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 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 37. 
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змісту освіти Міністерства освіти і науки України. 
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 Загальні положення 

 

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки 

(підвищення кваліфікації) робітників з професії 8269.2 “Квіткарка” 1, 2, 3, 

4 розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 17 серпня 2002 року № 1135 та ст. 32 Закону України “Про 

професійно-технічну освіту” (103/98 – ВР) і є обов’язковим для виконання 

усіма професійно - технічними навчальними закладами, підприємствами, 

установами та організаціями, що здійснюють підготовку (підвищення 

кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування 

та форми власності. 

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить: 

- освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника 

професійно-технічного навчального закладу; 

- типовий навчальний план підготовки кваліфікованих 

робітників; 

- типові навчальні програми з навчальних предметів, 

виробничого навчання і виробничої практики, передбачені 

типовим навчальним планом; 

- критерії кваліфікаційної атестації випускників; 

- перелік основних обов’язкових засобів навчання; 

- список рекомендованої літератури. 

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного 

рівня тривалість професійної підготовки на 1-й розряд складає 140 годин, 

на 2-й розряд – 210 годин, на 3-й розряд – 630 годин, на 4-й розряд – 325 

годин. 

У професійно-технічних навчальних закладах другого атестаційного 

рівня тривалість професійної підготовки встановлюється відповідно до 

рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим 

навчальним планом. 

При організації перепідготовки кадрів за робітничими професіями 

термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, 

передбачених для первинної професійної підготовки робітників з 

відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може 

бути скорочена до 50 % за рахунок виключення раніше вивченого 

матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої 

професії. 

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути 

подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу 

відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, 

замовників робітничих кадрів тощо. 

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення 

предметів за потребою ринку праці (“Техніка пошуку роботи”, “Ділова 

етика і культура спілкування” та ін.). 



 6 

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на 

основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників  (ЕКТС, выпуск 47, раздел 

"Текстильная галантерея", Москва, 1987 р.), досягнень науки і техніки, 

впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, 

врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і 

містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок учнів. Крім основних 

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

включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик 

професій працівників, „Загальні положення”, п.7, вип.1, розділ 2, 

Краматорськ 2005р.  

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних 

майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та 

безпосередньо на робочих місцях підприємств. 

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, 

організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, 

організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент 

змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 

відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 

20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни 

затверджуються згідно діючої нормативної бази.  

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями 

часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-

технічної освіти. 

Обліковими одиницями навчального часу є: 

академічна година тривалістю 45 хвилин; 

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 

академічних годин; 

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних 

годин; 

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних 

годин; 

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних 

тижнів. 

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження 

виробничої та передвипускної (переддипломної) практики 

встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, 

організації згідно з законодавством. 

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти 

самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у 

відповідній галузі. 

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише 

після навчання і перевірки знань з охорони праці. 

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, 
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відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних 

робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами 

відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик. 

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти 

бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів). 

Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” 

відповідного розряду можливе за умови отримання учнем (слухачем) не 

менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації. 

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно 

пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-

кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник” з набутої професії 

відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) 

робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів 

України. 

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та 

третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний 

рівень “кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного 

навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної 

атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається 

свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації 

державного зразка. 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника  

професійно-технічного навчального закладу 
(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих 

робітників) 

 

1. Професія – 8269.2  Квіткарка 
                          (код, назва професії) 

2. Кваліфікація – 1  розряд_____________________ 
                                    (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) 
3. Кваліфікаційні  вимоги 

Повинен знати: технологію підготовки простих допоміжних деталей 

для виготовлення квітки; властивості і види матеріалів, які застосовуються; 

правила користування інструментами; інструкцію з визначення якості 

напівфабрикатів; прийоми зображення форми; основи кольорознавства. 

Повинен уміти: виготовляти стебла із заготовлених деталей. 

Нарізати дріт на відрізки, різні матеріали на смужки та їх фарбувати. 

Перевіряти якість. Здавати виготовлені напівфабрикати в установленому 

порядку. 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;  

б) додержуватись норм технологічного процесу;  

в) не допускати браку в роботі; 

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й 

навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт;  

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і 

усунення  природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, 

повені тощо); 

є) знати  основи інформаційних технологій. 

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі 

професійно-технічної освіти 

Повна  або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу 

роботи. 

6. Сфера професійного використання випускника 

Текстильна промисловість. Виробництво вузьких тканин та іншої 

текстильної галантереї: виробництво вузьких тканин з текстильної 

сировини та виробів з них (стрічок, шнурів, батикових виробів – шарфів, 

хусток, текстильних емблем, декоративних виробів). 
 

7. Специфічні вимоги: 

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 16 років. 

7.2. Стать: чоловіча, жіноча. 

7.3. Медичні обмеження. 
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Типовий навчальний план 

підготовки кваліфікованих робітників 

Професія – 8269.2 Квіткарка  
 (код, назва професії) 

Кваліфікація –1-й розряд 
(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) 

Загальний фонд навчального часу – 150 год. 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети  

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

2. Загальнопрофесійна підготовка 
26  

2.1.  Основи галузевої економіки і 

підприємництва 
6  

2.2 Основи правових знань 6  

2.3. Правила дорожнього руху 8  

2.4. Резерв навчального часу 6  

3. Професійно-теоретична підготовка 43 7 

3.1. Технологія виготовлення штучних 

квітів  
12  

3.2. Малюнок і живопис 9 5 

3.3. Охорона праці 10  

3.4. Матеріалознавство  12 2 

4. Професійно-практична підготовка 64  

4.1 Виробниче навчання 36  

4.2 Виробнича практика 28  

5. Консультації 10  

6. Державна кваліфікаційна атестація 

(або поетапна ( проміжна) 

кваліфікаційна атестація при 

продовженні навчання) 

7  

7. Загальний обсяг навчального часу 

(без п. 5) 
140 7 
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Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки 

кваліфікованих робітників за професією “Квіткарка”: 

1. Кабінети: 

основ галузевої економіки і  

підприємництва; 

основ правових знань; 

охорони праці та правил  

дорожнього руху;
 

технології виготовлення 

штучних; 

квітів та матеріалознавства;
 

малюнку і живопису. 

2. Майстерні: 

виготовлення штучних квітів.
 

 
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють  індивідуальне професійне навчання 

кваліфікованих робітників навчальний процес може здійснюватись при наявності обладнаного 

навчального робочого місця 
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Типова навчальна програма з предмета 

„Основи галузевої економіки і підприємництва” 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабора

торно-

практи

чні 

роботи 

1. Галузева структура економіки України 1  

2. 
Структура і механізм функціонування 

ринкової економіки 
1  

3. Сутність підприємництва  1  

4. Функції та правовий статус підприємця 1  

5. 
Організаційно-правові засади 

підприємницької діяльності 
2  

 Всього годин: 6  

 

Тема 1.  Галузева структура економіки України 

Формування галузей промисловості. 

Промисловість як основна ланка господарства, її значення у 

забезпеченні економічного росту. 

Класифікація галузей промисловості. 

Галузева структура промисловості України. Основні фактори, що 

впливають на формування галузевої структури промисловості України. 

Закономірності розподілу виробничих сил. Територіальний розподіл праці.  

 

Тема 2. Структура і механізм функціонування ринкової економіки 

Ринок як форма існування товарного виробництва. Сутність ринку і 

його роль, основні види ринку. 

Умови і принципи функціонування ринку. Ринкове саморегулювання 

і його функції. Ринкова інфраструктура та її склад (фондові, товарні, 

валютні біржі). Державне регулювання ринку. 

Конкуренція – рушійна сила економічного прогресу. 
Попит, пропозиція, ринкова ціна. Закони попиту і пропозиції. Ціна ринкової 

рівноваги. 

Тема 3. Сутність підприємництва 

Поняття "підприємництво". Сутність і функції підприємництва. 

Приватна власність як економічна основа підприємництва. 

Тема 4. Функції та правовий статус підприємця 

Підприємець – основна фігура в системі ринкової економіки. 

Основні функції підприємця. Службовий етикет. Права, обов’язки та 
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відповідальність підприємця.  

 

Тема 5. Організаційно-правові засади підприємницької діяльності 

Форми діяльності та умови державної реєстрації бізнесу. Джерела 

регулювання підприємницької діяльності. Правове регулювання 

підприємницької діяльності. Реєстрація суб’єктів підприємницької 

діяльності. Перелік документів, що подаються на реєстрацію різних 

організаційно-правових форм підприємницької діяльності; оформлення 

документів на податковий облік. Ліцензування. Патентування. Порядок 

припинення підприємницької діяльності. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Основи правових знань” 
 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Право – соціальна цінність, складова 

частина загальнолюдської культури. 

Поняття та ознаки правової держави 

1 
 

2. Конституційні основи України 1  

3. Правові основи професійно-технічної 

освіти 

1  

4. Цивільне право і відносини, що ним 

регулюються.  

1  

5. Господарство і право 1  

6 Правове регулювання господарських 

відносин у промисловості 

1  

 Всього годин: 6  

 

Тема 1. Право – соціальна цінність, складова частина 

загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави 

Право у житті кожного з нас. Право – цінність – одна з засад 

державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні 

основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Той, хто порушує 

юридичні закони, порушує і закони совісті. Правомірна поведінка і 

правопорушення. Юридична відповідальність. 

 Поняття правосвідомості як регулятора правомірної поведінки, 

чинника зміцнення правопорядку і законності. 

 

Тема 2. Конституційні основи України 

Визначення державного (конституційного) права. Поняття 

Конституції як Основного Закону держави. Загальні засади Основного 

Закону України. Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, 

правова держава. Державні символи України. 

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове 

становище громадян України, їхня рівноправність. Права осіб, які 

належать до національних меншин, – невід'ємна частина загальновизнаних 

прав людини. Гарантування громадянам України права на національно-

культурні надбання та мову. 
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Тема 3. Правові основи професійно-технічної освіти 

Законодавство України про освіту та його завдання. 

Закон України „Про освіту”. Право громадян на освіту. Основні 

принципи освіти. Державна політика в галузі освіти. 

Професійно-технічна освіта – невід'ємна складова частина освіти 

України. 

Закон України „Про професійно-технічну освіту” та його завдання.  

Мета професійно-технічної освіти. Права, обов'язки та відповідальність 

учнів, слухачів професійно-технічного навчального закладу. Особливий 

соціальний захист учнів, слухачів професійно-технічних навчальних 

закладів. Документи про професійно-технічну освіту. 

 

Тема 4. Цивільне право і відносини, що ним регулюються 

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. 

Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб’єкти цивільних 

правовідносин. Юридичні особи. Об’єкти цивільних правовідносин. 

Право власності. Захист права власності. 

 Поняття, зміст і принципи приватизації. 

  

Тема 5. Господарство і право 

Поняття господарського права та його роль у регулюванні 

господарських відносин. Система господарського права. Господарське 

законодавство, господарські правовідносини. Суб’єкти господарського 

права. Правове становище господарських організацій. Правове становище 

підприємств і об’єднань. 

Правові основи приватизації державних підприємств. Правове 

становище кооперативів, господарських товариств, господарських 

об’єднань. Правовий режим майна господарських організацій. 

Зобов’язання у господарському праві. Господарський договір. Основні 

типи і види господарського договору. Зміст і порядок укладання 

господарських договорів. 

Підприємництво в Україні. Законодавство про підприємницьку 

діяльність. Поняття підприємництва. Обмеження у здійсненні 

підприємницької діяльності. Державна реєстрація підприємництва. 

Припинення підприємницької діяльності. 

Відповідальність у господасрьких відносинах. Види відповідальності 

за порушення господарського законодавства. 

Правове регулювання неспроможності, банкрутства суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

Правове регулювання окремих галузей господасртва. Правове 

регулювання промисловості. 
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Тема 6. Правове регулювання господарських відносин у 

промисловості 

Правове регулювання діяльності промислових підприємств – 

обов’язкова умова ефективності виробництва. Законодавство про 

промисловість. 
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Типова навчальна програма з предмета  

“Правила дорожнього руху” 
 

№  

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

практичні 

роботи 

1. Загальні положення, терміни та 

визначення 
1  

2. Обов’язки та права пішоходів і 

пасажирів  
1  

3. Вимоги до водіїв мопедів, 

велосипедів, осіб, які керують 

гужовим транспортом, і погоничів 

тварин 

1  

4.  Регулювання дорожнього руху 1  

5. Рух транспорту й безпека пішоходів і 

пасажирів 
1  

6. Особливості умов руху 1  

7. Надання першої медичної допомоги 

під час дорожньо-транспортних 

пригод  

1  

8. Відповідальність за порушення правил 

дорожнього руху 
1  

 Всього годин: 8  

 

Тема 1. Загальні положення, терміни та визначення 

Загальні положення, терміни та визначення Закону України “Про 

дорожній рух”. Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього 

руху, що має створювати безпечні умови для всіх його учасників. 

Закон України “Про дорожній рух”, про порядок навчання різних груп 

населення Правилам дорожнього руху. 

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області 

та причини їх виникнення. 

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху. 

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність 

обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил 

дорожнього руху. 

Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху. 

 



 18 

Тема 2. Обов’язки та права пішоходів і пасажирів 

Порядок руху пішоходів у населених пунктах. 

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, 

які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують 

велосипедом, мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо. 

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів 

у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух 

людей дорогою. Пішохідний перехід. Порядок переходу проїжджої 

частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з 

увімкненим проблисковим маячком і спеціальним звуковим сигналом. 

Дії пішоходів, які причетні до дорожньо-транспортної пригоди. 

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту. 

Правила посадки і висадки. 

Права і обов’язки пасажирів при користуванні транспортними 

засобами. 

Дії пасажирів при дорожньо-транспортній пригоді. 

 

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують 

гужовим транспортом, і погоничів тварин 

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового 

транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання 

транспортних засобів. 

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги. 

Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух 

зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється. 

Небезпечні наслідки порушення вимог руху велосипедистами, 

мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин. 

 

Тема 4. Регулювання дорожнього руху 

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації 

дорожнього руху, їх класифікація. 

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації 

дорожнього руху, класифікація розмітки. 

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання 

дорожнього руху на небезпечних ділянках трас. 

Типи світлофорів. Значення сигналів світлофора. Світлофори, що 

регулюють рух пішоходів. 

Значення сигналів регулювальника. Руки, що витягнуті в сторони, 

опущені; права рука зігнута перед грудьми; права рука витягнута вперед; 

рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника. 

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, 

дорожніми знаками і розміткою. 
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Тема 5. Рух транспорту й безпека пішоходів і пасажирів 

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька 

рядів. 

Взаємна увага – умова безпеки руху. 

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі 

світлових сигналів або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил 

подавання попереджувальних сигналів. 

Швидкість руху, дистанція та інтервал. 

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину 

шляху гальмування. 

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка. 

 

Тема 6. Особливості умов руху 

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів. 

Навчальна їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда. 

Початкове навчання керування транспортними засобами. Навчальна 

їзда на дорогах. 

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів при русі в житловій зоні. 

Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки. 

Рух по автомагістралях і автобанах.  

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху 

на гірських дорогах і крутих спусках. 

 

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-

транспортних пригод 

Визначення і термінове припинення дії фактора травмування, 

звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу. Надання 

першої медичної допомоги. Правила і способи перенесення потерпілого. 

Правила і способи транспортування потерпілого на різних видах 

транспорту. 

 

Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху 

Соціально-економічні і правові наслідки дорожньо-транспортних 

пригод і порушення правил дорожнього руху. Поняття і види 

адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. 

Відповідальність за нанесення матеріальної та природоекологічної шкоди. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Технологія виготовлення штучних квітів” 
 

№  з\п  Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно

-практичні 

роботи 

1. Вступ 1  

2. Вимоги до організації робочого місця 

квіткарки. Інструменти та 

пристосування для виготовлення 

напівфабрикатів  штучних квітів 

1  

3. Технологія підготовки простих 

допоміжних деталей для виготовлення 

штучних квітів 

4  

4. Технологія виготовлення стебел із 

заготовлених деталей 
4  

5. Контроль якості продукції 2  

 Всього годин: 12  

 

Тема 1. Вступ 

Кваліфікаційна характеристика професії "квіткарка" (І розряд). 

Мета і завдання предмета. Штучні квіти як вид декоративно-

ужиткового мистецтва, їх призначення. 

 

Тема 2. Вимоги до організації робочого місця квіткарки. 

Інструменти та пристосування для виготовлення напівфабрикатів  

штучних квітів  
Організація робочого місця квіткарки. Інструменти (ножиці, кусачки, 

пінцет) для виготовлення напівфабрикатів штучних квітів із тканин. Їх 

призначення, правила користування. 

Допоміжне обладнання (керамічна термостійка плитка). Безпека 

праці. 

 

Тема 3. Технологія підготовки простих допоміжних деталей для 

виготовлення штучних квітів  

Технологія підготовки деталей для виготовлення стебел: нарізка 

дроту різної товщини на відрізки заданої довжини, гофрованого паперу – 

на смужки; обмотування дроту гофрованим папером. 

Технологія підготовки деталей для виготовлення різних видів 

тичинок та маточок: обробка ниток клеєм ПВА; фарбування манної крупи, 

намиста, жилок. 

Технологія підготовки тканини для виготовлення деталей штучної 
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квітки: способи приготування желатинового та крохмалевого розчинів, 

обробка ними тканини. 

Дефекти, способи їх усунення. 

 

Тема 4. Технологія виготовлення стебел із заготовлених деталей  

Технологія виготовлення різних видів стебел із відповідною 

тичинкою та маточкою (незабудка, фіалка, мак, волошка, лілія, хміль). 

 

Тема 5.  Контроль якості продукції 

Порядок підготовки і здачі напівфабрикатів. 

Форми і методи контролю якості продукції. Вимоги до визначення 

якості напівфабрикатів. Оцінка якості виконаних робіт. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Малюнок і живопис” 

 

№ 

теми 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них 

лабораторно-

практичних 

робіт 

 Розділ І. Малюнок   

1. Вступне заняття 1  

2. Прийоми зображення форми: лінія, 

тон, світлотінь 

1  

3. Тренування руки. Проведення 

вертикальних, горизонтальних, 

паралельних, прямих, кривих ліній 

1 1 

4. Робота тоном (штрихування), 

рівномірне тонування плоскої 

замкненої фігури 

1 1 

 Всього з розділу: 4 2 

 Розділ ІІ. Живопис   

1. Вступне заняття  1  

2. Кольорознавство  2  

3. Технічні вправи 2 2 

 Всього з розділу: 5 2 

 Всього годин: 9 4 

 

Примітка: Викладання двох розділів предмета необхідно вести 

паралельно.  

 

Розділ І . Малюнок 

Тема 1. Вступне заняття 

Значення предмета “Малюнок і живопис” у підготовці спеціалістів  із 

професії “квіткарка”. 

Обладнання, інструменти та пристосування для малювання. Правила 

користування ними. 

Вибір точок зору, правильного положення корпуса, голови, рук при 

малюванні. 

Ознайомлення з програмою навчання.  

 

Тема 2. Прийоми зображення форми: лінія, тон, світлотінь 

Поняття про лінію, штрих, тонування, світлотінь. 

 

Тема 3. Тренування руки. Проведення вертикальних, горизонтальних, 

паралельних прямих, кривих ліній 
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Тренування руки, навички роботи олівцем, розвиток окоміру. 

Прийоми малювання паралельних ліній різної форми (прямих і 

кривих). 

Малювання геометричних фігур. 

Розміщення на заданому відрізку певної кількості паралельних ліній. 

 

Тема 4. Робота тоном (штрихування, рівномірне тонування плоскої 

замкненої фігури) 

Робота тоном (штрихування, тушування), рівномірне тонування плоских 

фігур, вивчення форми штриха і способу його нанесення на папір. 

 

Розділ ІІ. Живопис 

Тема 1. Вступне заняття 

Завдання курсу, його технічні особливості і художні можливості. 

Кращі досягнення українського живопису. Сучасні пошуки в живописі; 

шляхи і перспективи його розвитку. 

Ознайомлення з програмою розділу. 

Основні відомості про техніку роботи матеріалами, які 

використовуються у живописі. 

 

Тема 2. Кольорознавство 

Загальні відомості. Характеристика кольору як фізичного явища. Спектр, 

кольорове коло. Основні та доповнюючі кольори. Хроматичні та 

ахроматичні. Холодні і теплі. Змішування кольорів. Психологічний вплив 

кольору. Властивості, символічне значення. Гармонійне співвідношення 

тонів у кольорових композиціях. 

 

Тема 3. Технічні вправи 

Вправа 1. Змішування трьох основних кольорів. 

Ознайомлення з основними і похідними кольорами, кількістю існуючих 

кольорів і кольорових відтінків. 

Зображення на аркуші паперу рівною заливкою трьох основних 

кольорів: червоного, синього, жовтого. Розміщення під ними плям 

похідних від них кольорів (оранжевий, зелений, фіолетовий). 

Вправа 2. Ознайомлення з кольорами спектру. 

Зображення в колі, розділеному на сегменти, за порядком кольорів 

спектру, доповнюючих, а також проміжних між ними. Ознайомлення з 

контрастними і доповнюючими парами, теплими і холодними кольорами. 

Вправа 3. Лесування. 

Нанесення вертикальних смуг легким шаром фарби, розведеної водою. 

Перехрещення у горизонтальному напрямку кольоровими смугами 

спектру. Відпрацювання навичок роботи з аквареллю. Виявлення 

прозорості і чистоти кольору, прокладання кольору так, щоб через нього 

просвічувався папір.  Накладання одного кольору на інший так, щоб 

нижній колір просвічувався через верхній, утворюючи новий кольоровий 
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відтінок. На прикладі отриманого кольорового квадрату ознайомлення із 

закономірностями змішування фарб, прийомами отримання кольорових 

відтінків. 

