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І. Передмова 

Освітня програма складена на основі вимог Державного стандарту 

професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) 

робітників з професії Ювелір (ювелір-модельєр) - ДСПТО 7313. С.32.10-2016, 

затвердженого наказо МОН України від  29 грудня 2016 р. № 1685. 
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ІІ. Пояснювальна записка 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
  

Освітня программа охоплює професійну підготовку з освітніх компонентів 

(навчальних предметів), які входять до складу професії: «Ювелір (ювелір-

модельєр)». 

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 При 

мітки Для 

індивідуального 

Користування 

Для групового 

користування 

1 2 3 4 5 

 Обладнання    

1. Верстак ювелірний 1 15  

2. Бормашина в комплекті  7  

3. Станок полірувальний з насадками  1  

4. Паяльний апарат  5  

 Пристосування    

1. Лещата з шаровою основою на вакуумній 

підставці 

 4  

2. Лещата ручні металеві з гвинтом 1 15  

3. Лещата ручні дерев'яні з торцевим 1 15  



   

гвинтом для внутрішнього кріплення  

4. Лещата ручні дерев'яні з клином для 

закріплення  

1 15  

5. Цанготримач металічний 1 15  

6. Цанга на дерев'яній грибоподібний ручці 

з двома затискачами 

1 15  

7. Адаптер для свердел цанговий  7  

8. Тримач прямий з прорізом для 

наждачного паперу 

1 15  

11. Тримач для котушки наждачного паперу 1 15  

12. Пристрій для заточування штихелів  1  

13. Шрабкугель  5  

 Інструмент    

1. Набір надфілів 1 15  

2. Набір шліфувальних та полірувальних 

дисків (4 конфігурації,              6 видів 

жорсткості) 

1 15  

3. Набір дисків полірувальних для 

бормашини (6 конфігурацій, 5 видів 

жорсткості) 

1 15  

4. Набір свердел 1 15  

5. Щітки крацовочні металеві для 

бормашини (різної жорсткості) 

1 15  

6. Щітки крацовочні волосяні для 

бормашини (різної жорсткості) 

1 15  

7. Пензлі крацовочні для бормашини різної 

жорсткості (на дискотримачах) 

1 15  

8. Щітки крацовочні нитяні для 

бормашини на дискотримачі 

1 15  

9. Щітка тканинна на дискотримачі  1 15  

10. Ригель деревяний  1 15  

11. Ригель металевий  5  



   

12. Набір штихелів 1 15  

13. Арканзаси  5  

14. Ножиці настільні  1  

15. Ножиці по металу 1 15  

16. Набір рифелів  5  

17. Лобзик 1 15  

18. Кітшток  1 15  

 

 

ІІІ. Загальна характеристика 

Професія  Код назва професії або технологічно 

суміжних професій 7313 «Ювелір (ювелір-

модельєр)» 

Рівні кваліфікації Ювелір (ювелір-модельєр)1- 2 розряду, 

Ювелір (ювелір-модельєр) 3 розряду, 

 Рівень освіти Другий (базовий) 

Вид професійної підготовки  Первинна професійна підготовка  

   Форма навчання  Денна 

Квалiфiкацiя в диплoмi 

 

 

 

Ювелір (ювелір-модельєр) 3 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 
Знати:  

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

дорожнього руху; обов’язки і права водіїв транспортних засобів, пішоходів і 

пасажирів;  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. 

8  

 Професійно 

теоретична 

 203  



  

підготовка 

Професійно-

теоретична 
компетентність 

ювеліра (ювеліра-

модельєра) 1-2 
розряду 

Моделювання та 

виготовлення 
ювелірних виробів 

Знати: 

інструкцію про порядок одержання, використання, обліку та зберігання 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; освітньо-кваліфікаційну 

характеристику ювеліра (ювелір-модельєра) 1-2 го розряду; класифікації 

ювелірних виробів; інструменти та пристосування, які використовуються під 
час виготовлення ювелірних виробів; складові частини, функціональне 

призначення робочого місця його вплив: на умови виготовленні ювелірних 

виробів різних форм та конфігурацій; підготовчі операції під час 
виготовлення ювелірних виробів; технології з’єднання деталей при 

