Освітньо-кваліфікаційна характеристика
1. Професія – 7412 Кулінар борошняних виробів
2. Кваліфікація - 4 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: рецептуру приготування тіста і начинки; ґатунок борошна;
вимоги до якості сировини і готової продукції; норми витрат сировини;
технологічні інструкції з виготовлення борошняних кулінарних виробів; будову
обслуговуваного устаткування.
Повинен уміти: Виготовляти кулінарні борошняні вироби. Готувати опару,
начинки, фарш вручну і на машинах, різні види тіста за рецептурою. Замішувати,
вимішувати, переминати, здобрювати тісто і розкачувати його до відповідної
товщини. Визначає органолептично готовність тіста до оброблення і випікання.
Надавати борошняним виробам установлену форму. Обжарювати фарш. Садити
тістові заготовки в піч. Вести процес випікання чи обжарювання борошняних
виробів у печах різних систем. Регулювати температуру випікання і обжарювання
за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Визначати момент
закінчення випікання виробів.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й
навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного
ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є) знати основи інформаційних технологій.
5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійнотехнічної освіти
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень за технологічно суміжною професією
3-го розряду:
- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних
навчальних закладах ІІ та ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
- за умови перепідготовки, стаж роботи за технологічно суміжною професією 3-го
розряду не менше 1-го року.
6. Сфера професійного використання випускника
Виробництво інших харчових продуктів.
Робота в закладах ресторанного господарства різних типів і категорій.
7. Специфічні вимоги:
7.1. Вік: по закінченні терміну навчання - не менше 16 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
7.3. Медичні обмеження.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика
1. Професія - 5122 Кухар
2. Кваліфікація - 3 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: види, властивості, кулінарне призначення та особливості обробки
картоплі, овочів, грибів, м'яса, риби, птиці, дичини, круп, макаронних виробів і
бобових, сиру, яєць, тіста, консервів, концентратів та інших продуктів, ознаки та
органолептичні методи визначення їх доброякісності, терміни та умови їх
зберігання; способи, методи та форми нарізання овочів і зелені; технологію
виготовлення котлетної маси з м'яса, риби та напівфабрикатів з неї; прийоми,
способи та послідовність виконання теплового оброблення продуктів; правила
реалізації, відпуску (комплектації) готової продукції, терміни та умови зберігання
страв; рецептури, технологію виготовлення, вимоги до якості варених, смажених,
запечених овочів, страв з круп, макаронних виробів і бобових, нескладних супів,
страв з яєць, прісного тіста, страв з концентратів; організацію робочих місць під
час виконання робіт; правила експлуатації відповідних видів технологічного
обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів,
посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила роботи
підприємств харчування; санітарні правила для підприємств харчування; правила
санітарної обробки столового та кухонного посуду, інструментів, інвентарю, їх
маркування та використання; технічні вимоги безпеки праці; правила та норми
протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни; призначення,
зміст та порядок користування нормативно–технологічними документами:
Збірником рецептур страв і кулінарних виробів, технологічними картками.
Повинен уміти: проводити процеси первинної кулінарної обробки сировини.
Здійснювати допоміжні роботи з виготовляння страв та кулінарних виробів.
Формувати та панірувати напівфабрикати. Готувати страви та кулінарні вироби,
які потребують нескладної кулінарної обробки: варить, смажить, запікає та випікає
вироби. Виготовляти страви з концентратів. Порціонувати (комплектувати),
роздавати страви масового попиту.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) дотримуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати та 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 та усунення
природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є) знати інформаційні технології.
5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійнотехнічної освіти
Повна загальна середня освіта (по закінченні навчання). Без вимог до стажу
роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Діяльність: ресторанів, барів, їдалень та послуги з постачання готової їжі.