Вправа 4. Теплі і холодні кольори. 

Виконання в техніці “по сирому” кольорових розтягнень від теплих до 

холодних відтінків, від холодних до теплих в межах одного кольору.  

Вправа 5. Градації тону. 

Поняття про хроматичні та ахроматичні кольори. Характеристика 

кольору: тон, насиченість, світло. Вправи на підсилення тону шляхом 

лесувального перекриття, вливання фарби “по сирому”. Виконання 

нескладної квітки  фарбами однакової сили тону, а також контрастної 

тональності. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Охорона праці” 
 

№ 

з/п 
Тема  

Кількість годин 

Всього 

З них 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Правові та організаційні основи 

охорони праці 

1  

2. Основи безпеки праці у текстильній 

промисловості. Загальні відомості про 

потенціал небезпек. Психологія 

безпеки праці. Організація роботи з 

охорони праці 

2  

3. Основи пожежної безпеки. 

Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

2  

4. Основи електробезпеки 2  

5. Основи гігієни праці, виробничої 

санітарії. Медичні огляди 

1  

6. Надання першої допомоги потерпілим 

при нещасних випадках 

2  

 Всього годин: 10  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Зміст поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення 

охорони праці. Мета і завдання предмета “охорона праці”, обсяг, зміст і 

порядок його вивчення. 

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, 

Закон України “Про охорону праці”, Кодекс законів про працю України, 

Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності”, основи законодавства України про 

охорону здоров’я, Закон України “Про пожежну безпеку”, Закон України 

“Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, Закон України 

“Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”,  

Закон України “Про колективні договори і угоди”. 

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян 

на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила 

внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. 

Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на 

охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за 
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важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. 

Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, 

нормативно-правових актів з охорони праці. 

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо 

атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам 

нормативно-правових актів з охорони праці. 

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за 

охороною праці. Громадський  контроль за додержанням законодавства 

про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених 

найманими працівниками осіб з питань охорони праці. 

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок 

навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює 

порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань 

працівників і посадових осіб. 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і 

усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення 

ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення 

працівників засобами індивідуального та колективного захисту.  

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні 

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

здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні 

захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і 

професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання 

травматизму та захворюванням на виробництві: організаційні, технічні, 

санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від 

нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична 

реабілітація працівників.  Розслідування та облік нещасних випадків на 

виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь. 

 

Тема 2. Основи безпеки праці у текстильній промисловості. 

Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. 

Організація роботи з охорони праці  

Загальні питання безпеки праці у текстильній промисловості.   

Вимоги безпеки праці при експлуатації обладнання і пристосувань, 

які використовуються при виконанні робіт квіткаркою. Захист від дії 

хімічних та біологічних чинників. Світлова і звукова сигналізація. 

Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. 

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів на текстильних підприємствах. Засоби 

індивідуального захисту від вибухонебезпечних і легкозаймистих речовин, 

небезпеки ураження електричним струмом тощо.  

Ураження електричним струмом. Наявність небезпечних для життя 

постійних та змінних напруг. Обладнання робочого місця, приміщень, в 

яких виконуються роботи. 

Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих 
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метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.  

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. 

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях 

навчальних закладів. 

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні 

та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці). 

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх 

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

їх вплив на безпеку праці. 

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп 

роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та 

їх вплив на безпеку праці. 

Організація робочого місця квіткарки. Вимоги до інструменту.  

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План 

евакуації з приміщень у разі аварії. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва 

і вибухозахист  

Характерні причини виникнення пожеж: порушення 

правилвикористання відкритого вогню і електричної енергії, використання 

непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил 

використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, 

відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні 

властивості речовин.  

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна 

сигналізація.  

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

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

Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. 

Поняття вогнестійкості. 

Вогнегасильні речовини та матеріали: піна, вуглекислота, пісок, 

покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту 

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

пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх 

призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння 

пожежі на об’єктах  текстильної  промисловості. 

Організація пожежної охорони в текстильній промисловості. 

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних 

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

пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності 

масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-

хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що 

використовуються у технологічній системі. 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння 

та вибуху апаратури, у виробничому приміщенні, неорганізованих газових 
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викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів. 

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку 

середовища. 

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня 

руйнування промислових аварій. 

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для 

виробництв підвищеної вибухонебезпеки. 

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

наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку 

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

та їх наслідки. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Електрика промислова, статична і атмосферна.  

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного 

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

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

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

потерпілого від дії електричного струму. 

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. 

Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична 

напруга доторкання. 

Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження 

працюючих електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. 

Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. 

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

Правила роботи на  персональних комп’ютерах. 

Захист від статичної електрики. Захист  будівель та споруд від 

блискавки. Правила поведінки під час грози. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні 

огляди 

Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці як систему 

організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів.. Шкідливі 

виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), 

основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, 

інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють 

порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та 

хронічні захворювання. 

Лікувально-профілактичне харчування. 

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича 
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гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей 

неповнолітніми і жінками. 

Основні гігієнічні особливості праці за професією квіткарки. 

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря 

виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації 

систем опалення та вентиляції.  

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче 

та аварійне. Правила експлуатації освітлення. 

Санітарно-побутове забезпечення працівників.  

Щорічні медичні огляди неповнолітніх та осіб віком до 21 року.  

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи та засоби надання першої допомоги.  

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, 

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

інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, 

припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, 

призначення, правила користування.  

Способи реанімації. Штучне дихання. Положення потерпілого і дії 

особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного 

виконання масажу серця та штучного дихання. 

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні 

електричним струмом.  

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні 

зв’язок.  

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

перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи. 

Точки для зупинки кровотечі.  

Надання першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), 

шоку, тепловому та сонячному ударі, обмороженні. 

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних 

опіках, опіку очей. 

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання 

очей. 

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання 

допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Транспортування потерпілого. підготовка потерпілого до 

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

 “Матеріалознавство” 
 

№ 

з/п 
Тема  

Кількість годин 

Всього 

З них  

лабораторно-  

практичних 

робіт 

1. Вступ. Допоміжні матеріали для 

виготовлення штучних квітів, їх види та 

характеристика 

2  

2. Матеріали та приладдя для виконання 

малюнку та живописних робіт. Їх види, 

характеристика 

1  

3. Барвники, їх види, основні властивості 2  

4. Клеї та  розчини для підкрохмалювання, 

їх характеристика 

1  

5. Волокнисті матеріали, їх властивості 2 1 

6. Склад, будова та властивості тканини  4 1 

 Всього годин: 12 2 

 

Тема 1. Вступ. Допоміжні матеріали для виготовлення штучних квітів, 

їх види та характеристика 

Програма предмета. Загальні відомості про основні та допоміжні 

матеріали, які використовуються для виготовлення деталей штучних квітів. 

Дріт, його види, властивості. Характеристика гофрованого  паперу.  

Нитки для виготовлення допоміжних деталей штучних квітів, їх 

класифікація, характеристика, застосування. 

Матеріали для виготовлення різних видів тичинок і маточок (манна 

крупа, намистини, жилки). Характеристика. Застосування. 

Вимоги до якості допоміжних матеріалів. 

 

Тема 2. Матеріали та приладдя для виконання малюнку та 

живописних робіт. Їх види, характеристика 

Відомості про матеріали та приладдя, які необхідні для виконання 

малюнку та живописних робіт (олівці, гумки, папір, пензлі, кнопки), їх 

види, характеристика. 

 

Тема 3. Барвники, їх види, основні властивості 

Види барвників (харчові барвники, анілінові фарби, кольорова туш, 

акварельні фарби, лаки) та розчинників, що застосовуються для 

фарбування допоміжних деталей штучних квітів. Характеристика, 

кольорова гама, спосіб застосування.  
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Тема 4. Клеї та розчини для підкрохмалювання, їх характеристика 

Види клеїв, які застосовуються для виготовлення напівфабрикатів 

штучних квітів (ПВА, ПВА-М), їх характеристика. 

Властивості та характеристика желатинового та крохмаленого 

розчинів. Показники їх якості. 

 

Тема 5. Волокнисті матеріали, їх властивості 

Загальні відомості про волокна, що застосовуються для отримання 

тканини. Класифікація текстильних волокон. Натуральні (рослинного, 

тваринного та мінерального походження), хімічні (штучні, синтетичні) 

волокна, їх будова, властивості, хімічний склад. 

Лабораторно-практична робота 

1. Розпізнавання видів волокнистих матеріалів. 

 

Тема 6. Склад, будова та властивості тканини  

Склад, будова та властивості тканини. Волокнистий склад тканини. 

Щільність тканини. Методи визначення лицьової та виворітної сторін 

тканини.  

Геометричні  характеристики тканини (довжина, ширина, маса).  

Механічні властивості тканин (міцність, розтягування тканини, 

зминальність, драпірувальність, зносостійкість).  

Фізичні властивості тканини (гігроскопічність, вогнестійкість, 

електричні властивості).  

Технологічні властивості (ковзкість, опір тканини різанню, 

обсипальність, розсувальність, зсідання, формування тканини). Міцність 

фарбування.  

Характеристика властивостей та врахування  їх при  виготовленні 

напівфабрикатів штучних квітів. 

Лабораторно-практична робота 

2. Визначення основних властивостей тканин. 
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Типова навчальна програма з виробничого навчання 
 

Професія – 8269.2 Квіткарка 
         (код, назва професії) 

Кваліфікація –    І - й розряд 
               (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) 

 

№ 

з/п 

Тема 

 

Кількість 

годин 

І. Виробниче навчання 

1. Вступ 2 

2. Безпека праці у навчальних майстернях 4 

3. Екскурсія у  салони квітів, на підприємство 6 

4. Виготовлення напівфабрикатів штучних квітів  24 

 Всього годин: 36 

ІІ. Виробнича практика 

1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з 

охорони праці 

7 

2. Самостійне виконання робіт квіткарки 1-го розряду 21 

 Кваліфікаційна пробна робота  

 Всього годин: 28 

  Разом: 64 

 

І.Виробниче навчання 

Тема 1. Вступ 

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою професії 

“квіткарка”  (І розряд), програмою курсу. Історія професії та виготовлення 

штучних квітів. Продукція, яка випускається закладом. 

 

Тема 2. Безпека праці у навчальних майстернях 

Вимоги безпеки праці у виробничих майстернях та на робочих місцях.  

Основні правила та інструкції з безпеки праці та їх виконання. 

Правила і норми електробезпеки. Правила користування 

електронагрівальними приладами. Заземлення електроустановок, 

відключення електромережі. 

 

Тема 3. Екскурсія у салони квітів, на підприємство 

Ознайомлення з асортиментом виробів із штучних квітів у салонах, 

роботою підприємства з виготовлення текстильної галантереї, організацією 
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робочих місць, різними видами матеріалів для виготовлення штучних 

квітів та композицій.  

 

Тема 4. Виготовлення напівфабрикатів штучних квітів  

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона 

праці. Інструменти для нарізки дроту та допоміжних матеріалів.  

Вправи: нарізка дроту різної товщини на відрізки заданої довжини, 

гофрованого паперу на смужки. Обмотування дроту гофрованим папером. 

Обробка ниток клеєм ПВА; фарбування манної крупи, намиста, жилок. 

Приготування желатинового та крохмалевого розчинів, обробка ними 

тканини. 

Виготовлення стебел із заготовлених деталей. Перевірка якості. Здача 

виготовлених напівфабрикатів. 

 

ІІ. Виробнича практика 

 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці 

Ознайомлення з роботою підприємства, плануванням праці, 

контролем якості продукції. Ознайомлення з організацією робочих місць, 

передовим виробничим досвідом. Інструктаж з охорони праці. 

 

Тема 2.Самостійне виконання робіт квіткарки І розряду  

Самостійне виконання робіт квіткарки І розряду відповідно до 

кваліфікаційних  вимог, сучасних технологій, використання новітнього 

інструменту та пристосувань. 

Організація робочого місця квіткарки. Дотримання правил безпеки 

праці під час виконання робіт.  

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням 

з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в 

установленому порядк. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

Приклади робіт:  

- обробка тканини желатиновим та крохмалевим розчинами; 

- виготовлення стебел різних видів квітів з відповідними 

тичинками та маточками (незабудка, фіалка, мак, волошка, 

лілія, хміль) із заготовлених деталей.  
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

 

№ 

з/п 

Найменування Кількість на групу з 15 осіб Примітка  

Для 

індивідуального 

користування 

Для 

групового 

користування 

1 2 3 4 5 

Обладнання: 

1. Мольберти або 

дошки для 

малювання 

1 шт. 15 шт. Мольберти 

високі – 

для 

малювання 

стоячи або 

низькі – 

для 

малювання 

сидячи 

2. Керамічна 

термостійка плитка 

 1 шт.  

Інструмент:  

1. Ножиці великі, рівні 1 шт. 15 шт.  

2. Ножиці маленькі із 

зігнутими кінчиками 

1 шт. 15 шт.  

3. Кусачки 1 шт. на 5 чол. 3 шт.  

4. Пінцет 1 шт. 15 шт.  

5. Набір пензлів 1 наб. 15 наб.  

6. Набір олівців 1 наб. 15 наб.  

7. Набір фарб 1 наб. 15 наб. Акварельні 

фарби або 

гуаш, 

анілінові 

фарби, 

туш, 

чорнило та 

ін. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

Професія – 8269.2 квіткарка 
                                                                                                                 (код, назва професії) 

Кваліфікація – 1 розряд 
                                                                            (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) 

 

Бали Знає Бали Уміє 

 

 

 

 

 

1 

Учень (слухач) має 

незначні загальні знання про 

інструменти та матеріали для 

виготовлення основних та 

допоміжних деталей 

штучних квітів, технологію 

нарізки дроту на відрізки 

гофрованого паперу – на 

смужки. 

Здатний виконувати 

прості завдання під прямим 

керівниц-твом у 

структурованому 

середовищі. Навички 

навчання потребують 

структурованої підтримки. 

 

 

 

 

 

1 

Учень (слухач) здатний 

виконувати елементи 

простих завдань, необхідних  

при нарізці дроту на відрізки, 

різного матеріалу на смужки 

під прямим керівництвом у 

структурованому 

середовищі. 

Результат виконаної 

роботи повністю не 

відповідає діючим якісним і 

кількісним показникам. Без 

присвоєння кваліфікації. 

 

 

 

 

 

 

2 

Учень (слухач) має загальні 

знання  про інструменти та 

матеріали для виготовлення 

основних та допоміжних 

деталей штучних квітів, 

технологію підготовки 

деталей для виготовлення 

стебел: нарізка дроту на 

відрізки; гофрованого паперу 

на смужки; обмотування 

дроту гофрованим папером.   

Здатний виконувати прості 

завдання під прямим 

керівництвом у 

структурованому 

середовищі. Навички 

навчання потребують 

структурованої підтримки. 

 

 

 

 

 

 

2 

Учень (слухач) здатний 

виконувати окремі 

фрагменти простих завдань 

при нарізці дроту на відрізки, 

різного матеріалу на смужки, 

обмотуванні дроту 

гофрованим папером під 

прямим керівництвом у 

структурованому 

середовищі. 

Навички навчання 

потребують структурованої 

підтримки. 

Результат виконаної 

роботи істотно не відповідає 

діючим якісним і кількісним 

показникам. Без присвоєння 

кваліфікації. 

 

 

3 

Учень (слухач) має базові 

загальні знання, пов’язані з 

призначенням робочого 

 

 

3 

Учень (слухач) здатний 

виконувати прості завдання, 

пов’язані з підготовкою 
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інструменту, правилами 

користування ним, 

матеріалами для 

виготовлення основних та 

допоміжних деталей 

штучних квітів; технологією 

підготовки допоміжних 

деталей для виготовлення 

стебел. 

Здатний виконувати прості 

завдання під прямим 

керівництвом у 

структурованому 

середовищі. Навички 

навчання потребують 

структурованої підтримки.  

допоміжних  деталей для 

виготовлення стебел, під 

прямим керівництвом у 

структурованому 

середовищі. 

Результат роботи не 

відповідає діючим якісним і 

кількісним показникам. Без 

присвоєння кваліфікації. 

 

 

 

 

 

4 

Учень (слухач)  має істотно 

обмежений обсяг знань, які є 

в основному загальними за 

характером і  пов’язані з 

технологією виготовлення 

стебел із заготовлених 

деталей, класифікацією 

текстильних волокон; 

способами приготування 

різних видів розчинів для 

обробки тканини; поняттями 

про прийоми зображення 

форми. 

Застосовує знання під 

керівництвом у 

контрольованому 

середовищі. Несе часткову 

відповідальність за своє 

навчання. 

 

 

 

 

 

4 

Учень (слухач) має істотно 

обмежений обсяг навичок і 

компетенції, які є в 

основному загальними за 

характером з умінням 

виконувати частину 

навчально-виробничого 

завдання, пов’язаного з 

виготовленням стебел із 

заготовлених деталей, 

приготуванням різних видів 

розчинів для обробки 

тканини, контролем 

напівфабрикатів. Застосовує 

навички під керівництвом у 

контрольованому 

середовищі. Несе часткову 

відповідальність за своє 

навчання. 

Результат роботи 

відповідає мінімальним 

якісним і кількісним 

показникам. Потребує 

допомоги і контролю. 

Кваліфікація 

присвоюється, але потребує 

подальшого удоскона-лення 

через досвід роботи або 

навчання. 
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5 

Учень (слухач) має 

обмежений обсяг знань, які є 

в основному загальними за 

характером і пов’язані з 

прийомами обробки тканини, 

ниток розчинами желатину, 

крохмалю та інших видів 

клеїв; особливостями 

використання різних видів 

барвників; прийомами 

малювання паралельних 

ліній різної форми; складом, 

будовою та властивостями 

тканин, їх характеристикою; 

технологією виготовлення 

стебел із заготовлених 

деталей з відповідною 

тичинкою. 

Несе часткову 

відповідальність за своє 

навчання. Застосовує знання 

під керівництвом у 

контрольованому 

середовищі. 

 

 

5 

Учень (слухач) має 

обмежений обсяг навичок і 

широкі компетенції, які є в 

основному загальними за 

характером і пов’язані з 

обробкою тканини різними 

видами розчинів, 

фарбуванням простих 

допоміжних деталей 

(тичинки, маточки); 

виготовленням стебел з 

відповідною тичинкою. 

Результат роботи 

відповідає низькому рівню 

діючих якісних та кількісних 

показників передбаченого 

рівня кваліфікації. 

Кваліфікація 

присвоюється, але потребує 

подальшого удоскона-лення 

через досвід роботи або 

навчання. 

 

 

 

 

 

 

6 

Учень (слухач)  має 

обмежений обсяг знань, 

навичок і більш широкі 

компетенції, які є в 

основному конкретними і 

загальними за характером, 

пов’язані з технологією 

підготовки тканини до 

виготовлення деталей 

штучних квітів; технологією 

виготовлення стебел; 

фарбуванням допоміжних 

матеріалів; з прийомами 

роботи тоном; видами 

допоміжних матеріалів для 

виготовлення штучних 

квітів, їх характеристикою; 

знанням дефектів тканин. 

Несе часткову 

відповідальність за своє 

навчання.  

 

 

 

 

 

 

6 

Учень (слухач) має 

обмежений обсяг навичок і 

більш широкі компетенції, 

які є в основному 

конкретними і загальними за 

характером, пов’язані з 

виготовленням стебел з 

відповідними тичинками, 

підготовкою тканини до 

виготовлення деталей 

штучних квітів, виконанням 

технічних вправ з 

кольорознавства. Застосовує 

навички під керівництвом у 

контрольованому 

середовищі. Несе часткову 

відповідальність за своє 

навчання. 

Результат роботи 

відповідає низькому рівню 

діючих якісних і кількісних 
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норм передбаченого рівня 

кваліфікації. 

Кваліфікація 

присвоюється, але потребує 

подальшого удоскона-лення 

через досвід роботи або 

навчання. 

 

 

 

7 

Учень (слухач) має загальні 

знання і конкретні базові не 

систематизовані знання 

положень навчального 

матеріалу, пов’яза-ного з 

підготовкою деталей для 

виготовлення стебел та 

технологією виготовлення 

стебел; технологією 

фарбування допоміжних 

деталей, рівномірного 

тонування плоскої замкненої 

фігури; із загальною 

характеристикою будови і 

властивостей тканин. 

Знає види основних та 

допоміжних матеріалів та їх 

характеристику. 

Відповідає за своє власне 

навчання і має істотно 

обмежений досвід практики 

у конкретному аспекті 

навчання. 

 

 

 

7 

Учень (слухач) має 

конкретні практичні знання, 

виконує завдання та прийоми 

і технологічні операції,  

пов’язані з виготовленням  

простих допоміжних деталей 

штучних квітів, їх 

фарбуванням, обробкою 

тканини різними видами 

розчинів;  рівномірним 

тонуванням плоскої 

замкненої фігури. 

Достатньо усвідомлено 

користується інструкційно-

технологічною 

документацією. Здатний 

виконувати завдання під 

керівництвом. Відповідає за 

власне навчання і має істотно 

обмежений довід практики у 

конкретному аспекті роботи.  

Результат роботи в 

цілому відповідає якісним і 

кількісним показникам рівня 

кваліфікації. Дотримується 

правил безпеки праці. 