виготовленні ювелірних виробів; технології оздоблювальних робіт; 

технологічний  процес виготовлення обручки; технологічний процес 

виготовлення конусних кастів (глухий, клапановий, ажурний); 
технологічний процес закріплення круглих і овальних вставок у крапанові 

касти; технологічний процес виготовлення каблучки з кількістю деталей до 

трьох та з однією вставкою; технологічний процес монтування орденів, 
медалей та значків; технологічний процес виготовлення брошки з кількістю 

деталей до трьох та з однією вставкою; технологічний процес виготовлення 

сережок; технологічний процес виготовлення рюмок та сільниць; 

технологічний процес опробування дорогоцінних металів. 

Уміти: 

визначати необхідний інструмент для обпилювання, зачищання, шабрування 

деталей ювелірних виробів; 
проводити розрахунок параметрів заготовки для виготовлення шинки; 

проводити розрахунок параметрів заготовки для виготовлення ажурного 

каста; 
проводити розрахунок параметрів заготовки для виготовлення брошки; 

проводити розрахунок параметрів заготовок для виготовлення сережок 

70  

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. 

Уміти: 

Визначати проби дорогоцінних металів за допомогою кислотних реактивів 

34  



  

 Малюнок та дизайн 

ювелірних виробів 
Знати:  

види паперу для: малювання, зображення ізометрії, калькування; олівці, 

фарби та допоміжні засоби; прийоми зображення предметів в двомірному 

просторі; прийоми зображення предметів в тримірному просторі; прийоми 

зображення схованих деталей; прийоми зображення перспективи; види 

проекцій; особливості зображення кульовидних форм у фронтальній і 

прямокутній ізометріях; прийоми зображення предметів з перемінним 

перетином і змінною формою; правила побудови та компонування 

геометричних та рослинних орнаментів; традиційні прийоми та техніка 

малюнку; правила побуддови ескізів ювелрних виробів. 

Уміти: 

будувати геометричний та рослинний орнамент; 

виконувати ескіз обручки; 

виконувати ескіз обручки з асиметричними висотами; 

виконувати ескіз каблучки з кількістю деталей правильної форми до 3-х; 

виконувати ескіз каблучки з кількістю деталей неправильної форми до 3-х; 

виконувати ескіз брошки з кількістю деталей правильної форми до 3-х; 

виконувати ескіз брошки з кількістю деталей неправильної форми до 3-х; 

 

виконувати ескіз сережок з дротовими гачками; 

виконувати ескіз сережок зі швензовим замком. 

25 

 
 

 

 

 

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 
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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; 
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. 

 Основи гемології 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; 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. 

18  

Основи декоративно-

прикладного 
мистецтва 

Знати:  

історію виникнення культових виробів; вплив культових виробів на культуру 

мистецтва та розвиток декоративно-прикладного мистецтва; художні 

особливості видів декоративно-прикладного мистецтва: стиль, стилізація, 

примітивізм, композиція; види мистецтв побутового призначення: 

гончарство, ткацтво, карбування, різьблення по дереву, кістці, батик, орігамі, 

роботи з металом, бонсаї; види декоративно - прикладних мистецтв 
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загального використання: архітектура, вітражі, с графіті, садово-паркове 

мистецтво; сучасні напрямки в декоративно-прикладному мистецтві, їх 

переваги над мистецтвом зародження. 

 Професійно-

практична 

підготовка 

 1047  

 Виробниче навчання  774  

Професійно-
практична 

компетентність 

ювеліра (ювеліра-

модельєра) 1-2 
розряду 

Виробниче навчання Уміти:  
організовувати робоче місце; 

дотримуватись вимог безпеки праці при виконанні робіт; 

виконувати підготовчі операції перед складанням виробів; 

здійснювати знежирення, знімання дроту після паяння, промивання виробів у 
зібраному вигляді; 

готувати суміш для відбілювання; 

складати суміш припою з бурою; 
закріплювати вставки із скла, виробних (поробних) каменів і корунду круглої 

