зі скла, виробного каміння, корунду та 

синтетичних перлин;  методи оброблення каста – чаші перед та після 

закріпки; властивості ювелірного скла, виробного каміння, корунду та 

синтетичних перлин, інструментальних сталей; форми огранювання та 

просвердлювання вставок  з виробного каміння, корунду  та скла для 

закріплення на штифт та клей; будову та принцип роботи електричним, 

механічним, ріжучим інструментом та пристосуванням;  методи заправки 

інструменту; техніку безпеки під час роботи. 

9  

Історія ювелірного 

мистецтва 

Знати: історичні відомості про застосування  великих вставок, які закріплені 

на клей в глухі касти для виготовлення  ювелірних та художніх виробів 

6  

Матеріалознавство Знати: методи виготовлення, склад та форми синтетичних перлів; матеріали, 

клеї та мастики,  які застосовують для закріплення великих вставок на штифт 

та клей, їхні властивості. 

9  

  Професійно-

практична 

підготовка 

 182  

  Виробниче навчання  84  



  

ЮЗ – 

3.1 
Закріплення 

вставок з скла, 

виробного каміння 

та корунду 

квадратної, 

прямокутної та 

грушовидної 

форми в крапанові 

та глухі касти 

Виробниче навчання Уміти: виконувати юстування  посадочних місць та проводити закріпку в 

крапанові та глухі касти прямокутної,  квадратної та грушовидної форми 

вставок з ювелірного скла; користуватися електричним, механічним, ріжучим 

інструментом  та пристосуванням для закріпки;  підбирати парні вставки за 

розміром, формою, кольором; читати технічні креслення та ескізи; 

раціонально та технологічно проводити весь процес закріпки вставок; 

виконувати роботи дотримуючись інструкцій з безпеки праці; підбирати парні 

вставки за формою, розміром, кольором та походженням 

42  

ЮЗ – 

3.2. 
Закріплення 

вставок на клей 

Виробниче навчання Уміти: виконувати юстування  посадочних місць та проводити закріпку 

великих вставок в глухі касти на клей; користуватися електричним, 

механічним, ріжучим інструментом, клеями та мастиками,   пристосуванням 

для закріпки;  підбирати парні вставки за розміром, формою, кольором та 

походженням; читати технічні креслення та ескізи; раціонально та 

технологічно проводити весь процес закріпки вставок; виконувати роботи 

дотримуючись інструкцій з безпеки праці  

42  

  Виробнича практика  98  

ЮЗ – 

3.1 
Закріплення 

вставок з скла, 

виробного каміння 

та корунду 

квадратної, 

прямокутної та 

грушовидної 

форми в крапанові 

та глухі касти 

Виробнича практика Уміти: виконувати юстування  посадочних місць та проводити закріпку в 

крапанові та глухі касти прямокутної,  квадратної та грушовидної форми 

вставок з ювелірного скла та корунду; користуватися електричним, 

механічним, ріжучим інструментом  та пристосуванням для закріпки;  

підбирати парні вставки за розміром, формою, кольором; читати технічні 

креслення та ескізи; раціонально та технологічно проводити весь процес 

закріпки вставок; виконувати роботи дотримуючись інструкцій з безпеки 

праці; підбирати парні вставки за формою, розміром, кольором та 

походженням;  

49  

ЮЗ – 

3.2. 
Закріплення 

вставок на клей 

Виробнича практика Уміти: виконувати юстування  посадочних місць та проводити закріпку 

великих вставок в глухі касти на клей; користуватися електричним, 

механічним, ріжучим інструментом, клеями та мастиками,   пристосуванням 

для закріпки;  підбирати парні вставки за розміром, формою, кольором та 

походженням; читати технічні креслення та ескізи; раціонально та 

технологічно проводити весь процес закріпки вставок; виконувати роботи 

дотримуючись інструкцій з безпеки праці  

49  

  Професійно 

теоретична 

підготовка 

 54  



  