 

8 

Учень (слухач) має широкі 

загальні знання і конкретні 

базові теоретичні знання 

інструкцій з визначення 

якості напівфабрикатів для 

виготовлення штучних 

квітів; фізико-механічних, 

технологічних властивостей 

тканин; видів барвників, їх 

основних властивостей; 

основних та допоміжних 

матеріалів для виготовлення 

 

8 

Учень (слухач) має 

конкретні практичні знання 

та вміння, самостійно 

виконує всі прийоми 

пов’язані з  технологічними 

операціями при обробці 

тканини різними видами 

розчинів;  виготовленні 

простих допоміжних деталей, 

їх фарбуванні; виготовленні 

стебел з відповідними 

тичинками; здачею 



 39 

штучних квітів; технології 

підготовки тканини до 

виготовлення деталей 

штучних квітів; технології 

фарбування допоміжних 

матеріалів; технології  

виготовлення стебел; 

дефектів, способів їх 

усунення; загальних 

відомостей про 

кольорознавство; порядку 

організації робочого місця. 

Відповідає за своє власне 

навчання і має обмежений 

довід у конкретному аспекті 

навчання. 

виготовлених 

напівфабрикатів, перевіркою 

їх якості. 

Достатньо усвідомлено 

користується інструкційно-

технологічною  

документацією, що 

надається. Дотримується 

правил безпеки праці. 

Здатний виконувати 

завдання під керівництвом. 

Відповідає за своє власне 

навчання і має обмежений 

досвід практики у 

конкретному аспекті роботи.  

Результат роботи 

відповідає якісним і 

кількісним показникам, що 

передбачені рівнем 

кваліфікації.  

 

 

 

 

 

9 

Учень (слухач)має широкі 

загальні знання і 

систематизовані конкретні 

базові теоретичні знання 

інструкцій з визначення 

якості напівфабрикатів для 

виготовлення штучних 

квітів; технології 

виготовлення стебел з 

відповідними тичинками із 

заготовлених деталей 

штучних квітів; порядку 

підготовки і здачі 

напівфабрикатів; 

властивостей тканин; видів 

основних та  допоміжних 

матеріалів для виготовлення 

штучних квітів, їх 

характеристику; загальних 

відомостей про 

кольорознавство; порядку 

організації робочого місця. 

Знає правила користування 

інструментами. 

Відповідає за своє власне 

 

 

 

 

 

9 

Учень (слухач) має 

конкретні практичні знання 

та вміння,  пов’язані з 

технологічними операціями 

при виготовленні простих 

допоміжних деталей, їх 

фарбуванні, обробці тканини 

різними видами  розчинів; 

виготовленні стебел з 

відповідними тичинками із 

заготовлених деталей. 

Самостійно і в цілому 

правильно організовує 

робоче місце, перевіряє 

якість напівфабрикатів. 

Усвідомлено користується 

інструкційно-технологічною 

документацією. 

Здатний виконувати 

завдання під керівництвом. 

Відповідає за своє власне 

навчання і має обмежений 

досвід практики у 

конкретному аспекті роботи.  

Результат роботи 
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навчання і має обмежений 

досвід у конкретному аспекті 

навчання.  

відповідає якісним і 

кількісним показникам, що 

передбачені кваліфікаційним 

рівнем. 

 

 

 

 

 

10 

Учень (слухач) має значні 

конкретні теоретичні знання 

і навички, які відповідають 

вимогам кваліфікаційної 

характеристики з професії 

"квіткарка " І розряду. 

Визначається здатністю 

застосовувати спеціальні 

знання, навички компетенції 

і вирішувати проблеми 

незалежно. Здатен до 

самокерування при навчанні. 

 

 

 

 

 

10 

Учень (слухач) має значні 

конкретні, практичні знання, 

навички і вміння, які 

відповідають вимогам 

кваліфікаційної 

характеристики з професії 

"квіткарка" І розряду. 

Визначається здатністю 

застосовувати спеціальні 

знання, навички, компетенції 

і вирішувати проблеми 

незалежно. Здатен до 

самокерування при навчанні і 

має практичний досвід 

роботи у простих ситуаціях. 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Учень (слухач) має значні 

систематизовані конкретні, 

практичні і теоретичні 

знання, які відповідають 

вимогам кваліфіка-ційної 

характеристики з професії 

"квіткарка " І розряду. 

Визначається здатністю 

застосовувати спеціальні 

знання, навички компетенції 

і вирішувати проблеми 

незалежно. Здатен до 

самокерування при навчанні 

і має практичний досвід у 

роботі як у простих, так і у 

виняткових ситуаціях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Учень (слухач) має значні 

конкретні, практичні знання, 

навички і вміння, які 

відповідають вимогам 

кваліфікаційної 

характеристики з професії 

"квіткарка" І розряду. 

Визначається здатністю 

застосовувати спеціальні 

знання, навички, компетенції 

і вирішувати проблеми 

самостійно. Здатен до 

самокерування при навчанні і 

має практичний досвід 

роботи як у простих, так і у  

виняткових ситуаціях. 

 

12 

Учень (слухач) має 

ґрунтовні конкретні, 

практичні і теоретичні 

знання, які відповідають 

вимогам кваліфікаційної 

характеристики з професії 

"квіткарка " І розряду. 

Визначається здатністю 

застосовувати спеціальні 

знання, навички, компетенції 

 

12 

Учень (слухач) має значні 

конкретні, практичні навички 

і вміння, самостійно виконує 

роботи, які відповідають 

вимогам кваліфікаційної 

характеристики з професії 

"квіткарка" І розряду. 

Визначається здатністю 

застосовувати спеціальні 

знання, навички, компетенції 
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і вирішувати проблеми 

незалежно. Здатен до аналізу 

та самокерування при 

навчанні і має практичний 

досвід у роботі як у простих, 

так і у виняткових ситуаціях. 

і вирішувати проблеми 

самостійно. Здатен до 

самокерування при навчанні і 

має практичний досвід 

роботи як у простих, так і 

виняткових ситуаціях. 
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 Міністерство освіти і науки України 
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  2007 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника  професійно-

технічного навчального закладу 
(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих 

робітників) 

1.  Професія –8269.2 Квіткарка 
                               (код, назва професії) 

2.  Кваліфікація  2 розряд 
                                                   (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) 

3.  Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати: 

технологію виготовлення квітів; властивості матеріалів, які 

застосовуються; прийоми оформлення квітів, асортимент виробів; 

державні стандарти і технічні умови; закони композиції та її категорії; 

основи електробезпеки. 

  

Повинен уміти: 
виготовляти декоративні квіти з тканини та інших матеріалів без теплової 

обробки; складові частини квітки (тичинки, листки, серцевинки). 

Формувати квітку з однієї-двох деталей крою незалежно від способу 

обробки деталей і виду квітів. Виготовляти гілки на дротяній основі. 

Отримувати заготовлені деталі. 

Виконувати замальовки окремих видів квітів, гілок. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;  

б) додержуватись норм технологічного процесу;  

в) не допускати браку в роботі; 

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й 

навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт;  

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і 

усунення  природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, 

повені тощо); 

є) знати  основи інформаційних технологій. 

 

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі 

професійно-технічної освіти 

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – "Квіткарка" І розряду:  

- за умови продовження первинної професійної підготовки в 

професійно-технічних навчальних закладах першого, другого та третього 
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атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи; 

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією 

"Квіткарка" І розряду не менше одного року. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Текстильна промисловість. Виробництво вузьких тканин та іншої 

текстильної галантереї: виробництво вузьких тканин з текстильної 

сировини та виробів з них (стрічок, шнурів, батикових виробів – шарфів, 

хусток, текстильних емблем, декоративних виробів). 

 

7. Специфічні вимоги: 

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років. 

7.2. Стать: чоловіча, жіноча. 

7.3. Медичні обмеження. 
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Типовий навчальний план 

підготовки кваліфікованих робітників 
 

 

Професія – 8269.2 Квіткарка  
(код, назва професії) 

Кваліфікація –  2 розряд  
рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) 

Загальний фонд навчального часу 220  годин 

 

№ 

 з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні роботи 

2. Загальнопрофесійна підготовка 24  

2.1. Основи галузевої економіки і 

підприємництва 

4  

2.2. Основи правових знань 8  

2.3. Резерв часу 12  

3. Професійно-теоретична 

підготовка 

56 16 

3.1. Технологія виготовлення штучних 

квітів 

18  

3.2. Малюнок і живопис 14 14 

3.3. Композиція 8  

3.4. Охорона праці  8  

3.5. Матеріалознавство 8 2 

4. Професійно-практична 

підготовка 

123  

4.1. Виробниче навчання 60  

4.2. Виробнича практика 63  

5. Консультації 10  

6. Державна кваліфікаційна 

атестація (або поетапна 

кваліфікаційна  атестація при 

продовженні навчання) 

7  

7. Загальний обсяг навчального 

часу  

(без п.5) 

210 16 
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Перелік кабінетів, майстерень для підготовки кваліфікованих 

робітників за професією “Квіткарка”. 

1. Кабінети: 

-   основ галузевої економіки і підприємництва; 

-   основ правових знань; 

-   охорони праці; 

-  технології виготовлення штучних  квітів та матеріалознавства;
 

-  малюнку і живопису та композиції. 

2. Майстерні: 

-  виготовлення штучних квітів.
 

 

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють  індивідуальне професійне навчання 

кваліфікованих робітників навчальний процес може здійснюватись при наявності обладнаного 

навчального робочого місця 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Основи галузевої економіки та підприємництва” 

  

№ 

з/п Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них 

лабораторно-

практичних 

робіт 

1. Організація галузевої 

підприємницької діяльності 

4  

 Всього годин: 4  

 

Тема 1. Організація галузевої підприємницької діяльності 

Наукова організація праці. НОП – основа високої продуктивності 

праці. Основні елементи НОП у цехах для виготовлення штучних квітів; 

розподіл та кооперація праці, раціональна організація робочого місця, 

нормування праці, впровадження передових методів та прийомів праці, 

раціональний режим праці та відпочинку. Підвищення кваліфікації 

робітників як  моральний та матеріальний стимул. 

Розвиток текстильної промисловості (текстильної галантереї) в 

сучасних умовах. Стан галузі на сучасному етапі; перспективи її розвитку. 

Фонди підприємства. Основні показники їх використання. Структура 

основних фондів, їх фізичний та моральний знос. Амортизація основних 

фондів. Оборотні  фонди підприємства, джерела їх формування. Обіг 

виробничих фондів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Основи правових знань” 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них 

лабораторно-

практичних 

робіт 

1. Право – соціальна цінність, складова 

частина загальнолюдської культури. 

Поняття та ознаки правової держави 

2  

2. Конституційні основи України 3  

3. Цивільне право і відносини, що ним 

регулюються 

1  

4. Правове регулювання господавських 

відносин у промисловості   

1  

5. Захист господарських прав та інтересів. 

Розгляд господарських спорів 

1  

 Всього годин: 8  

 

Тема 1. Право – соціальна цінність, складова частина 

загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави  

Загальна характеристика держави. Держава і громадянське суспільство. 

Засади правової держави: повне народовладдя, верховенство права, 

політичний, економічний та ідеологічний плюралізм, розподіл державної 

влади на законодавчу, виконавчу і судову, забезпечення прав людини. 

Значення правосвідомості і правової культури у побудові правової держави. 

 

Тема 2. Конституційні основи України 

Основні особисті, соціально-економічні, культурні та політичні 

права і свободи громадян України. 

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, 

на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість, 

недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в 

особисте і сімейне життя тощо. Соціально-економічні та культурні права і 

свободи громадян: право приватної власності; право на підприємницьку 

діяльність; право користуватися об’єктами права державної та комунальної 

власності; право на освіту, право на працю, право на соціальний захист у 
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разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 

годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості 

та в інших випадках, передбачених законом та ін. Політичні права і 

свободи громадян: право брати участь в управлінні державними 

справами, право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські 

організації тощо. Єдність прав і обов'язків громадян. Вільність і рівність 

усіх людей у своїй гідності і правах. Невідчужуваність і невід'ємність прав і 

свобод людини. 

 

Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються 

Цивільно-правові угоди. Поняття, види та форми угод. Договір як 

різновид угоди. Договірні зобов'язання. Окремі види зобов'язань. 

 Цивільно-правова відповідальність. Поняття та мета цивільно-

правової відповідальності. Зобов'язання, що виникають у разі заподіяння 

шкоди. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх. 

Спадкове право. 

 Підстави спадкоємства. Спадкоємство за законом. Спадкоємство за 

заповітом.  

 

Тема 4. Правове регулювання господарських відносин у 

промисловості 

Правовий статус підприємств. Законодавство про підприємство. 

Поняття підприємства та його види. Загальні умови створення та реєстрації 

підприємства.  

 

Тема 5.  Захист господарських прав та інтересів. Розгляд 

господарських спорів 

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. 

Закони, які використовуються при розв’язанні господарських спорів. 

Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Порушення справ 

у арбітражному суді. Учасники арбітражного процесу. Подання позову. 

Вирішення господарських спорів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Технологія виготовлення штучних квітів” 
 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них 

лабораторно- 

практичних 

робіт 

1. Вступ 1  

2. Загальна будова квітки. Деталі для 

виготовлення штучних квітів 

2  

3. Технологія  виготовлення викрійок 

штучних квітів. Правила 

розміщення їх на тканині, розкрій 

2  

4. Технологія обробки деталей 

штучних квітів із тканин та інших 

матеріалів. Технологія складання 

квітки 

8  

5. Технологія виготовлення бутонів 

квіток, гілок 

5  

 Всього годин: 18  

 

Тема 1. Вступ 

Кваліфікаційна характеристика професії “квіткарка” (ІІ розряд). 

Програма предмета. Асортимент виробів, які виготовляються.  

 

Тема 2. Загальна будова квітки. Деталі для виготовлення штучних 

квітів 

Загальна будова квітки. Види суцвіть. Деталі для виготовлення 

штучних квітів. 

 

Тема 3. Технологія виготовлення викрійок  штучних квітів. Правила 

розміщення їх на тканині, розкрій 

Прийоми виготовлення викрійок-шаблонів деталей квітів. Правила 

розміщення викрійок на тканині, розкрій. Види дефектів розкрою і способи 

їх усунення. 

 

Тема 4. Технологія обробки деталей штучних квітів із тканин та інших 

матеріалів. Технологія складання квітки 
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Технологія обробки (без теплова та теплова) деталей штучних квітів. 

Технологія гофрування листків, пелюсток, підклейок за допомогою 

електропаяльника з бульками різного діаметру. Дефекти в роботі, способи 

їх усунення. 

Технологія виготовлення складових частин квітки (маточки, тичинки) 

без теплової обробки, прикріплення їх до квітколожа, стебла. 

Технологія складання квітки із однієї, двох деталей крою (незабудка, 

примулка, фіалка, яблуня, груша, жасмин). 

 

Тема 5. Технологія виготовлення бутонів квіток, гілок 

Технологія виготовлення бутонів квіток (незабудки, яблуні, примулки, 

фіалки, груші, жасмину). 

Технологія виготовлення квітучих гілок (яблуня, груша) на дротяній  

основі. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Малюнок і живопис” 
 

№ 

теми 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них 

лабораторно-

практичних 

робіт 

 Розділ І. Малюнок   

1. Малюнок окремих видів квітів і 

гілок 

4 4 

2. Малювання викрійок деталей 

окремих  видів квітів 

2 2 

 Всього з розділу: 6 6 

 Розділ ІІ. Живопис   

2. Замальовка окремих видів квітів і 

гілок 

8 8 

 Всього з розділу: 8 8 

 Всього годин: 14 14 

 

Примітка: Викладання двох розділів предмета ведеться паралельно.  

 

Розділ І . Малюнок 

 

Тема 1. Малюнок окремих видів квітів і гілок 

Малюнок з натури квітів: незабудки, примулки, фіалки, жасмину. 

Малюнок квітучої гілки яблуні, груші. Вибір загального. Характерні 

структурні ознаки, графічна закінченість. 

 

Тема 2. Малювання викрійок деталей окремих видів квітів 

Малювання в натуральну величину викрійок-шаблонів деталей квітів: 

незабудки, фіалки, примулки, жасмину, яблуні, груші на картоні. 

 

Розділ ІІ. Живопис 

 

Тема 1. Замальовка окремих видів квітів і гілок 

Замальовка окремих видів квітів (незабудка, фіалка, примулка, 

жасмин). Прийоми вливання на папір «по сирому» і лесуванням без 

зображення фону. Засвоєння прийомів роботи аквареллю, виявлення 

складності кольору, тональних співвідношень, передача форми, фактури. 

Замальовка квітучих гілок яблуні, груші. Тональний розподіл 

підкреслення характеру рослини та її самобутності. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Охорона праці” 

 

№ 

з/п 
Тема  

Кількість годин 

Всього 

З них 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Правові та організаційні основи 

охорони праці 

1  

2. Основи безпеки праці у текстильній 

промисловості. Загальні відомості 

про потенціал небезпек. Психологія 

безпеки праці. Організація роботи з 

охорони праці 

1  

3. Основи пожежної безпеки. 

Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

2  

4. Основи електробезпеки 1  

5. Основи гігієни праці, виробничої 

санітарії. Медичні огляди 

1  

6. Надання першої допомоги 

потерпілим при нещасних випадках 

2  

 Всього годин: 8  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Зміст поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення 

охорони праці. Мета і завдання предмета “охорона праці”, обсяг, зміст і 

порядок його вивчення. 

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, 

Закон України “Про охорону праці”, Кодекс законів про працю України, 

Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності”, основи законодавства України про 

охорону здоров’я, Закон України “Про пожежну безпеку”, Закон України 

“Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, Закон України 

“Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”,  

Закон України “Про колективні договори і угоди”. 

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян 

на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила 

внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. 

Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на 

охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за 
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важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. 

Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, 

нормативно-правових актів з охорони праці. 

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо 

атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам 

нормативно-правових актів з охорони праці. 

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за 

охороною праці. Громадський  контроль за додержанням законодавства 

про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених 

найманими працівниками осіб з питань охорони праці. 

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок 

навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює 

порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань 

працівників і посадових осіб. 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і 

усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення 

ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення 

працівників засобами індивідуального та колективного захисту.  

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні 

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

здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні 

захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і 

професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання 

травматизму та захворюванням на виробництві: організаційні, технічні, 

санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від 

нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична 

реабілітація працівників.  Розслідування та облік нещасних випадків на 

виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь. 

 

Тема 2. Основи безпеки праці у текстильній промисловості. 

Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. 

Організація роботи з охорони праці  
 

Загальні питання безпеки праці у текстильній промисловості.   

Вимоги безпеки праці при експлуатації обладнання і пристосувань, 

які використовуються при виконанні робіт квіткаркою. Захист від дії 

хімічних та біологічних чинників. Світлова і звукова сигналізація. 

Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. 

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів на текстильних підприємствах. Засоби 

індивідуального захисту від вибухонебезпечних і легкозаймистих речовин, 

небезпеки ураження електричним струмом тощо.  

Ураження електричним струмом. Наявність небезпечних для життя 

постійних та змінних напруг. Обладнання робочого місця, приміщень, в 

яких виконуються роботи. 
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Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих 

метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.  

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. 

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях 

навчальних закладів. 

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні 

та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці). 

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх 

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

їх вплив на безпеку праці. 

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп 

роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та 

їх вплив на безпеку праці. 

Організація робочого місця квіткарки. Вимоги до інструменту.  

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План 

евакуації з приміщень у разі аварії. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва 

і вибухозахист  

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил 

використання відкритого вогню і електричної енергії, використання 

непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил 

використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, 

відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні 

властивості речовин.  

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна 

сигналізація.  

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

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

Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. 

Поняття вогнестійкості. 

Вогнегасильні речовини та матеріали: піна, вуглекислота, пісок, 

покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту 

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

пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх 

призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння 

пожежі на об’єктах текстильноі промисловості. 

Організація пожежної охорони в текстильній промисловості. 

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних 

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

пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності 

масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-

хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що 

використовуються у технологічній системі. 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння 
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та вибуху апаратури, у виробничому приміщенні, неорганізованих газових 

викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів. 

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку 

середовища. 

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня 

руйнування промислових аварій. 

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для 

виробництв підвищеної вибухонебезпеки. 

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

наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку 

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

та їх наслідки. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Електрика промислова, статична і атмосферна.  

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного 

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

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

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

потерпілого від дії електричного струму. 

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. 

Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична 

напруга доторкання. 

Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження 

працюючих електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. 

Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. 

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

Правила роботи на персональних комп’ютерах. 

Захист від статичної електрики. Захист  будівель та споруд від 

блискавки. Правила поведінки під час грози. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні 

огляди 

Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці як систему 

організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів.. Шкідливі 

виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), 

основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, 

інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють 

порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та 

хронічні захворювання. 

Лікувально-профілактичне харчування. 
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Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича 

гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей 

неповнолітніми і жінками. 

Основні гігієнічні особливості праці за професією квіткарки. 

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря 

виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації 

систем опалення та вентиляції.  

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче 

та аварійне. Правила експлуатації освітлення. 

Санітарно-побутове забезпечення працівників.  

Щорічні медичні огляди неповнолітніх та осіб віком до 21 року.  

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи та засоби надання першої допомоги.  

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, 

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

інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, 

припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, 

призначення, правила користування.  

Способи реанімації. Штучне дихання. Положення потерпілого і дії 

особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного 

виконання масажу серця та штучного дихання. 

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні 

електричним струмом.  

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні 

зв’язок.  

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

перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи. 

Точки для зупинки кровотечі.  

Надання першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), 

шоку, тепловому та сонячному ударі, обмороженні. 

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних 

опіках, опіку очей. 

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання 

очей. 