7. Специфічні вимоги:

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання - не менше 16 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
7.3. Медичні обмеження.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика
1. Професія - 5122 Кухар
2. Кваліфікація - 4 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: кулінарне призначення риби, морепродуктів, м'яса,
м'ясопродуктів, домашньої птиці та кролів, властивість цих продуктів; вимоги до
якості, ознаки та органолептичні методи визначення їх доброякісності, терміни та
умови їх зберігання; порядок обробки риб осетрових порід, морепродуктів; ознаки
та органолептичні методи визначення доброякісності риб осетрових порід;
правила виготовлення натуральних напівфабрикатів і січеної маси з риби,
яловичини, свинини, баранини; рецептури, технологію виготовлення страв та
кулінарних виробів, що потребують основної, комбінованої та допоміжної
теплової обробки; вимоги до їх якості, терміни та умови їх зберігання, відпуску;
рецептури, технологію виготовлення страв та кулінарних виробів української
кухні, оформлення та реалізацію готових страв і кулінарних виробів; вплив кислот,
солей та жорсткої води на тривалість теплової обробки продуктів; характеристику
різних видів столового посуду, правила підбору посуду та подачі різних груп
страв; правила організації раціонального та безпечного харчування; правила
експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого
інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та
використання в технологічному процесі; технічні вимоги безпеки праці; правила
та норми протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни;
правила користування нормативно–технологічними документами.
Повинен уміти: виготовляти та порціонувати напівфабрикати з риби, яловичини,
свинини, баранини. Здійснювати підготовку риби осетрових порід до теплової
обробки. Готувати птицю для варіння та смаження. Готувати страви та кулінарні
вироби масового попиту із застосуванням різних способів теплової кулінарної
обробки. Виготовляти холодні страви та закуски: салати овочеві, з м’ясом,
вінегрети, рибу під маринадом, холодці тощо. Варити бульйони (м’ясні, м’ясокісткові, рибні, грибні) та супи (заправні, пюреподібні, холодні, солодкі, молочні).
Готувати різні види пасерування та соусів на бульйонах, молоці, сметані. Готувати
другі страви з м’яса, риби, овочів, круп у вареному, тушкованому, запеченому,
смаженому вигляді (м'ясо відварне, рибу відварну, смажену, парову, овочі
фаршировані, запіканки з овочів, круп, молочні страви тощо). Готувати гарячі та
холодні напої, солодкі страви. Готувати прісне здобне, дріжджове тісто,
формувати та випікати з нього вироби. Видавати виготовлені страви.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) дотримуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати та 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 та усунення
природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати інформаційні технології.
5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійнотехнічної освіти
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – “Кухар 3 розряду”:
- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних
навчальних закладах другого та третього атестаційного рівня без вимог до стажу
роботи;
- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією “Кухар 3 розряду”
не менше 1-го року.
6. Сфера професійного використання випускника
Діяльність: ресторанів, барів, їдалень та послуги з постачання готової їжі.
7. Специфічні вимоги:
7.1. Вік: по закінченні терміну навчання - не менше 16 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
7.3. Медичні обмеження.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика
1. Професія — 7233 Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування
2. Кваліфікація — слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 2-го
розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
вимоги правил безпеки систем газопостачання України в обсязі робіт, що
виконуються;
будову й правила технічної експлуатації та ремонту побутових газових плит,
ввідних та внутрішніх газопроводів та їх арматури;
типи й будову балонів та їх вентилів;
призначення і правила користування контрольно-вимірювальними приладами,
механізмами і пристроями, що застосовуються під час ремонту балонів;
способи усунення задирок на балонах і муфтах;
призначення дроту, що застосовується для газового зварювання.
Повинен уміти:
ремонтувати побутові газові плити, які необладнані удосконаленими та
автоматичними пристроями;
пропарювати внутрішні порожнини балонів для зрідженого газу з наступним
продуванням інертним газом;
готувати шви балонів для підварювання;
брати участь у зварювані швів на балонах і приварюванні до них башмаків і
бобишок;
очищати балони перед фарбуванням,
виправляти башмаки балонів;
усувати задирки на ущільнювальних муфтах;
заготовлювати присадний дріт для газового зварювання;
встановлювати вентилі на балонах і зважувати балони;
замінювати балони і робити їхній профілактичний ремонт та проводити
інструктаж абонентів щодо правил користування газовими приладами;
наносити клеймо.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватися норм технологічного процесу;
не допускати браку у роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього
середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і
непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької
діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та
трудового законодавства в межах професійної діяльності.
5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При вступі на навчання
Повна або базова загальна середня освіта.
5.2. Після закінчення навчання
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «слюсар з
експлуатації та ремонту газового устаткування 2-го розряду»; без вимог до стажу
роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Газове господарство міст, селищ та населених пунктів.