ЮЗ- 

4.1. 
Закріплення 

вставок з 

напівкоштовного 

та коштовного 

каміння в 

крапанові та глухі 

касти 

Спеціальна технологія Знати: технологічну послідовність та прийоми виконання крапанової 

закріпки з підрізанням краю крапану;  методи оброблення крапанових кастів; 

форми огранювання вставок з коштовного та напівкоштовного каміння; 

фізичні якості та елементарні відомості про термічну обробку сталі, яка 

використовується для виготовлення штихелів та інших інструментів та 

пристосувань для закріплення; будову та принцип роботи електричним, 

механічним, ріжучим інструментом та пристосуванням; методи заправки 

інструменту; безпеку праці під час роботи;  інструмент та пристосування, які 

застосовують для  юстування та закріплення круглих, овальних, квадратних, 

прямокутних, грушовидних, маркізів та довільної (фантазійної) огранки  

вставок у крапанові касти. 

9  

  Матеріалознавство Знати: властивості коштовного та напівкоштовного каміння, дорогоцінних 

металів та ювелірних сплавів, мастик, інструментальних сталей; властивості 

коштовного та напівкоштовного каміння, дорогоцінних металів та ювелірних 

сплавів, мастик, інструментальних сталей. 

4  

  Історія ювелірного 

мистецтва 

Знати: історичні відомості про застосування коштовного та напівкоштовного 

каміння  для виготовлення вставок  для  ювелірних та художніх виробів, стилі 

мистецтва. 

2  

  Малюнок і композиція Знати: особоливості побудови ескізів ювелірних виробів зі вставками у 

крапанових і глухих кастах   

Уміти: будувати ескізи ювелірних виробів зі вставками у крапанових і глухих 

кастах   

3  

ЮЗ – 

4.2. 
Закріплення 

вставок в оправи з 

комбінованими 

кастами 

Спеціальна технологія Знати: технологічну послідовність та прийоми виконання закріпки «ПАВЕ»; 

технологічну послідовність та прийоми виконання закріпки вставок в оправи 

з комбінованими кастами; будову та принцип роботи електричним, 

механічним, ріжучим інструментом та пристосуванням; методи заправки та 

заточки інструменту; безпеку праці під час роботи;  інструмент та 

пристосування, які застосовують для юстування та закріплення круглих, 

овальних, квадратних, прямокутних, грушовидних, маркізів та довільної 

(фантазійної) огранки  вставок у комбіновані оправи; методи та інструмент 

для обробки  комбінованих оправ, що складаються з окремих деталей та 

накладок 

9  

  Матеріалознавство Знати: властивості дорогоцінних металів та ювелірних сплавів, синтетичного, 

коштовного та напівкоштовного каміння, інструментальних сталей; форми 

огранювання вставок з синтетичного, коштовного та напівкоштовного 

каміння 

4  

  Малюнок і композиція Знати: особоливості побудови ескізів ювелірних виробів з комбінованими 3  



  

кастами  

Уміти: будувати ескізи ювелірних виробів з комбінованими кастами  

  Історія ювелірного 

мистецтва 

Знати: історичні відомості про застосування  оправ з комбінованими кастами 

та накладками  у  ювелірних та художніх виробах 

2  

ЮЗ – 

4.3. 
Закріплення 

вставок в вироби з 

дорогоцінних 

металів, що 

реставруються 

Спеціальна технологія Знати: технологічну послідовність та прийоми виконання закріпки; будову та 

принцип роботи електричним, механічним, ріжучим інструментом та 

пристосуванням; методи заправлення та заточування інструменту; безпеку 

праці під час роботи; технологічну послідовність  робіт під час процесу 

реставрації; методи зберігання автентичності виробу при реставрації; 

прилади, пристосування та принцип їх дії;  інструмент та пристосування, які 

застосовують для юстування та закріплення круглих, овальних, квадратних, 

прямокутних, грушовидних, маркізів та довільної (фантазійної) огранки  

вставок у всі види  кастів; методи та інструмент для гладкої обробки та 

оздоблення гризантним  візерунком кастів та оправ;  

12  

  Матеріалознавство Знати: властивості дорогоцінних металів та ювелірних сплавів, виробного, 

синтетичного каміння та синтетичних перлів, інструментальних сталей, 

хімічних речовин та методи роботи з ними;  сплави дорогоцінних металів, що 

застосовуються для виробництва ювелірних виробів в Україні та країнах 

світу;  форми огранювання вставок з виробного, синтетичного каміння. 