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання 

допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Транспортування потерпілого. підготовка потерпілого до 

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

“Матеріалознавство” 
 

№ 

з/п 
 Тема  

Кількість годин 

Всього 

З них  

лабораторно-  

практичних 

робіт 

1. Вступ. Асортимент тканин  4 2 

2. Стандартизація і сортність тканин 3  

3. Допоміжні матеріали для 

виготовлення гілок на дротяній 

основі 

1  

 Всього годин: 8 2 

 

 

Тема 1. Вступ. Асортимент тканин  

Вступ. Програма предмета. Загальні відомості про асортимент тканин, 

які використовуються для виготовлення штучних квітів. 

Асортимент бавовняних, льняних, шовкових тканин, їх 

характеристика. 

Характеристика асортименту тканин із штучних і синтетичних ниток, 

пряжі.  

Асортимент сучасних тканин для виготовлення штучних квітів (мат-

атлас, тафта, органза, тканий поліестер), їх характеристика, властивості. 

 

Лабораторно-практична робота 

 

1. Розпізнавання виду тканин, їх волокнистого вмісту , властивостей, 

застосування при виготовленні штучних квітів (2 год.). 

 

Тема 2. Стандартизація і сортність тканин 

Стандартизація тканин. Система стандартизації в Україні. Категорії 

стандартів: Державні стандарти України (ДСТУ); Галузеві стандарти 

України (ГСТУ); Стандарти науково-технічних та інженерних товариств і 

спілок України (СТТУ); Технічні умови України (ТУУ); Стандарти 

підприємств (СТП). 

Види стандартів: основоположні, на продукцію, послуги, процеси, 

методи контролю. 

Сертифікація продукції. 

Визначення сорту тканин. 
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Тема 3. Допоміжні матеріали для виготовлення гілок на дротяній 

основі 

Силіконовий клей, характеристика, призначення, застосування. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Композиція” 

 

№ 

з/п Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них 

лабораторно-

практичних 

робіт 

1. Вступ. Основні відомості про 

композицію 

2  

2. Закони композиції та її категорії 6  

 Всього годин: 8  

 

Тема 1. Вступ. Основні відомості про композицію 

Мета і завдання предмета, програма, зв’язок з іншими предметами. 

Поняття про композицію.  

 

Тема 2. Закони композиції та її категорії 

П’ять законів композиції. Категорії композиції. Симетрія та асиметрія. 

Контраст та нюанс. Поняття рівноваги. Ритм. Рапортна композиція. 

Взаємозв’язок окремих елементів композиції. Композиція і призначення 

виробу. 
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Типова навчальна програма з виробничого навчання 
 

Професія – 8269.2 Квіткарка 
(код, назва професії) 

Кваліфікація:  2 розряд 
(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

І.Виробниче навчання 

1. Вступ. Розкрій деталей штучних квітів 12 

2. Виготовлення квітки із однієї, двох деталей крою  24 

3. Виготовлення бутонів квіток, гілок 18 

4. Комплексні  роботи 6 

 Всього годин: 60 

ІІ. Виробнича практика 

1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони 

праці  

7 

2. Самостійне виконання робіт квіткарки ІІ розряду 56 

 Кваліфікаційна пробна робота  

 Всього годин: 63 

 Разом: 123 

 

 

І. Виробниче навчання 

Тема 1. Вступ. Розкрій деталей штучних квітів  

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою професії 

“квіткарка” (ІІ розряд). Інструктаж за змістом занять, організація робочого 

місця, охорона праці. 

Вправи: обробка тканини; розміщення викрійок на тканині, розкрій. 

Розкрій деталей квіток: незабудки, примулки, фіалки, груші, яблуні, 

жасмину. 

 

Тема 2. Виготовлення квітки із однієї, двох  деталей крою 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона 

праці. 

Обробка деталей штучних квітів без тепловим та тепловим способом. 

 Вправи: відпрацювання прийомів роботи із спеціальними 

інструментами (електропаяльник з насадками різного виду, флористичний 

пістолет); гофрування листків, пелюсток, підклейок за допомогою 
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електропаяльника з бульками відповідного діаметру; виготовлення 

складових частин квітки (маточка, тичинки) без теплової обробки; 

прикріплення їх до квітколожа, стебла; складання квітки із однієї, двох  

деталей крою. 

Складання квітів (незабудки, примулки, фіалки, груші, яблуні, 

жасмину) із однієї, двох  деталей крою. 

 

Тема 3. Виготовлення бутонів квіток, гілок 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона 

праці. 

Вправи: виготовлення допоміжних деталей (маточка, тичинки, стебло) 

та основи бутона; гофрування тепловим способом пелюсток; формування 

бутона.  

Виготовлення бутона квітки. 

Виготовлення бутонів квіток незабудки, яблуні, примулки, фіалки, 

жасмину, груші. 

Вправи: виготовлення допоміжних деталей; формування гілки груші, 

яблуні. 

Виготовлення гілок квітів на дротяній основі. 

 

4. Комплексні роботи 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона 

праці. 

Виготовлення різних видів квіток з однієї, двої деталей крою. 

Виготовлення відповідних бутонів квітів. 

Виготовлення гілок квітів на дротяній основі. 

 

ІІ. Виробнича практика 

 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці 

Ознайомлення з роботою підприємства, плануванням праці, 

контролем якості продукції. Ознайомлення з організацією робочих місць, 

передовим виробничим досвідом.  

 

Тема 2.Самостійне виконання робіт квіткарки ІІ розряду  

Самостійне виконання робіт квіткарки ІІ розряду відповідно до 

кваліфікаційних вимог. 

Організація робочого місця квіткарки. Дотримання правил безпеки 

праці під час виконання робіт, технологій, передбачених кваліфікаційними 

вимогами та  навчальними програмами.  

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням 

з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в 

установленому порядку. 
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Кваліфікаційна пробна робота 

Приклади робіт: 

− виготовлення складових частин квітки: тичинок, маточки, 

листків, пелюсток;  

− складання різних видів квіток ( незабудка, яблуня, 

примулка, фіалка, груша, жасмин) з однієї, двох  деталей 

крою; 

− виготовлення бутонів різних видів квіток (незабудки, 

яблуні, примулки, фіалки, груші, жасмину); 

− виготовлення гілок яблуні, груші  на дротяній основі.  
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

 

№ 

з/п 

Найменування Кількість на групу з 15 

осіб 

Примітка  

Для 

індивідуаль

ного 

користуван

ня 

Для 

групового 

користув

ання 

1 2 3 4 5 

Обладнання: 

1. Мольберти або 

дошки для 

малювання 

1 шт. 15 шт. Мольберти високі – 

для малювання 

стоячи або низькі – 

для малювання 

сидячи 

2. Подіум з 

вертикальною 

дошкою -фоном 

 1 шт. Підставка висотою 

від 45 до 75 см 

3. Керамічна 

термостійка 

плитка 

 1 шт.  

Інструмент: 

1. Електропаяльник 

з підставкою 

1 шт. на 5 

чол. 

3 шт. (40 або 60 Вт)  

2. Набір бульок 

різного діаметру 

(2,4,6,8,10,12,15,

20,25,30,40,50) 

1 наб.на 5 

чол. 

3 наб.  

3. Набір ножів 

(різців) 

одинарних, 

подвійних, 

потрійних різної 

конфігурації 

1 наб.на 5 

чол. 

3 наб.  

4. Ножиці великі, 

рівні 

1 шт. 15 шт.  

5. Ножиці маленькі 

із зігнутими 

кінчиками 

1 шт. 15 шт.  

6. Кусачки 1 шт. на 5 

чол. 

5 шт.  

7. Пінцет 1 шт. 15 шт.  

8. Набір пензлів 1 наб. 15 наб.  
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9. Набір олівців 1 наб. 15 наб.  

10. Набір фарб 1 наб. 15 наб. Акварельні фарби 

або гуаш, анілінові 

фарби, туш, чорнило 

11. Флористичний 

пістолет 

 1 шт.на 6 

чол. 

5 шт.  

12. Шило 1 шт. 15 шт.  

13. Прес-форми 

(штампи) 

  Різні форми 

14. Конуси    Різні види 

15. Вирубки   Різні види 

16. Викрутки 1 шт. 15 шт.  

17. Тверда гумова 

подушка 

 1 шт. на 5 

чол. 

3 шт. 150х200 мм, висота  

10-20 мм  

18. Напівтверда 

гумова подушка 

 1 шт. на 5 

чол. 

3 шт. 150х200 мм, висота  

10-20 мм 

19. М’яка подушка  1 шт. на 5 

чол. 

3 шт. 150х200 мм, висота  

30-50 мм 

20. Скло та оргскло  1 шт. 15 шт. (200х300мм) 

21. Дерев’яна 

колодка із 

заглибинами 

 1 шт. на 5 

чол. 

3 шт.  
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 
 

Професія – 8269.2 квіткарка 
(код, назва професії) 

Кваліфікація – 2 розряд 
(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) 

 

Бали Знає Бали Уміє 

 

 

 

 

 

1 

Учень (слухач) має 

незначні загальні знання про 

загальну будову квітки, 

деталі для виготовлення 

штучних квітів, асортимент 

тканин, які 

використовуються для 

виготовлення штучних 

квітів; технологію 

виготовлення викрійок 

деталей штучних квітів. 

Здатний виконувати прості 

завдання під прямим 

керівництвом у 

структурованому 

середовищі. Навички 

навчання потребують 

структурованої підтримки. 

 

 

 

 

 

1 

Учень (слухач) здатний 

виконувати елементи 

простих завдань, необхідних  

при виконанні простих 

прийомів виготовлення 

викрійок деталей штучних 

квітів із картону під прямим 

керівництвом у 

структурованому 

середовищі. 

Результат виконаної 

роботи повністю не 

відповідає діючим якісним і 

кількісним показникам рівня 

кваліфікації. 

Без присвоєння 

кваліфікації. 

 

 

 

 

 

 

2 

Учень (слухач) має загальні 

знання  про загальну будову 

квітки, технологію 

виготовлення складових 

частин квітки: тичинки, 

маточки, серцевинки; 

асортимент тканин; 

асортимент виробів. 

Здатний виконувати прості 

завдання під прямим 

керівництво у 

структурованому 

середовищі. Навички 

навчання потребують 

структурованої підтримки. 

 

 

 

 

 

 

2 

Учень (слухач) здатний 

виконувати окремі 

фрагменти простих завдань 

при  виготовлені викройок 

деталей квіток із картону; 

розміщені їх на тканину; 

розкрої; виготовленні 

складових частин квітки під 

прямим керівництвом у 

структурованому 

середовищі. 

Навички навчання 

потребують структурованої 

підтримки. 

Результат виконаної 

роботи істотно не відповідає 

діючим якісним і кількісним 

показникам рівня 

кваліфікації. 
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Без присвоєння 

кваліфікації. 

 

 

3 

Учень (слухач) має базові 

загальні знання, пов’язані з 

призначенням робочого 

інструменту, правилами 

користування ним, загальною 

характеристикою 

асортименту тканин; 

загальною будовою квітки, 

видами суцвіть, технологією 

складання квітки з однієї-

двох деталей квітки. 

Здатний виконувати прості 

завдання під прямим 

керівництвом у 

структурованому 

середовищі. Навички 

навчання потребують 

структурованої підтримки.  

 

 

3 

Учень (слухач) здатний 

виконувати прості завдання, 

пов’язані з підготовкою 

деталей для виготовлення 

складових частин квітки; 

розміщенням викрійок на 

тканині; розкроєм; 

технологічними операціями 

при гофруванні листків, 

пелюсток, підклейок; 

складанням квіток з однієї-

двох пелюсток  під прямим 

керівництвом у 

структурованому 

середовищі. 

Результат роботи не 

відповідає діючим якісним і 

кількісним показникам. Без 

присвоєння кваліфікації. 

 

 

 

 

 

4 

Учень (слухач)  має істотно 

обмежений обсяг знань, які є 

в основному загальними за 

характером і  пов’язані з 

технологією виготовлення 

складових частин квітки, 

загальною характеристикою 

асортименту тканин; 

прийомами холодної та 

теплової обробки деталей 

простих штучних квітів; 

складанням квітки з однієї-

двох деталей крою. 

Застосовує знання під 

керівництвом у 

контрольованому 

середовищі. Несе часткову 

відповідальність за своє 

навчання. 

 

 

 

 

 

4 

Учень (слухач) має 

істотно обмежений обсяг 

навичок і компетенції, які є в 

основному загальними за 

характером з умінням 

виконувати частину 

навчально-виробничого 

завдання, пов’язаного з 

гофруванням листків, 

пелюсток, підклейок за 

допомогою 

електропаяльника з 

насадками, жилкуванням 

пелюсток та листків за 

допомогою різців; 

складанням квіток з однієї-

двох пелюсток тепловим або 

без тепловим способами. 

Застосовує навички під 

керівництвом у 

контрольованому 

середовищі. Несе часткову 

відповідальність за своє 

навчання. 
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Результат роботи 

відповідає мінімальним 

якісним і кількісним 

показникам. Потребує 

допомоги і контролю. 

Кваліфікація 

присвоюється, але потребує 

подальшого удосконалення 

через досвід роботи або 

навчання. 

 

 

5 

Учень (слухач) має 

обмежений обсяг знань, які є 

в основному загальними за 

характером і пов’язані з 

відомостями про асортимент 

сучасних тканин для 

виготовлення штучних 

квітів, їх характеристику; 

прийомами холодної та 

теплової обробки деталей 

простих штучних квітів; 

технологією складання 

квітки з однієї-двох деталей 

крою; виконанням малюнків 

окремих видів квітів. 

Несе часткову 

відповідальність за своє 

навчання. Застосовує знання 

під керівництвом у 

контрольованому 

середовищі. 

 

 

5 

Учень (слухач) має 

обмежений обсяг навичок і 

широкі компетенції, які є в 

основному загальними за 

характером і пов’язані з 

переважною кількістю 

прийомів і технологічних 

операцій, необхідних при 

гофруванні листків, 

пелюсток, жилкуванні, 

виготовленні складових 

частин квітки різними 

способами; складанням 

квітки виконанням в кольорі 

замальовок окремих видів 

квітів. 

Результат роботи 

відповідає низькому рівню 

діючих якісних та кількісних 

показників.  

Кваліфікація 

присвоюється, але потребує 

подальшого удосконалення 

через досвід роботи або 

навчання. 

 

 

 

 

 

 

6 

Учень (слухач)  має 

обмежений обсяг знань, 

навичок і більш широкі 

компетенції, які є в 

основному конкретними і 

загальними за характером, 

пов’язані з виготовленням 

складових частин квітки 

різними способами; 

прийомами оформлення 

 

 

 

 

 

 

6 

Учень (слухач) має 

обмежений обсяг навичок і 

більш широкі компетенції, 

які є в основному 

конкретними і загальними за 

характером, пов’язані з 

умінням виконувати 

навчально-виробничі 

завдання, пов’язані з 

виготовленням деталей квітів 
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штучних квітів з однієї-двох 

деталей крою; системою 

стандартизації тканин; 

малюванням різних видів 

квітів, гілок; знанням 

основних відомостей про 

композицію.  

Несе часткову 

відповідальність за своє 

навчання.  

різними способами; 

оформленням квітів з однієї-

двох пелюсток; виконанням 

замальовок квітів та гілок на 

кольоровому фоні різними 

прийомами (лесування, "по-

сирому").  

Застосовує навички під 

керівництвом у 

контрольованому 

середовищі. Несе часткову 

відповідальність за своє 

навчання. 

Результат роботи 

відповідає низькому рівню 

діючих якісних і кількісних 

показників рівня 

кваліфікації. 

Кваліфікація 

присвоюється, але потребує 

подальшого удосконалення 

через досвід роботи або 

навчання. 

 

 

 

7 

Учень (слухач)  має 

загальні знання і конкретні 

базові не систематизовані 

знання положень 

навчального матеріалу, 

пов’яза-ного з  

виготовленням складових 

частин квітки (маточки, 

тичинок) різними способами; 

прийомами оформлення 

штучних квітів з однієї-двох 

деталей крою; системою 

стандартизації в Україні; 

малюванням різних видів 

квітів та гілок; знанням 

законів та категорій 

композиції. 

Відповідає за своє власне 

навчання і має істотно 

обмежений досвід практики 

у конкретному аспекті 

навчання. 

 

 

 

7 

Учень (слухач) має 

конкретні практичні знання, 

виконує завдання та прийоми 

і технологічні операції,  

пов’язані з виготовленням  

шаблонів викрійок штучних 

квітів, розміщенням їх на 

тканині, розкроєм; 

виготовленням квітів з 

однієї-двох деталей крою; 

бутонів квітів; гілок на 

дротяній основі; виконанням 

замальовок окремих видів 

квітів, гілок на кольоровому 

фоні різними прийомами. 

Достатньо усвідомлено 

користується інструкційно-

технологічною 

документацією. Здатний 

виконувати завдання під 

керівництвом. Відповідає за 

власне навчання і має істотно 
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обмежений довід практики у 

конкретному аспекті роботи.  

Результат роботи в 

цілому відповідає якісним і 

кількісним показникам рівня 

кваліфікації. Дотримується 

правил безпеки праці. 

 

8 

Учень (слухач) має широкі 

загальні знання і конкретні 

базові теоретичні знання 

положень навчального 

матеріалу, пов’яза-ного з  

виготовленням складових 

частин квітки (маточки, 

тичинок) різними способами; 

прийомами оформлення 

штучних квітів з однієї-двох 

деталей крою;  гілок на 

дротяній основі; бутонів; 

категоріями стандартів, 

технік-ними умовами; 

малюванням різних видів 

квітів та гілок; знанням 

законів та категорій 

композиції; видів дефектів та 

способів їх усунення. 

Відповідає за своє власне 

навчання і має обмежений 

довід у конкретному аспекті 

навчання. 

 

8 

Учень (слухач) має 

конкретні практичні знання 

та вміння, самостійно 

виконує всі прийоми 

пов’язані з  технологічними 

операціями при виготовленні  

шаблонів викрійок штучних 

квітів, розміщенні їх на 

тканині, розкрої; 

виготовленні квітів з однієї-

двох деталей крою; бутонів 

квітів; гілок; виконанні 

замальовок окремих видів 

квітів, гілок на кольоровому 

фоні різними прийомами. 

Достатньо усвідомлено 

користується інструкційно-

технологічною  

документацією, що 

надається. Дотримується 

правил безпеки праці. 

Здатний виконувати 

завдання під керівництвом. 

Відповідає за своє власне 

навчання і має обмежений 

досвід практики у 

конкретному аспекті роботи.  

Результат роботи 

відповідає якісним і 

кількісним показникам, що 

передбачені рівнем 

кваліфікації.  

 

 

 

 

 

 

Учень (слухач)має широкі 

загальні знання і 

систематизовані конкретні 

базові теоретичні знання з 

технології виготовлення 

складових частин квітки 

 

 

 

 

 

 

Учень (слухач) має 

конкретні практичні знання 

та вміння,  пов’язані з 

технологічними операціями 

при виготовленні  шаблонів-

викрійок штучних квітів, 
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9 

(маточки, тичинок) різними 

способами; прийомів 

оформлення штучних квітів з 

однієї-двох деталей крою;  

гілок, бутонів;  категорій 

стандартів, технічних  умов; 

малювання різних видів 

квітів та гілок; законів та 

категорій композиції; видів 

дефектів та способів їх 

усунення; порядку 

організації робочого місця. 

Знає правила користування 

інструментами. 

Відповідає за своє власне 

навчання і має обмежений 

досвід у конкретному аспекті 

навчання.  

 

 

 

9 

розміщенні їх на тканині, 

розкрої; виготовленні квітів з 

однієї-двох деталей крою; 

бутонів квітів; гілок; 

виконанні замальовок 

окремих видів квітів, гілок на 

кольоровому фоні різними 

прийомами. 

Самостійно і в цілому 

правильно організовує 

робоче місце, перевіряє 

якість виробів. Усвідомлено 

користується інструкційно-

технологічною 

документацією. 

Здатний виконувати 

завдання під керівництвом. 

Відповідає за своє власне 

навчання і має обмежений 

досвід практики у 

конкретному аспекті роботи.  

Результат роботи 

відповідає якісним і 

кількісним показникам, що 

передбачені кваліфікаційним 

рівнем. 

 

 

 

 

 

10 

Учень (слухач) має значні 

конкретні теоретичні знання 

і навички, які відповідають 

вимогам кваліфікаційної 

характеристики з професії 

"квіткарка " ІІ розряду. 

Визначається здатністю 

застосовувати спеціальні 

знання, навички компетенції 

і вирішувати проблеми 

незалежно. Здатен до 

самокерування при навчанні. 

 

 

 

 

 

10 

Учень (слухач) має значні 

конкретні, практичні знання, 

навички і вміння, які 

відповідають вимогам 

кваліфікаційної 

характеристики з професії 

"квіткарка" ІІ розряду. 

Визначається здатністю 

застосовувати спеціальні 

знання, навички, компетенції 

і вирішувати проблеми 

незалежно. Здатен до 

самокерування при навчанні і 

має практичний досвід 

роботи у простих ситуаціях. 

 

 

 

 

Учень (слухач) має значні 

систематизовані конкретні, 

практичні і теоретичні 

знання, які відповідають 

 

 

 

 

Учень (слухач) має значні 

конкретні, практичні знання, 

навички і вміння, які 

відповідають вимогам 
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11 

вимогам кваліфіка-ційної 

характеристики з професії 

"квіткарка " ІІ розряду. 

Визначається здатністю 

застосо-вувати спеціальні 

знання, навички компетенції 

і вирішувати проблеми 

незалежно. Здатен до 

самокерування при навчанні 

і має практичний досвід у 

роботі як у простих, так і у 

виняткових ситуаціях. 

 

 

 

 

 

 

 

11 

кваліфікаційної 

характеристики з професії 

"квіткарка" ІІ розряду. 