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання
відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок,
затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика
1. Професія — 7233 Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування
2. Кваліфікація — слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3-го
розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
вимоги правил безпеки систем газопостачання України в обсязі робіт, що
виконуються;
правила газопостачання житлових будинків;
правила експлуатації внутрішньобудинкового газового обладнання;
правила ведення робіт на газопроводах і спорудах на них;
норми часу та види ремонту газових приладів;
технологічні схеми газопроводів газгольдерних і газороздавальних станцій;
правила експлуатації газгольдерних і газороздавальних станцій зрідженого й
стиснутого газу;
правила проведення поточного ремонту комунікацій та обладнання газгольдерних
і газороздавальних станцій;
правила огляду й випробування резервуарів та іншого обладнання на
газороздавальних станціях;
будову, принцип роботи,
налагодження і поточний ремонт обладнання газорегулювальних пунктів;
правила котлонагляду за будовою і безпечною експлуатацією посудин, що
працюють під тиском;
Повинен уміти:
виконувати технічне (плановий ремонт, ревізію) та профілактичне обслуговування
побутових газових плит у житлових будинках, кип’ятильників, лабораторних
пальників та пальників інфрачервоного випромінювання газобалонних установок
зрідженого газу;
виконувати сезонне технічне обслуговування лабораторних пальників та пальників
інфрачервоного випромінювання;
виконувати позаплановий ремонт газового обладнання житлових будинків та
комунально-побутових об’єктів: заміна та притирання газового крану; заміна згону
ввідного та внутрішнього газопроводів; усунення витоку газу в муфтовому
з’єднанні газопроводу; відключення газопостачання житлового будинку; знімання
(без виконання зварювальних робіт) та встановлення побутової газової плити;
заміна стола, крану чи пальника газової плити та інші види робіт з ремонту газової
плити;
брати участь у технічному обслуговуванні обладнання газорегулювальних пунктів
(ГРП), газорегулювальних установок (ГРУ), шафних регулювальних пунктів
(ШРП): профілактичне обслуговування шляхом обходу, перевірки технічного
стану та регулювання обладнання, ревізія обладнання, пуск та зупинка
обладнання;
брати участь у перевірці щільності внутрішнього газопроводу житлових будинків
та перевірці щільності газопроводів у сходових клітках шляхом огляду та
обмилювання;
брати участь у роботі з демонтажу, монтажу і ремонту обладнання газгольдерної
станції та компресорних установок;

готувати газгольдери, резервуари газороздавальних станцій і групові установки
зрідженого газу до внутрішнього огляду і гідравлічного випробування.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватися норм технологічного процесу;
не допускати браку у роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього
середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і
непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької
діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та
трудового законодавства в межах професійної діяльності.
5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб
5.1. При продовженні професійно-технічної освіти.
Базова або повна загальна середня освіта.
5.2.При підвищенні кваліфікації.
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за «слюсар з експлуатації та
ремонту газового устаткування 2-го розряду»; стаж роботи за професією не менше
1 року.
5.3. Після закінчення навчання.
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «Слюсар з
експлуатації та ремонту газового устаткування 3-го розряду.»; без вимог до стажу
роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Газове господарство міст, селищ та населених пунктів.
7. Специфічні вимоги
7.1 Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання
відповідно до законодавства.
7.2 Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок,
затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
7.3 Медичні обмеження.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика
1. Професія — 7233 Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування
2. Кваліфікація — слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4-го
розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
вимоги правил безпеки системи газопостачання України в обсязі передбачених
робіт;
правила ведення робіт на газопроводах і спорудах на них;
правила газопостачання житлових, комунально-побутових газових приладів з
автоматикою;
правила монтажу і пуску газу в газове обладнання, встановлене у житлових
будинках, комунально-побутових підприємствах і котельнях;
види і способи ремонту газових приладів;
будову, монтаж, принцип дії і правила ремонту санітарно-технічних пристроїв
газорегулювальних пунктів;
будову, монтаж і ремонт випарних установок, компресорів, відцентрових і
поршневих насосів на газонаповнювальних станціях зрідженого газу.