4  

  Історія ювелірного 

мистецтва 

Знати: історичні відомості про  художні різновиди та походження виробів, 

що реставруються;  історичні відомості про застосування  виробного, 

синтетичного каміння та синтетичних перлів в ювелірних виробах з 

дорогоцінних металів. 

2  

  Професійно-

практична 

підготовка 

 195  

  Виробниче навчання  90  

ЮЗ- 

4.1. 
Закріплення 

вставок з 

напівкоштовного 

та коштовного 

каміння в 

крапанові та глухі 

касти 

Виробниче навчання Уміти: виконувати юстування  посадочних місць  та проводити закріпку в 

крапанові касти круглої, овальної, прямокутної,  квадратної,  грушовидної, 

маркізів та довільної (фантазійної)  форми з підрізанням крапанів для вставок 

з коштовного та напівкоштовного каміння; проводити закріпку в  касти 

круглої, овальної, прямокутної,  квадратної,  грушовидної, маркізів та 

довільної (фантазійної)  форми для  вставок з коштовного та напівкоштовного 

каміння обтисканням обжимкою та давчиками;  проводити гладку обробку 

краю касту, користуючись механічним та ручним інструментом; 

користуватися електричним, механічним, ріжучим інструментом  та 

пристосуванням для закріпки;  користуватися електричним, механічним, 

ріжучим інструментом  та пристосуванням для закріпки; заточувати та 
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заправляти ріжучий інструмент;  підбирати парні вставки за розміром, 

формою, кольором та походженням; читати та виконувати технічні креслення 

та ескізи; раціонально та технологічно проводити весь процес закріпки 

вставок; виконувати роботи дотримуючись інструкцій з безпеки праці. 

ЮЗ – 

4.2. 
Закріплення 

вставок в оправи з 

комбінованими 

кастами 

Виробниче навчання Уміти: виконувати юстування  посадочних місць у комбіновані касти 

методом підрізання фрезою та штихелем; проводити закріпку в  касти оправ, 

які змонтовані з окремих візерункових деталей,  накладок та кастів круглої, 

овальної, прямокутної,  квадратної,  грушовидної, маркізів та довільної 

(фантазійної)  форми  для закріплення ювелірних вставок обтисканням 

обжимкою та давчиками;  проводити гладку обробку краю касту, 

користуючись штихелем; користуватися електричним, механічним, ріжучим 

інструментом  та пристосуванням для закріпки; заточувати та заправляти 

ріжучий інструмент;  підбирати парні вставки за розміром, формою, кольором 

та походженням; читати технічні креслення та ескізи; раціонально та 

технологічно проводити весь процес закріпки вставок; виконувати роботи 

дотримуючись інструкцій з безпеки праці 

30  

ЮЗ – 

4.3. 
Закріплення 

вставок в вироби з 

дорогоцінних 

металів, що 

реставруються 

Виробниче навчання Уміти:  раціонально та ефективно організовувати процес реставрації виробу, 

роботу устаткування, послідовність проведення реставраційних робіт;  

користуватися електричним, механічним, ріжучим  інструментом для 

виконання закріпки вставок при реставраційних роботах; заточувати та 

заправляти ріжучий інструмент; підбирати парні вставки за формою, 

розміром, кольором, походженням та належністю даному виробу; виконувати 

закріпку вставок у всі види кастів та оправ; виконувати закріпку вставок у 

вироби, що реставруються; читати технічні креслення та ескізи; раціонально 

та технологічно проводити весь процес закріпки вставок; зберігати художню 

та історичну цінність виробу, що реставрується; виконувати роботи 

дотримуючись інструкцій з безпеки праці 
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  Виробнича практика  105  