Визначається здатністю 

застосовувати спеціальні 

знання, навички, компетенції 

і вирішувати проблеми 

самостійно. Здатен до 

самокерування при навчанні і 

має практичний досвід 

роботи як у простих, так і у  

виняткових ситуаціях. 

 

12 

Учень (слухач) має 

ґрунтовні конкретні, 

практичні і теоретичні 

знання, які відповідають 

вимогам кваліфікаційної 

характеристики з професії 

"квіткарка " ІІ розряду. 

Визначається здатністю 

застосовувати спеціальні 

знання, навички компетенції 

і вирішувати проблеми 

незалежно. Здатен до аналізу 

та самокерування при 

навчанні і має практичний 

досвід у роботі як у простих, 

так і у виняткових ситуаціях. 

 

12 

Учень (слухач) має значні 

конкретні, практичні навички 

і вміння, самостійно виконує 

роботи, які відповідають 

вимогам кваліфікаційної 

характеристики з професії 

"квіткарка" ІІ розряду. 

Визначається здатністю 

застосовувати спеціальні 

знання, навички, компетенції 

і вирішувати проблеми 

самостійно. Здатен до 

самокерування при навчанні і 

має практичний досвід 

роботи як у простих, так і у 

виняткових ситуаціях. 
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Міністерство освіти і науки України 

Міністерство праці та соціальної політики України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 

професійно-технічної освіти 
 

 

 

ДСПТО  8269.2 - DB.1700 – 2007 
          (позначення стандарту) 

 

 

 

 

Професія – Квіткарка 

 

 

Код – 8269.2 

 

 

Кваліфікація – 3 розряд 

 

 

 

 

 

 

 

Видання офіційне 

Київ 

2007 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника  професійно-

технічного навчального закладу 
(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих 

робітників) 

 

1.  Професія – 8269.2 Квіткарка 
                                 (код, назва професії) 

2.  Кваліфікація  3 розряд 
                                               (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) 

3.  Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати: 

технологію виготовлення квітів усіх видів; властивості матеріалів і фарб, 

які використовуються; правила користування пристосуваннями; прийоми 

художнього виготовлення і оформлення квітів та букетів.   

Повинен уміти: 
виготовляти з використанням теплової обробки декоративні квіти із 

тканин та інших матеріалів, оздоблювальні та весільні квіти і букети, 

весільні віночки, квіти на каркасі, квіти декоративні з тіньовим, художнім 

підфарбовування окремих деталей. 

Готувати фарби, виконувати художнє розфарбовування, теплову 

обробку деталей. Виготовляти тичинки, серцевинки способом в’язання або 

теплової обробки. Складати квіти з трьох і більше видів деталей крою 

незалежно від обробки деталей. Складати гілки, букети, вінки, прості 

композиції. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;  

б) додержуватись норм технологічного процесу;  

в) не допускати браку в роботі; 

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й 

навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт;  

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і 

усунення  природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, 

повені тощо); 

є) знати   основи інформаційні технології. 

 

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі 

професійно-технічної освіти 

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – "Квіткарка" ІІ 
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розряду:  

- за умови продовження первинної професійної підготовки в 

професійно-технічних навчальних закладах першого, другого та третього 

атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи; 

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією 

"Квіткарка" ІІ розряду не менше одного року. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Текстильна промисловість. Виробництво вузьких тканин та іншої 

текстильної галантереї: виробництво вузьких тканин з текстильної 

сировини та виробів з них (стрічок, шнурів, батикових виробів – шарфів, 

хусток, текстильних емблем, декоративних виробів). 

 

7. Специфічні вимоги: 

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років. 

7.2. Стать: чоловіча, жіноча. 

7.3. Медичні обмеження. 
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Типовий навчальний план 

підготовки кваліфікованих робітників 

 

 

Професія – 8269.2 Квіткарка  
(код, назва професії) 

Кваліфікація –  3 розряд  
 (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) 

Загальний фонд навчального часу 660  годин 

 

№ 

 з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні роботи 

2. Загальнопрофесійна підготовка 38  

2.1. Інформаційні технології 6 3 

2.2. Основи галузевої економіки і 

підприємництва 

5  

2.3. Основи правових знань 12  

2.4. Резерв часу 15  

3. Професійно-теоретична 

підготовка 

195 114 

3.1. Технологія виготовлення штучних 

квітів 

58  

3.2. Малюнок і живопис 66 66 

3.3. Композиція 58 48 

3.4. Охорона праці  8  

3.5. Матеріалознавство 5  

4. Професійно-практична 

підготовка 

390  

4.1. Виробниче навчання 222  

4.2. Виробнича практика 168  

5. Консультації 30  

6. Державна кваліфікаційна 

атестація (або поетапна 

кваліфікаційна  атестація при 

продовженні навчання) 

7  

7. Загальний обсяг навчального 

часу  

(без п.5) 

630 117 
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Перелік кабінетів, майстерень для підготовки кваліфікованих 

робітників за професією “квіткарка”. 

1. Кабінети: 

-   інформаційних технологій; 

-   основ галузевої економіки і підприємництва; 

-   основ правових знань; 

-   охорони праці; 

-  технології виготовлення штучних  квітів та матеріалознавства; 

-   малюнку і живопису та композиції. 

2. Майстерні: 

-   виготовлення штучних квітів.
 

 

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють  індивідуальне професійне навчання 

кваліфікованих робітників навчальний процес може здійснюватись при наявності обладнаного 

навчального робочого місця 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Інформаційні технології” 

 

№ 

з/п 
Тема  

Кількість годин 

Всього 

З них 

лабораторно-

практичних 

робіт 

1. Вступ 1  

2. Технологічні можливості Corel 

DRAW 

2 1 

3. Лінії, текст, об’єкти 3 2 

 Всього годин: 6 3 

 

Тема 1. Вступ  

Поняття про інформаційні технології та їх застосування у професійній 

діяльності. Растрові та векторні зображення. Об’єктно-орієнтований 

підхід. Професійні пакети обробки зображень. Кольорові зображення, 

моделі представлення кольору в цифрових зображеннях. 

 

Тема 2. Технологічні можливості Corel DRAW 

Ознайомлення з графічним редактором Corel DRAW. Поняття об’єкта 

в Corel DRAW. Основні принципи роботи. Елементи робочого вікна 

редактора. 

 

Лабораторно-практична робота  

1. Робочий простір Corel DRAW. 

 

Тема 3. Лінії, текст, об’єкти 

Створення векторних об’єктів та простих фігур. 

Малювання ліній. Основи роботи з текстом. Виділення об’єктів. 

Редагування зображень. 

 

Лабораторно-практичні роботи  

2. Створення простих фігур. 

3. Основи роботи з текстом. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Основи галузевої економіки та підприємництва” 

  

№ 

з/п Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них 

лабораторно-

практичних 

робіт 

1. Організація галузевої 

підприємницької діяльності 

5  

 Всього годин: 5  

 

Тема 1. Організація галузевої підприємницької діяльності 

Заробітна плата в умовах ринку. Форми і системи оплати праці у 

текстильному виробництві (текстильна галантерея). Основна та додаткова 

заробітна плата. Номінальна та реальна заробітна плата. 

Проблеми соціального захисту. 

Витрати виробництва. Види витрат, їх сутність. Собівартість 

продукції, види собівартості. Калькулювання собівартості. Шляхи її 

зниження. 

Прибуток та його економічна природа. Види та норма прибутку. 

Методи визначення. Шляхи зростання та напрямки використання 

прибутку. 

Рентабельність підприємств – фактор економічної безпеки. 

Рентабельність підприємства та продукції. Основні чинники зростання 

рентабельності. 
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Типова навчальна програма з предмета   

“Основи правових знань” 
 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них 

лабораторно-

практичних 

робіт 

1. Конституційні основи України 6  

2. Правове регулювання господарських 

відносин у промисловості 

1  

3.  Праця, закон і ми 1  

4. Адміністративний проступок і 

адміністративна відповідальність 

1  

5. Злочин і покарання 1  

6. Правова охорона природи – 

невід’ємна умова сталого 

економічного та соціального розвитку 

України 

1  

7. Подружжя, батьки, діти – їхні права і 

обов’язки 

1  

 Всього годин: 12  

 

 

Тема 1. Конституційні основи України 

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу 

через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в 

Україні. Основні засади виборів народних депутатів України. Поняття про 

референдуми, їх види. Проголошення та призначення Всеукраїнського 

референдуму. 

Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – пред-

ставницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, пов-

новаження і порядок роботи. Народний депутат України – повноважний 

представник народу України у Верховній Раді України та відповідальний 

перед ним. 

Президент України. Президент України – глава держави. Обрання 

Президента України та його повноваження. Припинення повноважень 

Президента України. 
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Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади. Кабінет 

Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади. 

Відносини між виконавчою владою – Кабінетом Міністрів України і 

Президентом та Верховною Радою України. Місцеві державні адміністрації 

– складові системи органів державної виконавчої влади. Прокуратура. 

Правосуддя. Конституційний Суд України. Здійснення правосуддя в 

Україні винятково судами. Система судів в Україні. Основні засади 

судочинства. Статус суддів, їх незалежність та недоторканість. Вища рада 

юстиції. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної 

юрисдикції в Україні. Склад Конституційного Суду України. Порядок 

призначення та строк повноважень його суддів. Повноваження 

Конституційного Суду України. 

Територіальний устрій України. Автономна Республіка Крим. 

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, 

його система та повноваження. 

 

Тема 2. Правове регулювання господарських відносин у 

промисловості 

Трудові доходи працівника підприємства. Соціальна діяльність 

підприємства. Правові та економічні умови господарської діяльності 

підприємств. 

Тема 3. Праця, закон і ми 

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий 

договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.  

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і 

службовців за шкоду, заподіяну підприємству, організації. 

 

Тема 4. Адміністративний проступок і адміністративна 

відповідальність 

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття 

та організація державного управління.  

 

Тема 5. Злочин і покарання 

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального 

права. Злочин та інші правопорушення. 

 

Тема 6. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна 

умова сталого економічного та соціального розвитку України   

Екологічне право та його роль у регулюванні системи “природа – 

людина – суспільство”. Основні принципи охорони навколишнього 

середовища. 

Знання закону – важлива умова попередження екологічних 

правопорушень, збереження природи. 
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Тема 7. Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки 

Загальна характеристика сімейного права України. Поняття шлюбу і 

сім’ї. Порядок і умови укладання шлюбу. Особисті та майнові права і 

обов’язки подружжя. Припинення шлюбу. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Технологія виготовлення штучних квітів” 

 

№ з/п  Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них 

лабораторно- 

практичних робіт 

1. Вступ  1  

2. Технологія художнього 

тонування, підфарбовування 

деталей штучних квітів  

2  

3. Технологія виготовлення 

штучних квітів на каркасі 

2  

4. Технологія виготовлення  за 

допомогою теплового способу 

обробки оздоблювальних 

квітів, бутоньєрок 

16  

5. Технологія виготовлення за 

допомогою теплового способу 

обробки декоративних квітів, 

гілок з них 

22  

6. Технологія виготовлення 

весільних квітів, віночків  

5  

7. Технологічні прийоми 

складання букетів та простих 

композицій  із штучних квітів  

10  

 Всього годин: 58  

 

Тема 1. Вступ  
Кваліфікаційна характеристика професії “квіткарка” (ІІІ розряд). 

Програма предмета. Оздоблювальні та декоративні квіти, їх призначення 

та застосування.  

 

Тема 2. Технологія художнього тонування, підфарбовування деталей 

штучних квітів  

Технологічні прийоми художнього тонування та підфарбовування 

деталей штучних квітів різними видами барвників (туш, чорнило, анілінові 

та акварельні фарби, кольорові олівці та ін.).  

 

Тема 3. Технологія виготовлення штучних квітів на каркасі 

Технологічні прийоми виготовлення штучних квітів на каркасі з 

природного матеріалу та на дротяній основі. Послідовність роботи. 
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Тема 4. Технологія виготовлення за допомогою  теплового способу 

обробки оздоблювальних квітів, бутоньєрок 

Особливості будови оздоблювальних квітів, технологія виготовлення 

серцевини (способом в’язання - лютик),  гофрування листків та пелюсток. 

Технологія збирання квітів з трьох і більше деталей крою.  

Прийоми виготовлення за допомогою теплового способу обробки 

оздоблювальних квітів (ромашка, левкой, жасмин, запашний горошок, 

дрібна троянда, дзвіночок, гвоздика, конвалія, лютик, "фантазія").  

Технологія оформлення бутоньєрок з оздоблювальних квітів.  

 

Тема 5. Технологія виготовлення за допомогою теплового способу 

обробки декоративних квітів, гілок з них 

Особливості будови декоративних квітів. Технологія виготовлення 

серцевин різними способами, гофрування листків та пелюсток. 

Технологічні прийоми виготовлення за допомогою теплового способу 

обробки декоративних квітів (мак польовий, волошка, лілія біла, лілія 

тигрова, сцилла, примула, іпомея, кала, купанка, орхідея, братики, нарцис, 

троянда бенгальська, троянда французька, ірис, хризантема, форзиція). 

Технологія виготовлення квітучих гілок хмелю, горобини, форзиції на 

природній основі. 

  

Тема 6. Технологія виготовлення весільних квітів, віночків  

Технологічні прийоми художнього виготовлення і оформлення 

весільних квітів, віночка для нареченої, українського віночка.  Їх 

складання. 

 

Тема 7. Технологічні прийоми складання букетів та  простих 

композицій із штучних квітів  

Технологічні прийоми складання букетів із різних видів штучних 

квітів. Технологія оформлення весільних букетів.   

Технологія складання простих  композицій (вітальних корзин, 

святкових гірлянд) із штучних квітів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Малюнок і живопис” 

 

№ 

теми 

з/п 
 Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них 

лабораторно-

практичних 

робіт 

 Розділ І. Малюнок   

1. Вступ. Малюнки гілок, квітів 

та листків 

7 7 

2. Малювання викрійок деталей 

оздоблювальних та 

декоративних квітів 

6 6 

3. Малюнок букета квітів 7 7 

 Всього з розділу: 20 20 

 Розділ ІІ. Живопис   

1. Замальовки різних видів квітів, 

гілок 

16 16 

2. Художнє тонування, 

підфарбовування деталей 

різних видів штучних квітів 

20 20 

3. Натюрморт з квітами 10 10 

 Всього з розділу: 46 46 

 Всього годин: 66 66 

 

Примітка: Викладання двох розділів ведеться паралельно.  

 

Розділ І . Малюнок 

 

Тема 1. Вступ. Малюнки гілок, квітів та листків 

Вступ. Програма предмета. Малювання з натури фрагментів 

рослинних форм оздоблювальних та декоративних квітів, гілок. Вибір 

загального. Характерні структурні ознаки, графічна закінченість. 

 

Тема 2. Малювання викрійок деталей оздоблювальних та 

декоративних квітів 

Малювання в натуральну величину викрійок-шаблонів на картоні 

деталей декоративних та оздоблювальних квітів. 
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Тема 3.Малюнок букета квітів 

Малюнок букета. Освітлення природне. 

 

Розділ ІІ. Живопис 
 

Тема 1. Замальовки різних видів квітів, гілок 

Замальовка різних видів оздоблювальних та декоративних квітів без 

фону. Виявлення тональних співвідношень, передача форми, фактури, 

освітлення. 

Замальовка гілок хмелю, мімози, горобини на кольоровому фоні. 

Тональний розподіл, декоративність. Підкреслення характеру рослини 

і її самобутності.  

 

Тема 2. Художнє тонування, підфарбовування деталей різних видів 

штучних квітів 

Приготування різних видів фарб. Художнє тонування та 

підфарбовування пелюсток, листків різних видів квітів. 

  

Тема 3. Натюрморт з квітами 

Натюрморт з квітами або гілками і кольоровими драпіровками. 

Передача настрою натюрморту в цілому. Колористичне вирішення  

роботи. Правильне зображення тональних співвідношень.  
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Типова навчальна програма з предмета 

“Охорона праці” 

 

№ 

з/п 
Тема  

Кількість годин 

Всього 

З них 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Правові та організаційні основи 

охорони праці 

1  

2. Основи безпеки праці у текстильній 

промисловості. Загальні відомості 

про потенціал небезпек. Психологія 

безпеки праці. Організація роботи з 

охорони праці 

1  

3. Основи пожежної безпеки. 

Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

2  

4. Основи електробезпеки 1  

5. Основи гігієни праці, виробничої 

санітарії. Медичні огляди 

1  

6. Надання першої допомоги 

потерпілим при нещасних випадках 

2  

 Всього годин: 8  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Зміст поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення 

охорони праці. Мета і завдання предмета “охорона праці”, обсяг, зміст і 

порядок його вивчення. 

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, 

Закон України “Про охорону праці”, Кодекс законів про працю України, 

Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності”, основи законодавства України про 

охорону здоров’я, Закон України “Про пожежну безпеку”, Закон України 

“Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, Закон України 

“Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”,  

Закон України “Про колективні договори і угоди”. 

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян 

на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила 

внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. 

Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на 

охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за 
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важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. 

Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, 

нормативно-правових актів з охорони праці. 

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо 

атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам 

нормативно-правових актів з охорони праці. 

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за 

охороною праці. Громадський  контроль за додержанням законодавства 

про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених 

найманими працівниками осіб з питань охорони праці. 

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок 

навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює 

порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань 

працівників і посадових осіб. 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і 

усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення 

ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення 

працівників засобами індивідуального та колективного захисту.  

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні 

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

здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні 

захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і 

професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання 

травматизму та захворюванням на виробництві: організаційні, технічні, 

санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від 

нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична 

реабілітація працівників.  Розслідування та облік нещасних випадків на 

виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь. 

 

Тема 2. Основи безпеки праці у текстильній промисловості. 

Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. 

Організація роботи з охорони праці  

Загальні питання безпеки праці у текстильній промисловості.   

Вимоги безпеки праці при експлуатації обладнання і пристосувань, 

які використовуються при виконанні робіт квіткаркою. Захист від дії 

хімічних та біологічних чинників. Світлова і звукова сигналізація. 

Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. 

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів на текстильних підприємствах. Засоби 

індивідуального захисту від вибухонебезпечних і легкозаймистих речовин, 

небезпеки ураження електричним струмом тощо.  

Ураження електричним струмом. Наявність небезпечних для життя 

постійних та змінних напруг. Обладнання робочого місця, приміщень, в 

яких виконуються роботи. 

Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих 
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метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.  

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. 

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях 

навчальних закладів. 

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні 

та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці). 

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх 

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

їх вплив на безпеку праці. 

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп 

роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та 

їх вплив на безпеку праці. 

Організація робочого місця квіткарки. Вимоги до інструменту.  

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План 

евакуації з приміщень у разі аварії. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва 

і вибухозахист  

Характерні причини виникнення пожеж: порушення 

правилвикористання відкритого вогню і електричної енергії, використання 

непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил 

використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, 

відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні 

властивості речовин.  

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна 

сигналізація.  

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

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

Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. 

Поняття вогнестійкості. 

Вогнегасильні речовини та матеріали: піна, вуглекислота, пісок, 

покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту 

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

пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх 

призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння 

пожежі на об’єктах текстильної промисловості. 

Організація пожежної охорони в текстильній промисловості. 

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних 

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

пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності 

масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-

хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що 

використовуються у технологічній системі. 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння 

та вибуху апаратури, у виробничому приміщенні, неорганізованих газових 
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викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів. 

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку 

середовища. 

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня 

руйнування промислових аварій. 

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для 

виробництв підвищеної вибухонебезпеки. 

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

наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку 

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

та їх наслідки. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Електрика промислова, статична і атмосферна.  

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного 

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

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

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

потерпілого від дії електричного струму. 

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. 

Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична 

напруга доторкання. 

Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження 

працюючих електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. 

Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. 

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

Правила роботи на персональних комп’ютерах. 

Захист від статичної електрики. Захист  будівель та споруд від 

блискавки. Правила поведінки під час грози. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні 

огляди 

Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці як систему 

організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів.. Шкідливі 

виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), 

основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, 

інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють 

порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та 

хронічні захворювання. 

Лікувально-профілактичне харчування. 

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича 
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гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей 

неповнолітніми і жінками. 

Основні гігієнічні особливості праці за професією квіткарки. 

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря 

виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації 

систем опалення та вентиляції.  

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче 

та аварійне. Правила експлуатації освітлення. 

Санітарно-побутове забезпечення працівників.  

Щорічні медичні огляди неповнолітніх та осіб віком до 21 року.  

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи та засоби надання першої допомоги.  

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, 

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

інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, 

припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, 

призначення, правила користування.  

Способи реанімації. Штучне дихання. Положення потерпілого і дії 

особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного 

виконання масажу серця та штучного дихання. 

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні 

електричним струмом.  

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні 

зв’язок.  

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

перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи. 

Точки для зупинки кровотечі.  

Надання першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), 

шоку, тепловому та сонячному ударі, обмороженні. 

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних 

опіках, опіку очей. 

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання 

очей. 

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання 

допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Транспортування потерпілого. підготовка потерпілого до 

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

 “Матеріалознавство” 

 

№ 

з/п 
Тема  

Кількість годин 

Всього 

З них  

лабораторно-  

практичних 

робіт 

1. Вступ. Естетичні властивості тканин  1  

2. Барвники, розчинники, їх види, 

характеристика 

3  

3. Допоміжні матеріали для виготовлення 

гілок на природній основі 

1  

 Всього годин: 5  

 

 

Тема 1. Вступ. Естетичні властивості тканин 

Програма предмета. Естетичні властивості тканин (колір, колорит, 

блиск, прозорість, фактура, туше). 