Повинен уміти:
виконувати технічне (плановий ремонт, ревізію) та профілактичне обслуговування
побутових газових плит на комунально-побутових об’єктах, проточних та
ємкісних водонагрівачів, опалювальних котлів та печей, плит ресторанних (без
автоматики), калориферів газових, теплогенераторів, автоклавів, ковальських
горнів, спецпальників;
виконувати сезонне технічне обслуговування ємкісних водонагрівачів,
опалювальних котлів та печей, котлів варильних, плит ресторанних (без
автоматики), калориферів газових;
виконувати позаплановий ремонт газового обладнання житлових будинків та
комунально-побутових об’єктів: заміна дільниці внутрішнього газопроводу,
переведення внутрішньо будинкового газового обладнання зі зрідженого газу на
природний, знімання та встановлення проточного водонагрівача, ремонтні роботи
на проточних та ємкісних водонагрівачах, опалювальних котлах;
установлювати або замінювати газові лічильники;
обслуговувати, регулювати та ремонтувати групові балонні установки зрідженого
газу, газове обладнання і санітарно-технічне обладнання газорегулювальних
пунктів різного типу;
брати участь у виконанні технічного, профілактичного сезонного обслуговування
котелень; брати участь у перевірці щільності внутрішнього газопроводу житлових
будинків; перевірці щільності газопроводів у сходових клітках шляхом огляду та
обмилювання;
виконувати пуск газу в газове обладнання житлових будинків, окремі квартири та
газопроводи комунально-побутових об’єктів;
ремонтувати всі види відцентрових і поршневих насосів та компресорів;
обслуговувати і ремонтувати випарні установки, клапани вентилів балонів і
редукторів для зрідженого газу;
виконувати монтажні роботи при реконструкції діючих на будівництві та нових
газорегулювальних пунктів і станцій; монтувати групові газобалонні установки.
4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватися норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього
середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і
непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької
діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та
трудового законодавства в межах професійної діяльності.
5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб
5.1. При продовженні професійно-технічної освіти.
Базова або повна загальна середня освіта.
5.2. При підвищенні кваліфікації.
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «слюсар з
експлуатації та ремонту газового устаткування 3-го розряду»; стаж роботи за
професією не менше 1 року.
5.3. Після закінчення навчання.
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «слюсар з
експлуатації та ремонту газового устаткування 4-го розряду»; без вимог до стажу
роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Газове господарство міст, селищ та населених пунктів.
7. Специфічні вимоги
7.1 Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання
відповідно до законодавства.
7.2 Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок,
затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
7.3 Медичні обмеження.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика
1. Професія — 7212.1. Електрогазозварник
2. Кваліфікація – 2 розряд.
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен уміти: виконувати ручне дугове, плазмове, газове, автоматичне і
механізоване дугове зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій із
вуглецевих сталей першої групи зварюваності, Ст. 1 – Ст. 4(кп, пс, сп) 08-25 15К,
20 К в нижньому і вертикальному положеннях зварного шва товщиною до 10мм,
встик без скосу кромок, зі скосом кромок суцільним однобічним і двобічними
швами; зварювання пластин однакової і різної товщини суцільним і
переривчастим одношаровим швом; зварювання кутових з’єднань без скосу і зі
скосом кромок.
Виконувати ручне кисневе різання бензинокисневими різаками і газокисневими
різаками сталевого легковагового і важкого лому.
Виконувати кисневе і плазмове прямолінійне різання простих і середньої
складності деталей з вуглецевих сталей першої групи розрізаємості (Ст1-Ст6; 10;
20; 25; 15Г; 10Г2) за розмічанням вручну; на переносних, стаціонарних та
плазморізальних машинах.
Готувати газові балони до роботи. Обслуговувати газову апаратуру відповідно до
ДСТУ.
Прихвачувати деталі, вироби, конструкції у всіх просторових положеннях.
Готувати вироби, вузли та з’єднання під зварювання. Зачищати шви після
зварювання.
Забезпечувати захист зворотної сторони шва в процесі автоматичного і
механізованого зварювання в захисних газах.
Наплавляти прості невідповідальні деталі. Усувати раковини і тріщини в простих
деталях, вузлах, відливках.
Читати прості креслення (до двох основних проекцій)..