й овальної форми у крапанові касти ювелірних виробів з наступним 

усуненням задирок; 
закріплювати дрібні вставки за допомогою клею; 

обпилювати, шабрувати та полірувати вручну ювелірні вироби посудної 

групи з кольорового металу та срібла; 

монтувати, виготовляти, ремонтувати, шліфувати, полірувати, шабрувати та 
обпилювати прості ювелірні й художні вироби з кольорового й дорогоцінного 

металу; 

готувати набори до паяння, здійснювати паяння, заправлення в зони 
відбілювання, промивання й сушіння після паяння виробів, деталей і вузлів до 

них; 

свердлити отвори із застосуванням простих пристроїв; 

заточувати й заправляти інструмент; 
здійснювати контактне (точкове) зварювання виробів. 

774  

 Виробнича практика  273  

Професійно-

практична 

компетентність 
ювеліра (ювеліра-

модельєра) 1-2 

Виробнича практика 

 
Уміти:  

організовувати робоче місце; 

дотримуватись вимог безпеки праці при виконанні робіт; 
виконувати підготовчі операції перед складанням виробів; 

здійснювати знежирення, знімання дроту після паяння, промивання виробів у 
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розряду зібраному вигляді; 

готувати суміш для відбілювання; 
складати суміш припою з бурою; 

закріплювати вставки із скла, виробних (поробних) каменів і корунду круглої 

й овальної форми у крапанові касти ювелірних виробів з наступним 

усуненням задирок; 
закріплювати дрібні вставки за допомогою клею; 

обпилювати, шабрувати та полірувати вручну ювелірні вироби посудної 

групи з кольорового металу та срібла; 
монтувати, виготовляти, ремонтувати, шліфувати, полірувати, шабрувати та 

обпилювати прості ювелірні й художні вироби з кольорового й дорогоцінного 

металу; 
готувати набори до паяння, здійснювати паяння, заправлення в зони 

відбілювання, промивання й сушіння після паяння виробів, деталей і вузлів до 

них; 

свердлити отвори із застосуванням простих пристроїв; 
заточувати й заправляти інструмент; 

здійснювати контактне (точкове) зварювання виробів. 

 Професійно 

теоретична 

підготовка 

   

Професійно-

теоретична 
компетентність 

ювеліра (ювеліра-

модельєра) 3 розряду 

Моделювання та 

виготовлення 
ювелірних виробів 

Знати:  

суть процесу плавки металів; плавильне обладнання та особливості його 
використання; технологію плавлення дорогоцінних металів в сплави із 

визначеними властивостями; технологію виготовлення ювелірних виробів 

методом травлення; лаки та травильні розчини, їхній склад; особливості 

нанесення лаку; технологія чорніння ювелірних та художніх виробів із 
кольорових та дорогоцінних металів з гравірувальним композиційним 

малюнком; виготовлення черні; техніку нанесення черні та бробки виробів 

після чорніння; технологію патинування; технології дифування та 
карбування; технологію навивання скані і паяння філіграні; технологію 

виготовлення ланцюжків («якірний», «панцирний»); технологічну 

послідовність виготовлення браслетів; способи штифтування та паяння 
браслетів; види замків для кольє, браслетів, ланцюжків; будову замків для 

кольє, браслетів, ланцюжків; технологічну послідовність виготовлення 

замків: із запобіжником, з простою та подвійною горизонтальними 

защіпками, з нерухомим штифтом і штиковим, бугель ні з відкритим 
шарніром та з накидною скобою, коробчаті, лінзові, гвинтові; технологію 
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закріплення вставок прямокутної, квадратної та грушоподібної форми в 

крапанові і глухі касти;технологія закріплення вставок за допомогою клею. 

Уміти: 

складати технологічну карту виготовлення «якірних»  ланцюжків; 

виконувати розрахунок «якірних» ланцюжків; 

складати технологічну карту виготовлення браслету.  