 

Тема 2. Барвники, розчинники, їх види, характеристика 

Види барвників (рослинні барвники, кондитерські фарби, кольорові 

олівці, синька медична, медична зеленка), що застосовуються для 

підфарбовування складових частин квітки. Характеристика, кольорова 

гама, спосіб застосування.  

Розчинники (спирт, одеколон), їх характеристика, використання. 

 

Тема 3. Допоміжні матеріали для виготовлення гілок на природній 

основі 

Характеристика природних матеріалів (гілки кущів, дерев різних 

порід), застосування. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Композиція” 
 

№ 

з/п Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них 

лабораторно-

практичних робіт 

1. Вступ 1  

2. Ескіз квітки “фантазія” 4 4 

3. Ескіз бутоньєрки з 

оздоблювальних квітів 

4 4 

4. Ескіз весільного віночка для 

нареченої 

4 4 

5. Ескіз українського віночка 4 4 

6. Мистецтво аранжування 

штучних квітів 

2  

7. Композиція букетів 4  

8. Ескіз весільного букета 4 4 

9. Ескіз букета із різних видів 

штучних квітів 

6 6 

10. Композиції із штучних квітів 3  

11. Ескіз святкової корзини (або 

гірлянди) з декоративних квітів 

7 7 

12. Ескіз простої композиції за 

вибором учня 

15 15 

                                Всього годин: 58 48 

 

Тема 1. Вступ 

Програма предмета. Матеріали і пристосування для роботи на уроках 

композиції, вимоги до них. 

 

Тема 2. Ескіз квітки “фантазія” 

Виготовлення ескізу квітки “фантазія” за власним задумом. 

 

Тема 3. Ескіз бутоньєрки з оздоблювальних квітів 

Виконання ескізу бутоньєрки з оздоблювальних квітів на задану тему. 

 

Тема 4. Ескіз весільного віночка для нареченої 

Виконання ескізу весільного віночка для нареченої за власним 

задумом з різних видів штучних квітів. 

 

 

Тема 5. Ескіз українського віночка 

Виконання ескізу українського віночка з різних видів штучних квітів. 
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Тема 6. Мистецтво аранжування штучних квітів 

Аранжування. Традиції аранжування квітів  у країнах світу. 

 

Тема 7. Композиція букетів 
Букет. Характеристика і призначення. Види букетів за формою 

(круглі, односторонні, плоскі), розміром (міні-букети, середні, великі). 

Форми композицій: кулеподібна, овальна, трикутна симетрична, трикутна 

однобічна, серпоподібна, вертикальна, зигзагоподібна. Лінія Хогарта в 

букеті. 

Розміщення і групування квітів у букетах: симетричне, асиметричне, 

замкнуте, вільна група. 

Лінії в букеті: горизонталь, вертикаль, висхідна та низхідна діагональ, 

спрямування вгору, розхідна по вершині, направлені у різні сторони, 

розбіжні, звивисті, спадні, схилені. 

Підбір ваз для букетів. 

 

Тема 8. Ескіз весільного букета 

Виконання ескізу весільного букета з різних видів штучних квітів. 

 

Тема 9. Ескіз букета із різних видів штучних квітів 

Виконання ескізу букета з оздоблювальних та декоративних видів 

штучних квітів. 

 

Тема 10. Композиції із штучних квітів 

Композиції із штучних квітів, їх призначення, використання. Основні 

види простих композицій: корзини, гірлянди, панно.  

Принципи складання композицій: масштабність, розташування, 

симетрія, групування, лінія, форма, пропорції, колір, фон, світло, тінь, 

рівновага, контраст. Колір та гармонія кольору в композиції. Значення 

символіки у створенні композиції. 

 

Тема 11. Ескіз святкової корзини (або гірлянди) з декоративних квітів 

Виконання ескізу святкової корзини (або гірлянди) з декоративних 

квітів. 

 

Тема 12. Ескіз простої композиції за вибором учня 

Стильове рішення квіткової композиції. Гармонійне поєднання усіх її 

елементів. Виконання ескізу квіткової композиції за власним задумом на 

довільну чи задану тему засобами художньої виразності з врахуванням її 

призначення. 
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Типова навчальна програма з виробничого навчання 
 

Професія – 8269.2 Квіткарка 
                                                              (код, назва професії) 

Кваліфікація –   3 розряд 
                                                      (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) 
 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

І. Виробниче навчання 

1. Вступ. Виготовлення штучних квітів на каркасі 12 

2. Виготовлення оздоблювальних квітів за допомогою 

теплового способу обробки. Складання бутоньєрки 

48 

3. Виготовлення декоративних квітів за допомогою 

теплового способу обробки  

60 

4. Виготовлення гілок  12 

5. Виготовлення весільних квітів, віночків 18 

6. Складання букетів та  простих композицій із штучних 

квітів  

66 

7. Комплексні роботи 6 

 Всього годин: 222 

ІІ. Виробнича практика 

1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони 

праці 

7 

2. Самостійне виконання робіт квіткарки 3-го розряду 161 

 Кваліфікаційна пробна робота  

 Всього годин : 168 

  Разом: 390 

 

І.Виробниче навчання 

 

Тема 1. Вступ. Виготовлення штучних квітів на каркасі 
Вступ. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою з професії 

"квіткарка" (3 розряд).  

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона 

праці. 

Вправи: виготовлення каркасу; складання  деталей штучної квітки; 

оформлення квітки на каркасі. 

Виготовлення штучних квітів на каркасах на природній та дротяній 

основах. 
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Тема 2. Виготовлення оздоблювальних   квітів за допомогою теплового  

способу обробки. Складання бутоньєрки 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона 

праці. 

Виготовлення оздоблювальних квітів за допомогою спеціальних 

інструментів (електропаяльника з насадками: бульками різних діаметрів, 

різцями). 

Вправи: розкрій деталей оздоблювальних квітів; підфарбовування 

деталей; гофрування листків та пелюсток; виготовлення серцевини 

(способом в’язання - лютик); складання оздоблювальної квітки з трьох і 

більше деталей крою. 

Виготовлення оздоблювальних квітів (ромашка, левкой, жасмин, 

запашний горошок, дрібна троянда, дзвіночок, гвоздика, конвалія, лютик, 

"фантазія").  

Складання бутоньєрок з оздоблювальних квітів. 

 

Тема 3. Виготовлення декоративних квітів за допомогою  теплового 

способу обробки  

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона 

праці. 

Виготовлення декоративних квітів за допомогою спеціальних 

інструментів (електропаяльника з насадками: бульками різних діаметрів, 

різцями). 

Вправи: розкрій деталей декоративних квітів; підфарбовування 

деталей; гофрування листків та пелюсток; виготовлення серцевини 

різними способами; складання декоративної квітки з трьох і більше 

деталей крою. 

Виготовлення декоративних квітів  (волошка, мак польовий, лілія біла, 

лілія тигрова, сцилла, примула, іпомея, кала, купавка, орхідея, братики, 

нарцис, троянда бенгальська, троянда французька, ірис,  хризантема, 

форзиція). 

 

Тема 4. Виготовлення гілок  

  Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона 

праці. 

Вправи: виготовлення штучних квітів, бутонів, стебел, листків; 

оформлення квітучої гілки на природній та дротяній основі. 

Виготовлення гілок хмелю, горобини, форзиції. 

 

Тема 5. Виготовлення весільних квітів, віночків 
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона 

праці. 

Вправи: виготовлення весільних квітів, допоміжних оздоблювальних 

деталей для весільного та українського віночків. 

Виготовлення весільного та українського  віночка. 
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Тема 6. Складання букетів та простих композицій  із штучних квітів   

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона 

праці. 

Вправи: виготовлення різних видів штучних квітів, допоміжних 

декоративних деталей для декоративного, весільного букету, простих 

композицій. 

Оформлення декоративного,  весільного букетів із штучних квітів. 

Виготовлення різних видів простих композицій із штучних квітів: 

вітальної корзини, святкової гірлянди. 

Виготовлення простої композиції із штучних квітів за вибором учнів. 

 

Тема 7. Комплексні роботи    

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона 

праці. 

Художнє виготовлення та оформлення різних виробів з 

використанням оздоблювальних та декоративних штучних квітів 

(бутоньєрки, весільні віночки, букети, гілки квтів, прості композиції). 

 

ІІ. Виробнича практика 

 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці 

Ознайомлення з роботою підприємства, плануванням праці, 

контролем якості продукції. Ознайомлення з організацією робочих місць, 

передовим виробничим досвідом. Інструктаж з охорони праці. 

 

Тема 2.Самостійне виконання робіт квіткарки ІІІ розряду 

Самостійне виконання робіт квіткарки ІІІ розряду відповідно до 

кваліфікаційної характеристики. 

Організація робочого місця квіткарки. Дотримання правил безпеки 

праці  під час виконання робіт, технологій, передбачених кваліфікаційними 

вимогами та  навчальними програмами.  

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням 

з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в 

установленому порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

Приклади робіт:  

- виготовлення оздоблювальних та декоративних квітів;  

- виготовлення квітів на каркасі;  

- виготовлення квітки “фантазія”;  

- виготовлення гілок різних квітів;  

- виготовлення весільних квітів;  

- виготовлення весільного букета;  
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- виготовлення весільного віночка;  

- виготовлення букета із штучних квітів;  

- виготовлення гірлянди;  

- виготовлення українського віночка;  

- виготовлення бутоньєрки.    

 



 99 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

  

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу з 15 

осіб 

Примітка 

Для 

індивідуа

льного 

користув

ання 

Для 

групового 

користуван

ня 

1 2 3 4 5 

Обладнання: 

1. Мольберти або 

дошки для 

малювання 

1 шт. 15 шт. Мольберти високі 

– для малювання 

стоячи або низькі – 

для малювання 

сидячи 

2. Подіум з 

вертикальною 

дошкою -фоном 

 1 шт. Підставка висотою 

від 45 до 75 см 

3. Керамічна 

термостійка плитка 

 1 шт.  

Інструмент: 

1. Електропаяльник з 

підставкою 

1 шт. на 6 

чол. 

5 шт. (40 або 60 Вт)  

2. Набір бульок різного 

діаметру 

(2,4,6,8,10,12,15,20,2

5,30,40,50) 

1 наб.на 6 

чол. 

5 наб.  

3. Набір ножів (різців) 

одинарних, 

подвійних, 

потрійних різної 

конфігурації 

1 наб.на 6 

чол. 

5 наб.  

4. Ножиці великі, рівні 1 шт. 15 шт.  

5. Ножиці маленькі із 

зігнутими кінчиками 

1 шт. 15 шт.  

6. Кусачки 1 шт. на 5 

чол. 

5 шт.  

7. Пінцет 1 шт.  15шт.  

8. Набір пензлів 1 наб.  15наб.  

9. Набір олівців 1 наб. 15 наб.  

10. Набір фарб 1 наб. 15 наб. Акварельні фарби 

або гуаш, анілінові 

фарби, туш, 
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чорнило 

11. Флористичний 

пістолет 

 1 шт.на 5 

чол. 

3 шт.  

12. Шило 1 шт. 15 шт.  

13. Прес-форми 

(штампи) 

  Різні форми 

14. Конуси    Різні  види 

15. Вирубки   Різні  види 

16. Викрутки 1 шт. 15 шт.  

17. Тверда гумова 

подушка 

 1 шт. на 5 

чол. 

3 шт. 150х200 мм, 

висота  

10-20 мм  

18. Напівтверда гумова 

подушка 

 1 шт. на 5 

чол. 

3 шт. 150х200 мм, 

висота  

10-20 мм 

19. М’яка подушка  1 шт. на 5 

чол. 

3 шт. 150х200 мм, 

висота  

30-50 мм 

20. Скло та оргскло  1 шт. 15 шт. (200х300мм) 

21. Дерев’яна колодка із 

заглибинами 

 1 шт. на 5 

чол. 

3 шт.  
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 
 

Професія – 8269.2 квіткарка 
(код, назва професії) 

Кваліфікація – 3 розряд 
(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) 

 

Бали Знає Бали Уміє 

 

 

 

 

 

1 

Учень (слухач) має 

незначні загальні знання про 

види барвників та способи їх 

застосування, технологію 

підфарбовування та 

тонування викрійок деталей 

оздоблювальних та 

декоративних квітів. 

Здатний виконувати 

прості завдання під прямим 

керівниц-твом у 

структурованому 

середовищі. Навички 

навчання потребують 

структурованої підтримки. 

 

 

 

 

 

1 

Учень (слухач) здатний 

виконувати елементи 

простих завдань, необхідних  

при змішуванні фарб, 

художньому 

розфарбовуванні, тепловій 

обробці деталей  штучних 

квітів. 

Результат виконаної 

роботи повністю не 

відповідає діючим якісним і 

кількісним показникам. Без 

присвоєння кваліфікації. 

 

 

 

 

 

 

2 

Учень (слухач) має 

загальні знання  про 

художню обробку викрійок 

та застосування фарбників; 

естетичні властивості 

тканин; теплову обробку 

деталей квітів. 

Здатний виконувати 

прості завдання під прямим 

керівництвом у 

структурованому 

середовищі. Навички 

навчання потребують 

структурованої підтримки. 

 

 

 

 

 

 

2 

Учень (слухач) здатний 

виконувати окремі 

фрагменти простих завдань 

при виготовленні тичинок, 

серцевинок різними 

способами; художньому 

підфарбовуванні під прямим 

керівництвом у 

структурованому 

середовищі. 

Навички навчання 

потребують структурованої 

підтримки. 

Результат виконаної 

роботи істотно не відповідає 

діючим якісним і кількісним 

показникам. Без присвоєння 

кваліфікації. 

 

 

3 

Учень (слухач) має базові 

загальні знання, пов’язані з 

технологією виготовлення 

оздоблювальних та 

 

 

3 

Учень (слухач) здатний 

виконувати прості завдання, 

пов’язані з простими 

прийомами при складанні 
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декоративних квітів; 

властивостями матеріалів, 

фарб і розчинників, які 

використовуються; 

правилами користування 

пристосуваннями. 

Здатний виконувати 

прості завдання під прямим 

керівництвом у 

структурованому 

середовищі. Навички 

навчання потребують 

структурованої підтримки.  

оздоблювальних та 

декоративних квітів із трьох 

та більше деталей крою 

незалежно від обробки 

деталей  під прямим 

керівництвом у 

структурованому 

середовищі. 

Результат роботи не 

відповідає діючим якісним і 

кількісним показникам. Без 

присвоєння кваліфікації. 

 

 

 

 

 

4 

Учень (слухач)  має істотно 

обмежений обсяг знань, які є 

в основному загальними за 

характером і  пов’язані з 

технологією виготовлення за 

допомогою теплового 

способу обробки всіх видів 

штучних квітів; видами та 

вимогами до 

оздоблювальних матеріалів; 

основними відомостями про 

мистецтво аранжування 

штучних квітів. 

Застосовує знання під 

керівництвом у 

контрольованому 

середовищі. Несе часткову 

відповідальність за своє 

навчання. 

 

 

 

 

 

4 

Учень (слухач) має істотно 

обмежений обсяг навичок і 

компетенції, які є в 

основному загальними за 

характером з умінням 

виконувати частину 

навчально-виробничого 

завдання, пов’язаного з 

малюванням з натури 

фрагментів рослинних форм; 

технологічними операціями, 

необхідним для 

виготовлення усіх видів 

штучних квітів, гілок. 

Застосовує навички під 

керівництвом у 

контрольованому 

середовищі. Несе часткову 

відповідальність за своє 

навчання. 

Результат роботи 

відповідає мінімальним 

якісним і кількісним 

показникам. Потребує 

допомоги і контролю. 

Кваліфікація 

присвоюється, але потребує 

подальшого удоскона-лення 

через досвід роботи або 

навчання. 

 

 

Учень (слухач) має 

обмежений обсяг знань, які є 

 

 

Учень (слухач) має 

обмежений обсяг навичок і 
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5 в основному загальними за 

характером і пов’язані з 

технологією виготовлення 

квітів усіх видів за 

допомогою теплового 

способу обробки, з тіньовим, 

художнім розфарбовуванням 

окремих деталей, прийомами 

виготовлення штучних квітів 

на каркасі; композицією 

букетів, загальними 

принципами складання 

композицій. 

Несе часткову 

відповідальність за своє 

навчання. Застосовує знання 

під керівництвом у 

контрольованому 

середовищі. 

5 широкі компетенції, які є в 

основному загальними за 

характером і пов’язані з 

переважною кількістю 

прийомів і технологічних 

операцій, необхідних при 

виготовленні всіх видів 

оздоблювальних та 

декоративних квітів, 

складанні з них букетів, 

бутоньєрок, гілок; виконанні 

замальовок різних видів 

квітів без фону. 

Результат роботи 

відповідає низькому рівню 

діючих якісних та кількісних 

показників.  

Кваліфікація 

присвоюється, але потребує 

подальшого удоскона-лення 

через досвід роботи, або 

навчання. 

 

 

 

 

 

 

6 

Учень (слухач)  має 

обмежений обсяг знань, 

навичок і більш широкі 

компетенції, які є в 

основному конкретними і 

загальними за характером, 

пов’язані з технологією 

виготовлення різними 

способами обробки 

декоративних та 

оздоблювальних квітів з 

тканин та інших матеріалів, 

весільних квітів та віночків; 

властивостями матеріалів, 

фарб, розчинників, які 

використовуються; 

взаємозв’язком окремих 

елементів композиції. 

Несе часткову 

відповідальність за своє 

навчання.  

 

 

 

 

 

 

6 

Учень (слухач) має 

обмежений обсяг навичок і 

більш широкі компетенції, 

які є в основному 

конкретними і загальними за 

характером, пов’язані з 

виготовленням різними 

способами декоративних та 

оздоблювальних квітів з 

тканин та інших матеріалів, 

весільних квітів та букетів, 

бутоньєрок, гілок. 

Застосовує навички під 

керівництвом у 

контрольованому 

середовищі. Несе часткову 

відповідальність за своє 

навчання. 

Результат роботи 

відповідає низькому рівню 

діючих якісних і кількісних 

норм. 

Кваліфікація 
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присвоюється, але потребує 

подальшого удоскона-лення 

через досвід роботи або 

навчання. 

 

 

 

7 

Учень (слухач)  має 

загальні знання і конкретні 

базові не систематизовані 

знання положень 

навчального матеріалу, 

пов’яза-ного з  технологією 

виготовлення різними 

способами обробки всіх 

видів штучних квітів з 

тканин та інших матеріалів, 

весільних квітів та віночків, 

квітів на каркасі, букетів. 

Відповідає за своє власне 

навчання і має істотно 

обмежений досвід практики 

у конкретному аспекті 

навчання. 

 

 

 

7 

Учень (слухач) має 

конкретні практичні знання, 

виконує завдання та прийоми 

і технологічні операції,  

пов’язані з малюванням 

букетів квітів, виконанням 

ескізів бутоньєрок з 

оздоблювальних квітів, гілок 

– з декоративних, весільних 

квітів та віночків, букетів та 

їх виготовленням. 

Достатньо усвідомлено 

користується інструкційно-

технологічною 

документацією. Здатний 

виконувати завдання під 

керівництвом. Відповідає за 

власне навчання і має істотно 

обмежений довід практики у 

конкретному аспекті роботи.  

Результат роботи в 

цілому відповідає якісним і 

кількісним показникам рівня 

кваліфікації. Дотримується 

правил безпеки праці. 

 

8 

Учень (слухача) має широкі 

загальні знання і конкретні 

базові теоретичні знання 

положень навчального 

матеріалу, пов’яза-ного зі  

знанням прийомів 

художнього виготовлення і 

оформлення штучних квітів 

різних видів; весільних квітів 

та віночків; квітів на каркасі; 

особливостями складання 

букетів із штучних квітів, 

простих композицій; 

правилами охорони праці 

при виконанні робіт; 

вимогами до їх якості; 

 

8 

Учень (слухач) має 

конкретні практичні знання 

та вміння, самостійно 

виконує всі прийоми 

пов’язані з  технологічними 

операціями при художньому 

виготовленні  та оформленні 

штучних квітів різних видів, 

гілок; бутоньєрок з 

оздоблювальних квітів; 

весільних квітів та віночків; 

квітів на каркасі; складанні 

букетів, різних видів простих 

композицій. 

Виконує проекти 

квіткових композицій різних 
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порядком організації 

робочого місця; економним 

використанням матеріалів. 

   Відповідає за своє власне 

навчання і має обмежений 

довід у конкретному аспекті 

навчання. 

стилів, замальовки квітів і 

квітучих гілок на 

кольоровому фоні; 

самостійно організовує 

робоче місце. 

Достатньо усвідомлено 

користується інструкційно-

технологічною  

документацією, що 

надається. Дотримується 

правил безпеки праці. 

Здатний виконувати 

завдання під керівництвом. 

Відповідає за своє власне 

навчання і має обмежений 

досвід практики у 

конкретному аспекті роботи.  

Результат роботи 

відповідає якісним і 

кількісним показникам, що 

передбачені рівнем 

кваліфікації.  

 

 

 

 

 

9 

Учень (слухач)має широкі 

загальні знання і 

систематизовано конкретні 

базові теоретичні знання з 

художнього виготовлення і 

оформлення штучних квітів 

різних видів; весільних 

віночків; квітів на каркасі; 

гілок, букетів, простих 

композицій. 

Знає правила 

користування інструментами; 

правила безпечного 

виконання робіт; вимоги до 

якості продукції. 

Відповідає за своє власне 

навчання і має обмежений 

досвід у конкретному аспекті 

навчання.  