ЮЗ- 

4.1. 
Закріплення 

вставок з 

напівкоштовного 

та коштовного 

каміння в 

крапанові та глухі 

касти 

Виробнича практика Уміти: виконувати юстування  посадочних місць  та проводити закріпку в 

крапанові касти круглої, овальної, прямокутної,  квадратної,  грушовидної, 

маркізів та довільної (фантазійної)  форми з підрізанням крапанів для вставок 

з коштовного та напівкоштовного каміння; проводити закріпку в  касти 

круглої, овальної, прямокутної,  квадратної,  грушовидної, маркізів та 

довільної (фантазійної)  форми для  вставок з коштовного та напівкоштовного 

каміння обтисканням обжимкою та давчиками;  проводити гладку обробку 

краю касту, користуючись механічним та ручним інструментом; 

користуватися електричним, механічним, ріжучим інструментом  та 

пристосуванням для закріпки;  користуватися електричним, механічним, 
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ріжучим інструментом  та пристосуванням для закріпки; заточувати та 

заправляти ріжучий інструмент;  підбирати парні вставки за розміром, 

формою, кольором та походженням; читати та виконувати технічні креслення 

та ескізи; раціонально та технологічно проводити весь процес закріпки 

вставок; виконувати роботи дотримуючись інструкцій з безпеки праці. 

ЮЗ – 

4.2. 
Закріплення 

вставок в оправи з 

комбінованими 

кастами 

Виробнича практика Уміти: виконувати юстування  посадочних місць у комбіновані касти 

методом підрізання фрезою та штихелем; проводити закріпку в  касти оправ, 

які змонтовані з окремих візерункових деталей,  накладок та кастів круглої, 

овальної, прямокутної,  квадратної,  грушовидної, маркізів та довільної 

(фантазійної)  форми  для закріплення ювелірних вставок обтисканням 

обжимкою та давчиками;  проводити гладку обробку краю касту, 

користуючись штихелем; користуватися електричним, механічним, ріжучим 

інструментом  та пристосуванням для закріпки; заточувати та заправляти 

ріжучий інструмент;  підбирати парні вставки за розміром, формою, кольором 

та походженням; читати технічні креслення та ескізи; раціонально та 

технологічно проводити весь процес закріпки вставок; виконувати роботи 

дотримуючись інструкцій з безпеки праці 
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ЮЗ – 

4.3. 
Закріплення 

вставок в вироби з 

дорогоцінних 

металів, що 

реставруються 

Виробнича практика Уміти:  раціонально та ефективно організовувати процес реставрації виробу, 

роботу устаткування, послідовність проведення реставраційних робіт;  

користуватися електричним, механічним, ріжучим  інструментом для 

виконання закріпки вставок при реставраційних роботах; заточувати та 

заправляти ріжучий інструмент; підбирати парні вставки за формою, 

розміром, кольором, походженням та належністю даному виробу; виконувати 

закріпку вставок у всі види кастів та оправ; виконувати закріпку вставок у 

вироби, що реставруються; читати технічні креслення та ескізи; раціонально 

та технологічно проводити весь процес закріпки вставок; зберігати художню 

та історичну цінність виробу, що реставрується; виконувати роботи 

дотримуючись інструкцій з безпеки праці 
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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. 



vI. В t tл,t о zu с m ан d apmi в пр о ф е сiйноi (пр о ф е с iйн о -mехн iчн о i) о с вimu

Вимоги до освiтнього, освiтньо-квалiфiкацiйного piBHiB, професiйноТ

СП(ПТ)О 7ЗIЗ.С.32.12-2020:

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

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

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

робiтник> за професiсю Ювелiр-закрiпник 4 розряду,

Вidповidальна особа за розробку освimньоt проzралlu
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