Матеріалознавство Знати:  

антифрикційні матеріали, їх властивості та застосування; найважливіші 

відомості про кольорові метали: мідь, алюміній, магній, їх практичне 

застосування при виготовлені ювелірних виробів; фізико-хімічні  властивості 

кольорових металів; вплив властивостей на довговічність ювелірних виробів; 

дефекти, що виникають під час термічного оброблення кольорових металів та 

їх сплавів:  запобігання і усунення; фізико-хімічні  властивості дорогоцінних 

металів; твердість по Брінелю, іспит на розтягування, теплопровідність; 

внутрішню будову чистих металів; методи дослідження структури сплавів, 

сплави благородних металів, розчинність металів у твердому стані системи 

Аu-Ag; Au-Cu; Ag-Cu; розрахунок питомої ваги сплавів; методи дослідження 

дорогоцінних металів і сплавів по щільності (принцип Архімеда); розрахунок 

питомої ваги сплавів золота 585, 750, 583, сплавів срібла: 916, 925, 875; 

вплив домішок на властивості Au-Cu;  сплави золота 585 проби; сплави 

золота 750 проби; сплави срібла 950 проби; сплави срібла 925 проби; сплави 

срібла 900 проби; сплави платини, паладію, нікелю, білого золота; вплив 

добавок і домішок на властивості платинової групи;  відомості про леговані 

добавки їх склад, призначення, застосування в ювелірній справі; стислі 

відомості про кислоти, солі, вогнетривкі матеріали та їх застосування у 

ювелірній справі. 

Уміти: 

читати марки кольорових металів; 

виявляти дефектів, які виникли під час термомеханічної обробки виробів із 

дорогоцінних металів. 

28  

Малюнок та дизайн 
ювелірних виробів 

Знати:   

особливості моделювання форми засобами світлотіні; правила нанесення 

світлотіні; правила побудови та компонування, геометричного і рослинного 
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орнаменту; традиційні прийоми та техніка  малюнку; правила побудови ескізу 

браслету; правила побудови ескізу каблучки та ланцюжків. 

Уміти: 

виконувати світлотіньовий малюнк з передачею матеріалу; виконувати ескізи 

ювелірних виробів з філігранним узором; виконувати ескізи браслетів, 

каблучок, ланцюжків. 

Історія ювелірного 
мистецтва 

Знати:  

історична ювелірного мистецтва Стародавнього Світу; вплив мистецтва 

стародавньої Греції та етрусків на розвиток ювелірної справи; основні  

тенденції в мистецтві Стародавнього Світу; мистецтво Середньовіччя: 

мистецтво західної Європи у середніх віки, стиль «Готика»; ювелірне 

мистецтво епохи Відродження; історію розвитку італійського Ренесансу;  

загальні тенденції розвитку мистецтва ренесансу; сучасне ювелірне 

мистецтво України; сучасне світове ювелірне мистецтво; історія виникнення 

та розвитку «Картьє», «Булгарі», «Мікімото», «Герард», «Тіфані і К», «Фуко», 

«Еспрі», «Буавен», «Бушерон», «Вучелаті», «Шамо». 

12  

Технічне креслення Знати:  

послідовність побудови виглядів; правила нанесення розмірів на вигляді; 

аналіз форми предмета на креслені; елементи поверхні предмета за 

кресленням; проекції точок на поверхні предмета; розгортки поверхонь; 

технічні прийоми виконання креслень браслетів, сережок зі швензовим 

замком. 

Уміти: 

будувати тіла в аксонометричній проекції; проектувати геометричне тіло в 

трьохпросторовому вигляді, дотримуючись масштабу; виконувати технічне 

креслення браслету з кількістю деталей до 6-ти; виконувати технічне 

креслення сережок зі швензовим замком. 

19  

 Допуски, посадки та 
технічні вимірювання 

 Знати: 

основні поняття про взаємозамінність, її види і точність виготовлення 

продукції; поняття про стандартизацію, нормалізацію, системи допусків, 

посадок; поняття про метрологію як науку про вимірювання, про методи і 

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

безконтактне; основні метрологічні характеристики засобів вимірювання: 
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інтервал поділу шкали, ціна поділу, діапазон вимірювання; прилади для 

лінійних і кутових вимірювань; призначення вимірювальних інструментів, 

правила користування; калібри гладкі і калібри для контролю довжини, 

виступів та уступів; основні поняття про взаємозамінність, її види і точність 

виготовлення продукції; поняття про стандартизацію, нормалізацію, системи 

допусків, посадок; параметри шорсткості поверхонь; позначення шорсткості 

на кресленнях; допуски та посадки гладких циліндричних поверхонь; 

допуски кутів і конусів; одиниці вимірювання кутів; допуски і посадки 

різьбових з’єднань 

Уміти: 

вимірювати розміри та відхилення штангенінструментами. 