 

 

 

 

 

9 

Учень (слухач) має 

конкретні практичні знання 

та вміння,  пов’язані з 

технологічними операціями 

при художньому 

виготовленні  та оформленні 

штучних квітів різних видів; 

бутоньєрок з 

оздоблювальних квітів; 

весільних віночків; квітів на 

каркасі; складанні букетів, 

простих композицій різних 

видів із штучних квітів за 

власними ескізами. Малює 

натюрморти з квітами або 

гілками і кольоровими 

драпіровками. 

Самостійно і в цілому 

правильно організовує 

робоче місце, перевіряє 

якість виготовлених виробів. 

Усвідомлено користується 

інструкційно-технологічною 
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документацією. 

Здатний виконувати 

завдання під керівництвом. 

Відповідає за своє власне 

навчання і має обмежений 

досвід практики у 

конкретному аспекті роботи.  

Результат роботи 

відповідає якісним і 

кількісним показникам, що 

передбачені кваліфікаційним 

рівнем. 

 

 

 

 

 

10 

Учень (слухач) має значні 

конкретні теоретичні знання 

і навички, які відповідають 

вимогам кваліфікаційної 

характеристики з професії 

"квіткарка " ІІІ розряду. 

Визначається здатністю 

застосовувати спеціальні 

знання, навички компетенції 

і вирішувати проблеми 

незалежно. Здатен до 

самокерування при навчанні. 

 

 

 

 

 

10 

Учень (слухач) має значні 

конкретні, практичні знання, 

навички і вміння, які 

відповідають вимогам 

кваліфікаційної 

характеристики з професії 

"квіткарка" ІІІ розряду. 

Визначається здатністю 

застосовувати спеціальні 

знання, навички, компетенції 

і вирішувати проблеми 

незалежно. Здатен до 

самокерування при навчанні і 

має практичний досвід 

роботи у простих ситуаціях. 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Учень (слухач) має значні 

систематизовані конкретні, 

практичні і теоретичні 

знання, які відповідають 

вимогам кваліфіка-ційної 

характеристики з професії 

"квіткарка " ІІІ розряду. 

Визначається здатністю 

застосовувати спеціальні 

знання, навички компетенції 

і вирішувати проблеми 

незалежно. Здатен до 

самокерування при навчанні 

і має практичний досвід у 

роботі як у простих, так і у 

виняткових ситуаціях. 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Учень (слухач) має значні 

конкретні, практичні знання, 

навички і вміння, які 

відповідають вимогам 

кваліфікаційної 

характеристики з професії 

"квіткарка" ІІІ розряду. 

Визначається здатністю 

застосовувати спеціальні 

знання, навички, компетенції 

і вирішувати проблеми 

самостійно. Здатен до 

самокерування при навчанні і 

має практичний досвід 

роботи як у простих, так і у 

виняткових ситуаціях. 

 

12 

Учень (слухач) має 

ґрунтовні конкретні, 

 

12 

Учень (слухач) має значні 

конкретні, практичні навички 
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практичні і теоретичні 

знання, які відповідають 

вимогам кваліфікаційної 

характеристики з професії 

"квіткарка " ІІІ розряду. 

Визначається здатністю 

застосовувати спеціальні 

знання, навички компетенції 

і вирішувати проблеми 

незалежно. Здатен до аналізу 

та самокерування при 

навчанні і має практичний 

досвід у роботі як у простих, 

так і у виняткових ситуаціях. 

і вміння, самостійно виконує 

роботи, які відповідають 

вимогам кваліфікаційної 

характеристики з професії 

"квіткарка" ІІІ розряду. 

Визначається здатністю 

застосовувати спеціальні 

знання, навички, компетенції 

і вирішувати проблеми 

самостійно. Здатен до 

самокерування при навчанні і 

має практичний досвід 

роботи як у простих, так і у 

виняткових ситуаціях. 
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 Міністерство освіти і науки України 
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професійно-технічної освіти 
 

 

 

ДСПТО  8269.2  - DB.1700 – 2007 
              (позначення стандарту) 
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Кваліфікація – 4 розряд 
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Київ 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника  професійно-

технічного навчального закладу 
(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих 

робітників) 

 

1. Професія – 8269.2 Квіткарка 
                            (код, назва професії) 

2. Кваліфікація – 4 розряд 
                       (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати: 

технологію виготовлення та складання весільних і ритуальних виробів;  

правила користування сучасними інструментами; прийоми плетення різних 

каркасів, художнього виготовлення і оформлення виробів ; властивості і 

види сучасних оздоблювальних матеріалів та штучних аксесуарів. 

Повинен уміти: 
виготовляти  весільні капелюшки і  віночки на плетеному каркасі, 

ритуальні вироби (вінки, букети декоративні із штучних квітів у корзині та 

ін.); плетені каркаси, декоративні елементи. Складати весільні капелюшки 

і  віночки на плетеному каркасі, складові частини ритуальних виробів.  

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;  

б) додержуватись норм технологічного процесу;  

в) не допускати браку в роботі; 

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й 

навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт;  

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і 

усунення  природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, 

повені тощо); 

є) знати   основи інформаційних технологій. 

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі 

професійно-технічної освіти 

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – "Квіткарка" ІІІ 

розряду:  

- за умови продовження первинної професійної підготовки в 

професійно-технічних навчальних закладах другого та третього 

атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи; 

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією 

"Квіткарка" ІІІ розряду не менше одного року. 

 

 

6. Сфера професійного використання випускника 
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Текстильна промисловість. Виробництво вузьких тканин та іншої 

текстильної галантереї: виробництво вузьких тканин з текстильної 

сировини та виробів з них (стрічок, шнурів, батикових виробів – шарфів, 

хусток, текстильних емблем, декоративних виробів). 

 

7. Специфічні вимоги: 

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 16 років. 

7.2. Стать: чоловіча, жіноча. 

7.3. Медичні обмеження. 
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Типовий навчальний план 

підготовки кваліфікованих  робітників 

 

Професія – 8269.2 Квіткарка 
     (код, назва професії) 

Кваліфікація –  4 розряд  
(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) 

Загальний фонд навчального часу 345 годин 

 

№ 

 з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

Всього 
З них на лабораторно-

практичні роботи 

2. Загальнопрофесійна 

підготовка 

36 8 

2.1. Інформаційні технології 11 8 

2.2. Основи галузевої економіки і 

підприємництва 

2  

2.3. Основи правових знань 8  

2.4. Резерв часу 15  

3. Професійно-теоретична 

підготовка 

89 48 

3.1. Технологія виготовлення 

штучних квітів 

24  

3.2. Малюнок і живопис 16 16 

3.3. Охорона праці  8  

3.4. Матеріалознавство 3  

3.5. Композиція 38 32 

4. Професійно-практична 

підготовка 

193  

4.1. Виробниче навчання 60  

4.2. Виробнича практика 133  

5. Консультації 20  

6. Державна кваліфікаційна 

атестація  

7  

7. Загальний обсяг 

навчального часу  

(без п.5) 

325 56 
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Перелік кабінетів, майстерень для підготовки кваліфікованих 

робітників за професією “квіткарка”. 

1. Кабінети: 

-   інформаційних технологій; 

-   основ галузевої економіки і підприємництва; 

-   основ правових знань; 

-   охорони праці; 

-  технології виготовлення штучних  квітів та матеріалознавства; 

-   малюнку і живопису та композиції. 

2. Майстерні: 

-   виготовлення штучних квітів.
 

 

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють  індивідуальне професійне навчання 

кваліфікованих робітників навчальний процес може здійснюватись при наявності обладнаного 

навчального робочого місця
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Типова навчальна програма з предмета 

“Інформаційні технології” 
 

№ 

з/п 
Тема  

Кількість годин 

Всього 

З них 

лабораторно-

практичних 

робіт 

1. Створення об’єктів в Corel DRAW 3 2 

2. Робота з документами 8 6 

 Всього годин: 11 8 

 

Тема 1. Створення об’єктів в Corel DRAW 
Загальне поняття про об’єкти. Створення складних зображень. 

Групування і розгрупування об’єктів. Створення фігурного тексту. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Створення і взаємне перетворення фігурного і простого тексту (2 

год.) 

 

Тема 2. Робота з документом 

Зміна масштабу перегляду зображень. Відміна і повернення останніх 

дій. Переміщення, копіювання і видалення об’єктів. Використання сітки, 

направляючих і вимірювальних лінійок. Прив’язка об’єктів. Блокування. 

Колір контуру і заливки об’єкта. 

Робота із декількома об’єктами (зміна взаємного розташування; 

об’єднання в групи; накладення один на одного; з’єднання; формування із 

декількох інших).  

Збереження документа на диску і його завантаження в Corel DRAW. 

Друк створених зображень. 

 
Лабораторно-практичні роботи:   

1. Керування виглядом зображення. 

2. Редагування рисунка. 

3. Переміщення, копіювання і видалення об’єктів. 

4. Робота з декількома об’єктами. 

5.Упорядкування об’єктів. 

6.Виконання складного рисунка згідно з запропонованим завданням. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Основи галузевої економіки та підприємництва” 
 

№ 

з/п Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них 

лабораторно-

практичних 

робіт 

1. Менеджмент у підприємницькій 

діяльності  

1  

2. Бізнес-план у підприємницькій 

діяльності  

1  

 Всього годин: 2  

 

Тема 1. Менеджмент у підприємницькій діяльності  

Поняття про менеджмент. Принципи менеджменту. Його функції та 

сфери діяльності. Організаційні структури, форми управління в 

текстильній промисловості (текстильна галантерея). Особа менеджера,  

процес прийняття рішень. 

 

Тема 2. Бізнес-план у підприємницькій діяльності  
 Бізнес-план і необхідність його розробки. Функції бізнес-плану. 

Правила технічного оформлення бізнес-плану. 
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Типова навчальна програма з предмета   

“Основи правових знань” 
 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них 

лабораторно-

практичних 

робіт 

1. Правове регулювання господарських 

відносин у промисловості 

1  

2. Праця, закон і ми 1  

3. Адміністративний проступок і 

адміністративна відповідальність 

2  

4.  Злочин і покарання 2  

5. Правова охорона природи. Охорона 

природи – невід'ємна умова сталого 

економічного та соціального розвитку 

України 

1  

6. Подружжя, батьки, діти – їхні права і 

обов’язки  

1  

 Всього годин: 8  

 

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у 

промисловості 

Договори. Договірна дисципліна у промисловості.  

 

Тема 2. Праця, закон і ми 

Охорона праці. Відповідальність підприємства за шкоду, заподіяну 

працівникові. Розгляд трудових спорів. Особливості правового 

регулювання трудових відносин в текстильній промисловості.  

 

Тема 3. Адміністративний проступок і адміністративна 

відповідальність 

Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері 

державного управління. Поняття адміністративного правопорушення і 

адміністративної відповідальності. 

Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна 

відповідальність за господарські правопорушення. 

 

Тема 4. Злочин і покарання 

Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна 

відповідальність неповнолітніх.  
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Співучасть у злочині. Поняття кримінального покарання. 

Доцільність, справедливість покарання як один із засобів боротьби зі 

злочинністю. 

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи 

відповідно до вчинку. 

Звільнення від кримінальної відповідальності та від покарання. 

Кримінальна відповідальність за господарські злочини. 

 

Тема 5. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна 

умова сталого економічного та соціального розвитку України 

Екологізація усього виробничо-господарського процесу – принцип 

господарювання. Єдність основних прав і обов’язків підприємств щодо 

охорони навколишнього природного середовища, раціонального 

використання земель. 

Охорона атмосферного повітря від забруднення. 

Відповідальність за порушення законодавства про охорону 

навколишнього середовища. 

 

Тема 6. Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки 

Особисті та майнові правовідносини між батьками і дітьми. Права і 

обов’язки батьків і дітей.  
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Типова навчальна програма з предмета 

“Технологія виготовлення штучних квітів” 
 

№ з/п  Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них 

лабораторно- 

практичних робіт 

1. Вступ  1  

2. Технологія виготовлення 

плетених каркасів для 

весільних та ритуальних 

виробів  

3  

3. Технологія виготовлення 

весільних капелюшків, 

віночків, ритуальних виробів 

на плетених каркасах 

10  

4. Технологічні прийоми 

художнього оформлення 

букетів, складних композицій 

із штучних квітів 

10  

 Всього годин: 24  

 

Тема 1. Вступ  
Кваліфікаційна характеристика професії “квіткарка” (ІV розряд). 

Програма предмета. Асортимент весільних та ритуальних виробів. 

Тема 2. Технологія виготовлення плетених каркасів для весільних та 

ритуальних виробів 

Види каркасів. Прийоми плетення каркасів для весільних капелюшків, 

віночків, ритуальних вінків, корзин для штучних квітів. 

Тема 3. Технологія виготовлення весільних капелюшків, віночків, 

ритуальних виробів на плетених каркасах 

Складові частини ритуальних вінків, корзин, весільних капелюшків та 

віночків. Технологічні прийоми виготовлення та оформлення весільних 

капелюшків, віночків на плетених каркасах. 

Технологія виготовлення ритуальних вінків, корзин.  

Тема 4. Технологічні прийоми художнього оформлення букетів, 

складних композицій із штучних квітів 

Технологія виконання складних квіткових композицій, букетів з 

використанням різних природних та оздоблювальних матеріалів. 

Технологічні прийоми оздоблення штучними квітами настінного 

панно, декоративних тарілок та  картин. 

Технологія оформлення тематичних композицій, букетів, гірлянд 

(новорічних, різдвяних, пасхальних та ін.). 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Малюнок і живопис” 
 

№ 

теми 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них 

лабораторно-

практичних 

робіт 

 Розділ І. Малюнок   

1. Малюнок каркасних геометричних тіл і 

фігур 

8 8 

 Всього з розділу: 8 8 

 Розділ ІІ. Живопис   

1. Етюд натюрморту з геометричних тіл 8 8 

 Всього з розділу: 8 8 

 Всього: 16 16 

 

Примітка: Викладання двох розділів предмета ведеться паралельно.  

 

Розділ І . Малюнок 

Тема 1. Малюнок каркасних геометричних тіл і фігур 

Вступ. Малюнок каркасного куба, призми, циліндра, конуса, кулі. 

Побудова геометричних тіл і фігур, попереднє компонування 

малюнка. 

 

Розділ ІІ. Живопис 

Тема 1. Етюд натюрморту з геометричних тіл 

Вступ. Встановлення натюрморту з геометричних тіл (куб, призма, 

циліндр та ін.) з боковим освітленням. 

Вплив освітлення на колір, загальне колористичне вирішення. 

Передача об’ємної форми у просторі, співвідношень тіні та світла. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Охорона праці” 
 

№ 

з/п 
Тема  

Кількість годин 

Всього 

З них 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Правові та організаційні основи 

охорони праці 

1  

2. Основи безпеки праці у текстильній 

промисловості. Загальні відомості 

про потенціал небезпек. Психологія 

безпеки праці. Організація роботи з 

охорони праці 

1  

3. Основи пожежної безпеки. 

Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

2  

4. Основи електробезпеки 1  

5. Основи гігієни праці, виробничої 

санітарії. Медичні огляди 

1  

6. Надання першої допомоги 

потерпілим при нещасних випадках 

2  

 Всього годин: 8  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Зміст поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення 

охорони праці. Мета і завдання предмета “охорона праці”, обсяг, зміст і 

порядок його вивчення. 

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, 

Закон України “Про охорону праці”, Кодекс законів про працю України, 

Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності”, основи законодавства України про 

охорону здоров’я, Закон України “Про пожежну безпеку”, Закон України 

“Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, Закон України 

“Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”,  

Закон України “Про колективні договори і угоди”. 

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян 

на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила 

внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. 

Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на 
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охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за 

важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. 

Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, 

нормативно-правових актів з охорони праці. 

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо 

атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам 

нормативно-правових актів з охорони праці. 

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за 

охороною праці. Громадський  контроль за додержанням законодавства 

про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених 

найманими працівниками осіб з питань охорони праці. 

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок 

навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює 

порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань 

працівників і посадових осіб. 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і 

усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення 

ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення 

працівників засобами індивідуального та колективного захисту.  

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні 

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

здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні 

захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і 

професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання 

травматизму та захворюванням на виробництві: організаційні, технічні, 

санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від 

нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична 

реабілітація працівників.  Розслідування та облік нещасних випадків на 

виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь. 

 

Тема 2. Основи безпеки праці у текстильній промисловості. 

Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. 

Організація роботи з охорони праці  

Загальні питання безпеки праці у текстильній промисловості.   

Вимоги безпеки праці при експлуатації обладнання і пристосувань, 

які використовуються при виконанні робіт квіткаркою. Захист від дії 

хімічних та біологічних чинників. Світлова і звукова сигналізація. 

Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. 

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів на текстильних підприємствах. Засоби 

індивідуального захисту від вибухонебезпечних і легкозаймистих речовин, 

небезпеки ураження електричним струмом тощо.  

Ураження електричним струмом. Наявність небезпечних для життя 

постійних та змінних напруг. Обладнання робочого місця, приміщень, в 

яких виконуються роботи. 
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Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих 

метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.  

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. 

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях 

навчальних закладів. 

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні 

та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці). 

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх 

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

їх вплив на безпеку праці. 

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп 

роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та 

їх вплив на безпеку праці. 

Організація робочого місця квіткарки. Вимоги до інструменту.  

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План 

евакуації з приміщень у разі аварії. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва 

і вибухозахист  

Характерні причини виникнення пожеж: порушення 

правилвикористання відкритого вогню і електричної енергії, використання 

непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил 

використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, 

відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні 

властивості речовин.  

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна 

сигналізація.  

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

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

Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. 

Поняття вогнестійкості. 

Вогнегасильні речовини та матеріали: піна, вуглекислота, пісок, 

покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту 

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

пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх 

призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння 

пожежі на об’єктах текстильної промисловості. 

Організація пожежної охорони в текстильній промисловості. 

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних 

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

пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності 

масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-

хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що 

використовуються у технологічній системі. 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння 
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та вибуху апаратури, у виробничому приміщенні, неорганізованих газових 

викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів. 

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку 

середовища. 

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня 

руйнування промислових аварій. 

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для 

виробництв підвищеної вибухонебезпеки. 

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

наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку 

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

та їх наслідки. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Електрика промислова, статична і атмосферна.  

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного 

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

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

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

потерпілого від дії електричного струму. 

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. 

Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична 

напруга доторкання. 

Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження 

працюючих електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. 

Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. 

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

Правила роботи на персональних комп’ютерах. 

Захист від статичної електрики. Захист  будівель та споруд від 

блискавки. Правила поведінки під час грози. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні 

огляди 

Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці як систему 

організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів.. Шкідливі 

виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), 

основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, 

інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють 

порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та 

хронічні захворювання. 

Лікувально-профілактичне харчування. 



 123 

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича 

гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей 

неповнолітніми і жінками. 

Основні гігієнічні особливості праці за професією квіткарки. 

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря 

виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації 

систем опалення та вентиляції.  

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче 

та аварійне. Правила експлуатації освітлення. 

Санітарно-побутове забезпечення працівників.  

Щорічні медичні огляди неповнолітніх та осіб віком до 21 року.  

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи та засоби надання першої допомоги.  

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, 

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

інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, 

припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, 

призначення, правила користування.  

Способи реанімації. Штучне дихання. Положення потерпілого і дії 

особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного 

виконання масажу серця та штучного дихання. 

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні 

електричним струмом.  

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні 

зв’язок.  

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

перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи. 

Точки для зупинки кровотечі.  

Надання першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), 

шоку, тепловому та сонячному ударі, обмороженні. 

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних 

опіках, опіку очей. 

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання 

очей. 

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання 

допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Транспортування потерпілого. підготовка потерпілого до 

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

 “Матеріалознавство” 
 

№ 

з\п 
Тема  

Кількість годин 

Всього 

З них  

лабораторно-  

практичних 

робіт 

1. Вступ. Оздоблювальні матеріали для 

оформлення букетів та композицій 

2  

2. Сучасні барвники для обробки штучних 

квітів 

1  

 Всього годин: 3  

 

Тема 1. Вступ. Оздоблювальні матеріали для оформлення букетів та 

композицій 

 

Вступ. Програма предмета. Види сучасних оздоблювальних 

матеріалів. Природні і штучні матеріали. Характеристика природних 

матеріалів (гілки кущів із плодами, кора дерев, мох, лишайники, гриби-

трутовики, стебла чорниці, толокнянки, пісок, каміння, мушлі).  

Штучні сучасні аксесуари (бамбук, сітки, букетні стрічки, стеклярус, 

бісер). Види, характеристика, призначення, застосування. 

 

Тема 2. Сучасні барвники для обробки штучних квітів 
Види барвників (деколак різних відтінків, нітроемаль, бронзовий 

порошок) і розчинників (лак, оліфа), їх властивості, способи застосування. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Композиція” 
 

№ 

з/п Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них 

лабораторно-

практичних 

робіт 

1. Вступ. Ескіз весільного капелюшка, 

віночка  для нареченої на плетеному 

каркасі 

5 5 

2. Ескіз ритуального вінка на плетеному 

каркасі 

3 3 

3. Японське мистецтво складання ікебан 2  

4. Європейська школа аранжування. 

Стилі аранжування квіткових 

композицій 

4  

5. Ескізи квіткових композицій різних 

стилів аранжування 

8 8 

6. Ескізи тематичних квіткових 

композицій 

6 6 

7. Ескіз складного букета та  квіткової 

композиції за вибором учня 

10 10 

 Всього годин: 38 32 

 

Тема 1. Вступ. Ескіз весільного капелюшка, віночка для нареченої на      

плетеному каркасі 

Програма предмета. Виконання ескізу весільного капелюшка для 

нареченої на плетеному каркасі з використанням різних видів штучних 

квітів за власним задумом.  