Повинен знати: основи знань про будову і принцип дії
електрозварювального обладнання: зварювальні трансформатори; зварювальні
випрямлячі; баластні реостати; перетворювачі;
газозварювальної апаратури і газорізальної апаратури: пальники (інжекторні;
безінжекторні, для роботи на газах-замінниках); різаки (інжекторні, безінжекторні
для роботи на рідинному пальному); ацетиленові генератори; запобіжні затвори
(водяні; сухі); газові балони та вентилі до них; редуктори; трубопроводи і рукави;
зварювальних напівавтоматів: для механізованого зварювання в активних газах і
під шаром флюсу; зварювальних автоматів: для зварювання під шаром флюсу і
середовищі активних газів;газової апаратури
способи і основні прийоми підготовки кромок; види підготовки країв; вимоги до
прихваток; типи зварних з’єднань і швів, види підготовки кромок виробів для
зварювання; типи розбирань та позначення зварних швів на кресленні;
основні властивості і вимоги до електродів, зварюваного металу і сплавів, газів
(кисень, ацетилен, гази-замінники, вуглекислий газ) і горючих рідин (гас, бензин),
які застосовує під час зварювання;
залишковий тиск газу в балонах, який допускається;

правила забезпечення захисту зворотної сторони шва під час механізованого і
автоматичного зварювання в захисному газі і під шаром флюсу;
призначення і марки флюсів, які застосовуються під час зварювання;
призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів
(вольтметр, амперметр, манометр);
причини виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання;
характеристику газового полум’я;
габарити лому за Державним стандартом..
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) дотримуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і
навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного
ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
е) знати інформаційні технології.
5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійнотехнічної освіти.
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника:
Виробництво машин та устаткування.
7. Специфічні вимоги:
1. Вік - по закінченню терміну навчання – не менше 18 років.
2. Стать – жіноча, чоловіча.
3. Медичні обмеження

Освітньо - кваліфікаційна характеристика
1. Професія — 7212.1. Електрогазозварник
2. Кваліфікація — 3 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен уміти: Виконувати ручне дугове, газове, автоматичне і механізоване
дугове зварювання в захисних газах і під шаром флюсу простих деталей і вузлів зі
сталей другої групи зварюваності, наприклад Ст5; СТ5Г (пс, сп) ); 30; 35;
12Х2Н4А; 20ХН3А ; 30Л; 35Л ), кольорових металів і сплавів; середньої
складності деталей, вузлів, трубопроводів зі сталей першої групи зварюваності,
наприклад: Ст. 1 – Ст. 4(кп, пс, сп) 08-25 15К, 20 К і трубопроводів у всіх
положеннях крім стельового.
Виконувати кисневе прямолінійне і криволінійне різання в різних положеннях
металів, простих і середньої складності деталей з вуглецевих та низьколегованих
сталей першої групи розрізуваності, наприклад (Ст1-Ст6; 10; 20; 25; 15Г; 10Г2); і
другої групи розрізаємості Ст5; СТ5Г (пс, сп) ); 30; 35;); 12Х2Н4А; 20ХН3А ; 30Л;
35Л ; за розміткою вручну, з використанням газокисневих різаків і різаків для
роботи на газах-замінниках; (пропан, природний газ, МАФ, пари гасу, бензині ), на
переносних, стаціонарних та плазморізальних машинах у всіх положеннях.
Виконує ручне дугове, повітряне стругання простих і середньої складності деталей
з вуглецевих (до 0,3 С) і низьколегованих сталей (до 10% л.д.), чавуна в різних
положеннях.
Наплавляє раковини і тріщини в деталях, вузлах і відливках середньої складності.
Виконує попереднє і супроводжувальне підігрівання під час зварювання деталей з
додержанням заданого режиму.
Читає креслення середньої складності деталей, вузлів і конструкцій (до трьох
проекції) з можливим розрізом основних.
Повинен знати: будову електрозварювального обладнання: зварювальні
трансформатори; зварювальні випрямлячі (одно та багатопостові) баласних
реостатів; зварювальних перетворювачів та їх призначення;
газозварювальної апаратури: пальники (інжекторні; безінжекторні, для роботи на
газах-замінниках); ацетиленові генератори; запобіжні затвори (водяні; сухі); газові
балони (ацетилен; кисень; пропан, вуглекислий газ) та вентилі до них; редуктори
для стиснутих газів (ацетилен; кисень; пропан, вуглекислий газ);
зварювальних напівавтоматів: для механізованого дугового зварювання в СО2; для
механізованого дугового зварювання порошковим і самозахисним дротом під
шаром флюсу;
зварювальних автоматів: для автоматичного зварювання в захисних газах і під
шаром флюсу.