 Професійно-

практична 

підготовка 

   

 Виробниче навчання  567  

Професійно-

практична 

компетентність 
ювеліра (ювеліра-

модельєра) 3 розряду 

Виробниче навчання Уміти:  
організовувати робоче місце; 

дотримуватись вимог безпеки праці при виконанні робіт; 

монтувати, виготовляти, ремонтувати, шліфувати ювелірні й художні  вироби 

середньої складності з кольорових та дорогоцінних металів; 

виготовляти із злитків і дроту мідно-цинкові, срібні та золоті припої; 

виготовляти зі скані деталі простих форм для заповнення рисунка за готовими 

зразками; 

навивати сканні шнурки простих фасонів, струнцали з трьох-чотирьох жилок; 

обпилювати основи ланцюжків, гвинтів та шайб; 

впаювати ранти, шарніри та пластини під замок; 

паяти готові деталі за рисунками з паперу або з моделі на вироби чи на папір 

у разі ажурної скані; 

паяти накладну філігрань; 

робити чорніння ювелірних і художніх виробів із кольорових та дорогоцінних 

металів; 

заточувати, правити і здійснювати термооброблення спеціального різального 

інструменту; 

закріплювати вставки зі скла, виробних (поробних) каменів і корунду 
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прямокутної, квадратної та грушоподібної форми в крапанові й глухі касти; 

карбувати прості рослинні й геометричні узори на виробах і деталях простої 

форми. 

 Виробнича практика  357  

Професійно-
практична 

компетентність 

ювеліра (ювеліра-

модельєра) 3 розряду 

Виробнича практика Уміти:  
організовувати робоче місце; 

дотримуватись вимог безпеки праці при виконанні робіт; 

монтувати, виготовляти, ремонтувати, шліфувати ювелірні й художні  вироби 

середньої складності з кольорових та дорогоцінних металів; 

виготовляти із злитків і дроту мідно-цинкові, срібні та золоті припої; 

виготовляти зі скані деталі простих форм для заповнення рисунка за готовими 

зразками; 

навивати сканні шнурки простих фасонів, струнцали з трьох-чотирьох жилок; 

обпилювати основи ланцюжків, гвинтів та шайб; 

впаювати ранти, шарніри та пластини під замок; 

паяти готові деталі за рисунками з паперу або з моделі на вироби чи на папір 

у разі ажурної скані; 

паяти накладну філігрань; 

робити чорніння ювелірних і художніх виробів із кольорових та дорогоцінних 

металів; 

заточувати, правити і здійснювати термооброблення спеціального різального 

інструменту; 

закріплювати вставки зі скла, виробних (поробних) каменів і корунду 

прямокутної, квадратної та грушоподібної форми в крапанові й глухі касти; 

карбувати прості рослинні й геометричні узори на виробах і деталях простої 

форми. 
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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 uм о еu с mанd apmi в пр о ф е с iйн oi (пр о ф е с iйн о -m ехн iчн о i) о с вimu

Вимоги до освiтнього, освiтньо-квалiфiкацiйного piBHiB, професiйноТ

квалiфiкацii осiб, якi навчатимуться за професiею 7зтЗ <Ювелiр (ювелiр-

модельер)>:

1. При вступi на навчання - повна або базова заг€Llrьна середня ocBiTa.

2. Пiсля закiнченНя навчання - поВна загаJIьна середня ocBiTa, професiйн4

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

робiтник> за професiсю Ювелiр (ювелiр-модельср) 3 розряду.

Вidповidальна особа за розробку освimньоi проzрал|ч Й/ Сшwоtшенко С.М.
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