Тема 2. Ескіз ритуального вінка на плетеному каркасі  
Виконання проекту ритуального вінка з використанням різних видів 

штучних квітів. 

 

Тема 3. Японське мистецтво складання ікебан  

Головні елементи композиції ікебани: розміщення головних елементів, 

кути нахилу основних елементів. 

Символи квітів, кольору, чисел. 
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Тема 4. Європейська школа аранжування. Стилі аранжування 

квіткових композицій 

Особливості європейської школи аранжування. Стилі аранжування 

(бідермеєр, візантійський конус, традиційний масивний), лінійний 

(ікебана, вільний стиль, абстрактна композиція), лінійно-масивний 

(півмісяць, лінія Хогарта, віяло, неформальний стиль). Композиції 

змішаного стилю (пейзажна композиція, мініатюрна, вінок, гірлянда, 

декоративне дерево). 

 

Тема 5. Ескізи квіткових композицій різних стилів аранжування  

Виконання ескізів композицій різних стилів аранжування на 

довільну тему. 

 

Тема 6. Ескізи тематичних квіткових композицій 

 Особливості складання тематичних композицій. Виконання ескізів 

новорічних та пасхальних композицій з штучних квітів за власним 

вибором. 

 

Тема 7. Ескіз складного букета та  квіткової композиції за вибором 

учня 

Стильове вирішення складного букета, квіткової композиції із 

штучних квітів із використанням допоміжних оздоблювальних матеріалів. 

Гармонійне поєднання усіх елементів. Взаємозв’язок композиційного 

вирішення із сферою застосування букета, композиції. Виконання ескізу 

букета,  квіткової композиції за власним задумом на довільну чи задану 

тему з врахуванням їх призначення. 
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Типова навчальна програма з виробничого навчання 
 

Професія – 8269.2 Квіткарка 
                 (код, назва професії) 

Кваліфікація – 4 розряд 
(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

І. Виробниче навчання 

1. Вступ. Виготовлення плетених каркасів для весільних 

капелюшків та віночків,  ритуальних виробів на плетених 

каркасах 

12 

2. Виготовлення весільних капелюшків та віночків 

ритуальних виробів на плетених каркасах 

24 

3. Художнє оформлення складних букетів, композицій із 

штучних квітів  

18 

4. Комплексні  роботи 6 

 Всього годин: 60 

ІІ. Виробнича практика 

1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони 

праці 

7 

2. Самостійне виконання робіт квіткарки 4-го розряду 126 

 Кваліфікаційна пробна робота  

 Всього годин: 133 

 Разом: 193 

 

І.Виробниче навчання 

 

Тема 1. Вступ. Виготовлення плетених каркасів для весільних 

капелюшків та віночків,  ритуальних виробів на плетених каркасах   

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою професії 

“квіткарка” (IV розряд). Інструктаж за змістом занять, організація 

робочого місця, охорона праці. 

Вправи: прийоми плетення каркасів різних видів; оформлення 

готового каркаса. 

Виготовлення плетених каркасів для весільних капелюшків, віночка 

для нареченої, ритуальних корзин, вінків. 

 

Тема 2. Виготовлення весільних капелюшків та віночків, 

ритуальних виробів на плетених каркасах 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона 

праці. 
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Вправи: виготовлення обрядових квітів, декоративних; каркасів; 

оформлення готових виробів; складання основи з спеціальних листків для 

весільних виробів, із зелені – для ритуальних. 

Виготовлення весільного капелюшка, віночка; ритуального вінка, 

корзини; українського віночка. 

 

Тема 3. Художнє оформлення складних букетів,  композицій із 

штучних квітів 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона 

праці. 

Вправи: виготовлення штучних квітів; підбір природних та інших 

матеріалів для букета; квіткової композиції; відпрацювання прийомів 

роботи з флористичним пістолетом, барвниками для оздоблення. 

Художнє оформлення складної композиції із штучних квітів з 

використанням природних та оздоблювальних матеріалів, фарб. 

Тема 4. Комплексні роботи 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона 

праці. 

Художнє виготовлення та оформлення різних видів весільних та 

ритуальних виробів на плетенних каркасах; складних букетів та 

композицій з використанням природних та оздоблювальних матеріалів. 

ІІ. Виробнича практика 

 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці 

Ознайомлення з роботою підприємства, плануванням праці, 

контролем якості продукції. Ознайомлення з організацією робочих місць, 

передовим виробничим досвідом. Інструктаж з охорони праці  

 

Тема 2.Самостійне виконання робіт квіткарки ІV розряду  

Самостійне виконання робіт квіткарки ІV розряду відповідно до 

кваліфікаційних вимог. 

Організація робочого місця квіткарки. Дотримання правил безпеки 

праці під час виконання робіт, технологій, передбачених кваліфікаційними 

вимогами та  навчальними програмами.  

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням 

з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в 

установленому порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

Приклади робіт: 

- плетення каркасів для весільних капелюшків та віночків, ритуальних    

корзин та вінків;  

- виготовлення весільного капелюшка; 
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- виготовлення весільного віночка; 

- виготовлення ритуального вінка на плетеному каркасі;  

- виготовлення ритуальної корзини на плетеному каркасі; 

- оформлення складного букета із штучних квітів з використанням 

природних та оздоблювальних матеріалів;  

- оздоблення штучними квітами настінного панно;  

- оздоблення штучними квітами декоративної тарілки;  

- оздоблення штучними квітами картини;  

- художнє оформлення тематичної композиції із штучних квітів;  

- художнє оформлення складної композиції із штучних квітів з 

використанням природних та оздоблювальних матеріалів. 
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

  

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу з 15 

осіб 

Примітка 

Для 

індивідуаль

ного 

користуван

ня 

Для 

групового 

користува

ння 

1 2 3 4 5 

Обладнання: 

1. Мольберти або 

дошки для 

малювання 

1 шт. 15 шт. Мольберти 

високі – для 

малювання 

стоячи або 

низькі – для 

малювання 

сидячи 

2. Подіум з 

вертикальною 

дошкою -фоном 

 1 шт. Підставка 

висотою від 45 

до 75 см 

3. Керамічна 

термостійка плитка 

 1 шт.  

Інструмент: 

1. Електропаяльник з 

підставкою 

1 шт. на 6 

чол. 

5 шт. (40 або 60 Вт)  

2. Набір бульок 

різного діаметру 

(2,4,6,8,10,12,15,20,2

5,30,40,50) 

1 наб.на 6 

чол. 

5 наб.  

3. Набір ножів (різців) 

одинарних, 

подвійних, 

потрійних різної 

конфігурації 

1 наб.на 6 

чол. 

5 наб.  

4. Ножиці великі, рівні 1 шт. 15 шт.  

5. Ножиці маленькі із 

зігнутими 

кінчиками 

1 шт. 15 шт.  

6. Кусачки 1 шт. на 5 

чол. 

5 шт.  

7. Пінцет 1 шт.  15шт.  

8. Набір пензлів 1 наб.  15наб.  

9. Набір олівців 1 наб. 15 наб.  



 131 

10. Набір фарб 1 наб. 15 наб. Акварельні 

фарби або 

гуаш, анілінові 

фарби, туш, 

чорнило 

11. Флористичний 

пістолет 

 1 шт.на 5 

чол. 

3 шт.  

12. Шило 1 шт. 15 шт.  

13. Прес-форми 

(штампи) 

  Різні форми 

14. Конуси    Різні  види 

15. Вирубки   Різні  види 

16. Викрутки 1 шт. 15 шт.  

17. Тверда гумова 

подушка 

 1 шт. на 5 

чол. 

3 шт. 150х200 мм, 

висота  

10-20 мм  

18. Напівтверда гумова 

подушка 

 1 шт. на 5 

чол. 

3 шт. 150х200 мм, 

висота  

10-20 мм 

19. М’яка подушка  1 шт. на 5 

чол. 

3 шт. 150х200 мм, 

висота  

30-50 мм 

20. Скло та оргскло  1 шт. 15 шт. (200х300мм) 

21. Дерев’яна колодка 

із заглибинами 

 1 шт. на 5 

чол. 

3 шт.  
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 
 

Професія – 8269.2 Квіткарка 
(код, назва професії) 

Кваліфікація – 4 розряд 
(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) 

 

Бали Знає Бали Уміє 

 

 

 

 

 

1 

Учень (слухач) має 

незначні загальні знання про 

окремі елементи навчального 

матеріалу, пов’язаного з 

технологією виготовлення 

обрядових штучних квітів з 

тканин та інших матеріалів, 

прийоми плетення каркасів 

для весільних капелюшків, 

віночків, ритуальних виробів. 

Здатний виконувати 

прості завдання під прямим 

керівниц-твом у 

структурованому 

середовищі. Навички 

навчання потребують 

структурованої підтримки. 

 

 

 

 

 

1 

Учень (слухач) здатний 

виконувати елементи 

простих завдань, необхідних  

при виконанні простих 

прийомів плетення каркасів 

для весільних капелюшків, 

віночків, ритуальних виробів. 

Результат виконаної 

роботи повністю не 

відповідає діючим якісним і 

кількісним показникам. Без 

присвоєння кваліфікації. 

 

 

 

 

 

 

2 

Учень (слухач) має 

загальні знання  про 

технологію виготовлення 

обрядових штучних квітів з 

тканин та інших матеріалів, 

прийоми плетення каркасів 

для виготовлення весільних, 

ритуальних виробів із 

штучних квітів (капелюшки, 

віночки, вінки, корзини). 

Здатний виконувати 

прості завдання під прямим 

керівництвом у 

структурованому 

середовищі. Навички 

навчання потребують 

структурованої підтримки. 

 

 

 

 

 

 

2 

Учень (слухач) здатний 

виконувати окремі 

фрагменти простих завдань 

при плетенні каркасів для 

весільних капелюшків, 

віночків, ритуальних вінків, 

корзин, підбиранні матеріалу 

для їх виготовлення під 

прямим керівництвом у 

структурованому 

середовищі. 

Навички навчання 

потребують структурованої 

підтримки. 

Результат виконаної 

роботи істотно не відповідає 

діючим якісним і кількісним 

показникам. Без присвоєння 

кваліфікації. 

 Учень (слухач) має базові  Учень (слухач) здатний 
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3 

загальні знання, пов’язані з 

технологією виготовлення 

весільних та ритуальних 

виробів на плетених 

каркасах, матеріалами для їх 

виготовлення. 

Здатний виконувати прості 

завдання під прямим 

керівництвом у 

структурованому 

середовищі. Навички 

навчання потребують 

структурованої підтримки.  

 

3 

виконувати прості завдання, 

пов’язані з виготовленням 

весільних та ритуальних 

виробів на плетених каркасах 

під прямим керівництвом у 

структурованому 

середовищі. 

Результат роботи не 

відповідає діючим якісним і 

кількісним показникам. Без 

присвоєння кваліфікації. 

 

 

 

 

 

4 

Учень (слухач)  має 

істотно обмежений обсяг 

знань, які є в основному 

загальними за характером і  

пов’язані з технологією 

виготовлення плетених 

каркасів для весільних та 

ритуальних виробів; 

підбиранням матеріалів для 

виготовлення весільних, 

ритуальних виробів із 

штучних квітів, квіткових 

композицій; технологією 

виготовлення весільних та 

ритуальних виробів. 

Застосовує знання під 

керівництвом у 

контрольованому 

середовищі. Несе часткову 

відповідальність за своє 

навчання. 

 

 

 

 

 

4 

Учень (слухач) має істотно 

обмежений обсяг навичок і 

компетенції, які є в 

основному загальними за 

характером з умінням 

виконувати частину 

навчально-виробничого 

завдання, пов’язаного з 

виготовленням плетених 

каркасів для різних видів 

виробів; весільних та 

ритуальних виробів. 

Застосовує навички під 

керівництвом у 

контрольованому 

середовищі. Несе часткову 

відповідальність за своє 

навчання. 

Результат роботи 

відповідає мінімальним 

якісним і кількісним 

показникам. Потребує 

допомоги і контролю. 

Кваліфікація 

присвоюється, але потребує 

подальшого удоскона-лення 

через досвід роботи або 

навчання. 

 

 

5 

Учень (слухач) має 

обмежений обсяг знань, які є 

в основному загальними за 

характером і пов’язані з 

 

 

5 

Учень (слухач) має 

обмежений обсяг навичок і 

широкі компетенції, які є в 

основному загальними за 
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технологією виготовлення  

весільних та ритуальних 

виробів на плетених 

каркасах, квіткових 

композицій, букетів з 

використанням сучасних 

аксесуарів; стилями 

аранжування квіткових 

композицій; підбиранням 

матеріалів для їх 

виготовлення. 

Несе часткову 

відповідальність за своє 

навчання. Застосовує знання 

під керівництвом у 

контрольованому 

середовищі. 

характером і пов’язані з 

переважною кількістю 

прийомів і технологічних 

операцій, необхідних при 

виготовленні весільних та 

ритуальних виробів на 

плетених каркасах; квіткових 

композицій, букетів за 

визначеними схемами. 

Результат роботи 

відповідає низькому рівню 

діючих якісних та кількісних 

показників.  

Кваліфікація 

присвоюється, але потребує 

подальшого удоскона-лення 

через досвід роботи або 

навчання. 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Учень (слухач)  має 

обмежений обсяг знань, 

навичок і більш широкі 

компетенції, які є в 

основному конкретними і 

загальними за характером, 

пов’язані з технологією 

виготовлення плетених 

каркасів, весільних та 

ритуальних виробів, 

декоративних елементів із 

штучних квітів. Виявляє 

знання та розуміння правил 

складання весільних, 

ритуальних виробів, 

композицій, букетів з 

використанням сучасних 

аксесуарів та природних 

матеріалів. Знає символи 

квітів, кольорів, чисел. 

Несе часткову 

відповідальність за своє 

навчання.  

 

 

 

 

 

 

6 

Учень (слухач) має 

обмежений обсяг навичок і 

більш широкі компетенції, 

які є в основному 

конкретними і загальними за 

характером, пов’язані з 

умінням виконувати 

навчально-виробничі 

завдання, пов’язані з 

виготовленням весільних 

віночків, капелюшків, 

ритуальних виробів на 

плетених каркасах, 

композицій з штучних квітів 

з використанням сучасних 

аксесуарів та природних 

матеріалів.   

Застосовує навички під 

керівництвом у 

контрольованому 

середовищі. Несе часткову 

відповідальність за своє 

навчання. 

Результат роботи 

відповідає низькому рівню 

діючих якісних і кількісних 
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норм. 

Кваліфікація 

присвоюється, але потребує 

подальшого удоскона-лення 

через досвід роботи або 

навчання. 

 

 

 

7 

Учень (слухач)  має 

загальні знання і конкретні 

базові не систематизовані 

знання положень 

навчального матеріалу, 

пов’яза-ного з  

виготовленням обрядових 

квітів, весільних та 

ритуальних виробів, 

капелюшків, букетів, 

квіткових композицій. Знає 

прийоми плетення різних 

каркасів; значення, види та 

сфери застосування 

обрядових виробів; 

класифікацію та 

використання допоміжних 

матеріалів, їх 

характеристику.  

Відповідає за своє власне 

навчання і має істотно 

обмежений досвід практики 

у конкретному аспекті 

навчання. 

 

 

 

7 

Учень (слухач) має 

конкретні практичні знання, 

виконує завдання та прийоми 

і технологічні операції,  

пов’язані з виготовленням  

обрядових квітів, весільних 

та ритуальних виробів на 

плетених каркасах за 

заданими та власними 

ескізами. Малює  каркасні 

геометричні тіла і фігури, 

ескізи натюрмортів при 

різному освітленні. 

Достатньо усвідомлено 

користується інструкційно-

технологічною 

документацією. Здатний 

виконувати завдання під 

керівництвом. Відповідає за 

власне навчання і має істотно 

обмежений довід практики у 

конкретному аспекті роботи.  

Результат роботи в 

цілому відповідає якісним і 

кількісним показникам рівня 

кваліфікації. Дотримується 

правил безпеки праці. 

 

8 

Учень (слухач) має 

широкі загальні знання і 

конкретні базові теоретичні 

знання положень 

навчального матеріалу, 

пов’яза-ного з  

виготовленням обрядових 

квітів, весільних та 

ритуальних виробів, 

капелюшків, букетів, 

квіткових композицій. Знає 

прийоми плетення різних 

 

8 

Учень (слухач) має 

конкретні практичні знання 

та вміння, самостійно 

виконує всі прийоми 

пов’язані з  технологічними 

операціями при виготовленні  

весільних та ритуальних 

виробів, капелюшків, 

складанні тематичних 

квіткових композицій із 

штучних квітів за власними 

ескізами з використанням 
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каркасів; значення, види та 

сфери застосування 

обрядових виробів; 

класифікацію допоміжних 

матеріалів, їх характеристику 

та використання; особливості 

складання тематичних 

композицій; правила 

користування флористичним 

пістолетом; правила охорони 

праці при виконанні робіт; 

вимоги до їх якості; порядок 

організації робочого місця. 

Відповідає за своє власне 

навчання і має обмежений 

довід у конкретному аспекті 

навчання. 

сучасних аксесуарів та 

природних матеріалів. 

Виконує етюди  натюрморту 

при різному освітленні, 

малює геометричні каркасні 

тіла і фігури. Самостійно 

організовує робоче місце. 

Достатньо усвідомлено 

користується інструкційно-

технологічною  

документацією, що 

надається. Дотримується 

правил безпеки праці. 

Здатний виконувати 

завдання під керівництвом. 

Відповідає за своє власне 

навчання і має обмежений 

досвід практики у 

конкретному аспекті роботи.  

Результат роботи 

відповідає якісним і 

кількісним показникам, що 

передбачені рівнем 

кваліфікації.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Учень (слухач)має широкі 

загальні знання і 

систематизовані конкретні 

базові теоретичні знання з 

технологічних прийомів 

складання весільних та 

ритуальних виробів, 

капелюшків на плетених 

каркасах, тематичних 

складних композицій, 

букетів за власними ескізами. 

Знає правила безпечного 

виконання робіт, вимоги до 

якості продукції; правила 

користування інструментами. 

Відповідає за своє 

власне навчання і має 

обмежений досвід у 

конкретному аспекті 

навчання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Учень (слухач) має 

конкретні практичні знання 

та вміння,  пов’язані з 

технологічними операціями 

при виготовленні  весільних 

та ритуальних виробів, 

капелюшків на плетених 

каркасах, тематичних 

складних композицій, 

букетів за власними ескізами. 

Виконує етюди натюрморту 

при різному освітленні, 

малюнки геометричних тіл і 

фігур. 

Самостійно і в цілому 

правильно організовує 

робоче місце, перевіряє 

якість виготовлених виробів. 

Усвідомлено користується 

інструкційно-технологічною 

документацією. 
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Здатний виконувати 

завдання під керівництвом. 

Відповідає за своє власне 

навчання і має обмежений 

досвід практики у 

конкретному аспекті роботи.  

Результат роботи 

відповідає якісним і 

кількісним показникам, що 

передбачені кваліфікаційним 

рівнем. 

 

 

 

 

 

10 

Учень (слухач) має значні 

конкретні теоретичні знання 

і навички, які відповідають 

вимогам кваліфікаційної 

характеристики з професії 

"квіткарка " ІV розряду. 

Визначається здатністю 

застосовувати спеціальні 

знання, навички, компетенції 

і вирішувати проблеми 

незалежно. Здатен до 

самокерування при навчанні. 

 

 

 

 

 

10 

Учень (слухач) має значні 

конкретні, практичні знання, 

навички і вміння, які 

відповідають вимогам 

кваліфікаційної 

характеристики з професії 

"квіткарка" ІV розряду. 

Визначається здатністю 

застосовувати спеціальні 

знання, навички, компетенції 

і вирішувати проблеми 

незалежно. Здатен до 

самокерування при навчанні і 

має практичний досвід 

роботи у простих ситуаціях. 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Учень (слухач) має значні 

систематизовані конкретні, 

практичні і теоретичні 

знання, які відповідають 

вимогам кваліфіка-ційної 

характеристики з професії 

"квіткарка " ІV розряду. 

Визначається здатністю 

застосовувати спеціальні 

знання, навички компетенції 

і вирішувати проблеми 

незалежно. Здатен до 

самокерування при навчанні 

і має практичний досвід у 

роботі як у простих, так і у 

виняткових ситуаціях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Учень (слухач) має значні 

конкретні, практичні знання, 

навички і вміння, які 

відповідають вимогам 

кваліфікаційної 

характеристики з професії 

"квіткарка" ІV розряду. 

Визначається здатністю 

застосовувати спеціальні 

знання, навички, компетенції 

і вирішувати проблеми 

самостійно. Здатен до 

самокерування при навчанні і 

має практичний досвід 

роботи як у простих, так і у 

виняткових ситуаціях. 

 

12 

Учень (слухач) має 

ґрунтовні конкретні, 

практичні і теоретичні 

 

12 

Учень (слухач) має значні 

конкретні, практичні навички 

і вміння, самостійно виконує 
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знання, які відповідають 

вимогам кваліфікаційної 

характеристики з професії 

"квіткарка " ІV розряду. 

Визначається здатністю 

застосовувати спеціальні 

знання, навички компетенції 

і вирішувати проблеми 

незалежно. Здатен до аналізу 

та самокерування при 

навчанні і має практичний 

досвід у роботі як у простих, 

так і у виняткових ситуаціях. 

роботи, які відповідають 

вимогам кваліфікаційної 

характеристики з професії 

"квіткарка" ІV розряду. 

Визначається здатністю 

застосовувати спеціальні 

знання, навички, компетенції 

і вирішувати проблеми 

самостійно. Здатен до 

самокерування при навчанні і 

має практичний досвід 

роботи як у простих, так і у 

виняткових ситуаціях. 
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