Вимоги до зварного шва відповідно до : положення у просторі. Геометрія шва
(глибина провару, ширина, катет підсилення); довжина шва; умовні позначення
зварних з’єднань і швів на кресленнях відповідно до ДСТУ. Будову зварного
з’єднання (зони зварного з’єднання, їх мікроструктура) ; способи їх випробування
(розрив на міцність, витривалість, згин, пластичність). Види контролю (зовнішній
огляд гасом або рідиною, радіаційний та ультразвуковий, магнітний); способи
вибору марок електродів залежно від хімічного складу сталей, які зварює;

властивості і призначення захисного покриття електродів і властивості захисних
газів; вимоги підготовки деталей і вузлів під зварювання відповідно до ДСТУ та
технології заварювання (розробка кромок відповідно до товщини металу,
встановлення зазору, прихвачування); правила вибору режиму нагріву металу
залежно від марки сплаву та його товщини; причини виникнення внутрішніх
напруг та деформацій у виробах, які зварює, і заходи щодо їх запобігання. Основні
технологічні прийоми зварювання і наплавлення деталей різного хімічного складу:
сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів; вибір режиму різання і норми на
витрати газів під час кисневого різання. Вимоги до поверхонь після повітряного
стругання.
4.Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) дотримуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і
навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного
ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
е) знати інформаційні технології.
5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчаються в системі
професійно-технічної освіти
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень — “Електрогазозварник” 2 розряду:
- за умови продовження превиної професійної підготовки (освіти) в професійнотехнічних навчальних закладах І, ІІ та ІІІ атестаційного рівня без вимог до стажу
роботи;
- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією
“Електрогазозварник” 2 розряду не менше 1 року.
6. Сфера професійного використання випускника:
Виробництво машин та устаткування.
7. Спеціальні вимоги:
1. Вік по закінченню терміну навчання – не менше 18 років
2. Стать - жіноча, чоловіча.
3. Медичні обмеження.

Освітньо - кваліфікаційна характеристика
1. Професія — 7212.1 Електрогазозварник
2. Кваліфікація — 4 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен уміти: виконувати ручне дугове, плазмове і газове зварювання середньої
складності деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів з конструкційних сталей,
чавуну, кольорових металів і сплавів і складних деталей, вузлів, конструкцій і
трубопроводів з вуглецевих сталей першої-четвертої групи зварюваності у всіх
просторових положеннях зварного шва.
Виконувати ручне, кисневе, плазмове, газове прямолінійне, фігурне різання,
різання бензорізальними та газорізальними апаратами на переносних,
стаціонарних і плазморізальних машинах, у різних положеннях складних деталей з
різних сталей, кольорових металів і сплавів за розміткою. Виконувати кисневофлюсове різання деталей з високохромистих і хромистонікелевих сталей і чавуну.
Виконувати автоматичне і механізоване зварювання середньої складності та
складних апаратів, вузлів, конструкцій, трубопроводів з різних за хімічним
складом сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів. Виконувати автоматичне
зварювання відповідальних, складних будівельних і технологічних конструкцій,
які працюють в умовах динамічних навантажень.
Виконувати ручне електродугове, повітряне стругання складних і відповідальних
деталей з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів у різних
положеннях. Зварювати конструкції з чавуну.
Наплавляти дефекти складних деталей машин, механізмів, конструкцій і відливок
під механічне оброблення та пробний тиск. Виконувати гаряче плавлення
складних і відповідальних конструкцій. Читати креслення складних зварних
металоконструкцій (з наявністю основних місцевих і додаткових проекцій).
Повинен знати: будову різної електрозварювальної і газорізальної апаратури,
плазмотронів, автоматів та напівавтоматів для механізованого зварювання в
середовищі захисних газів і під шаром флюсу, особливості зварювання та
електродугового стругання на змінному і постійному струмі; основні закони
електротехніки у межах роботи, яку виконує; види дефектів у зварних швах і
методи щодо їх запобігання і усунення; основи знань про зварюваність металів;
механічні властивості металів, які зварює; принцип підбирання режиму
зварювання за приладами; марки і типи електродів; основи знань про методи
одержання та зберігання найбільш розповсюджених газів: ацетилену, водню,
кисню, пропан-бутану, які використовуються під час
газового зварювання; процес газового різання легованої сталі, кольорових металів
і сплавів.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) дотримуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і
навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного
ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
е) знати інформаційні технології.
5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчаються в системі
професійно-технічної освіти
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень — “Електрогазозварник” 3 розряду:
- за умови продовження превиної професійної підготовки (освіти) в професійнотехнічних навчальних закладах ІІ та ІІІ атестаційного рівня без вимог до стажу
роботи;
- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією
“Електрогазозварник” 3 розряду не менше 1 року.
6. Сфера професійного використання випускника:
Виробництво машин та устаткування.
7. Специфічні вимоги:
1. Вік - по закінченню терміну навчання - не менше 18 років.
2. Стать - жіноча, чоловіча.
3. Медичні обмеження.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика
1. Професія: 7324 Живописець
2. Кваліфікація: живописець 2-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
матеріали та інструменти, необхідні для виконання робіт;
прийоми розведення фарб та послідовність виконання живопису;
види пензлів, пер, паперу, олівців;
прийоми роботи аерографом;
техніки виконання імітації дерева, тканини, пластмаси, шкіри і каменю;
правила роботи мастихіном, пензлями та з палітрою;
методи виконання монотипій;
основні правила стилізації рослин та тварин;
техніку виконання акварельного, темперного, пастельного живопису;
основні види та прийоми виконання витинанок та аплікацій;
основи перспективи;
основи рисунку та живопису;
поняття про пристрої перетворення інформації;
правила дорожнього руху;
правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та
особистої гігієни.
Повинен уміти:
наносити фарби різними інструментами;
виконувати кольоровий спектр, розтяжки хроматичними та ахроматичними
тонами, утворювати нові кольори методом накладання;
виконувати імітації дерева, тканини, пластмаси, каменю, шкіри;
виконувати монотипії різними техніками;
виконувати стилізацію рослин та тварин різними техніками, укладати стилізовані
рослини та тварини в орнамент (стрічковий, в колі, в квадраті);
виконувати побудову натюрморту олівцем;
намалювати натюрморт фарбами технікою акварельний живопис (гризайль);
виконувати побудову натюрморту з 2-3-х предметів з кольоровою драперією
олівцем та фарбами (темперою);
побудувати та виконати пастеллю натюрморт з кількох предметів з квітами,
закріпити пастель на основі;
дотримуватись правил та норм охорони праці, протипожежного захисту,
виробничої санітарії та особистої гігієни.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватися норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього
середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і
непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької
діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та
трудового законодавства в межах професійної діяльності.
5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб
5.1. При вступі на навчання
Повна або базова загальна середня освіта.
5.2. Після закінчення навчання
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Живописець 2-го
розряду; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Індивідуальна мистецька діяльність. Виготовлення виробів народного художнього
промислу, які мають художнє, історичне, етнографічне значення; створення копій
з полотен професійними художниками, реставрація творів мистецтва, таких як
картини тощо.( КВЕД-2010, секція-R, клас-90.03).
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання
відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок,
затвердженого наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика
1. Професія: 7324 Живописець
2. Кваліфікація: живописець 3-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
види та технологію виконання художнього живопису на тканині;
матеріали та інструменти для виконання живопису;
технології виконання холодного і гарячого батику;
прийоми закріплення й опорядження виконаних робіт;
різні техніки живопису на склі, інструменти та матеріали, які використовуються
для живопису, етапи підготовки скла до роботи;
технології живопису на склі та імітації вітражу;
технологію, матеріали та інструменти, необхідні для виконання настінного
живопису;
загальні відомості про історію шрифтів, основні правила написання історичних
шрифтів;
базові знання роботи з глиною;
загальні відомості про будову скелета людини, його функції;
нормативні документи та вимоги охорони праці, протипожежного захисту,
виробничої санітарії та особистої гігієни.
Повинен уміти:
виконувати роботи техніками холодного і гарячого батику, художній розпис
тканини;
проводити опоряджувальні роботи виробів;
виконувати живопис на склі та імітацію вітражу з дотриманням усіх норм та
вимог;
підготувати поверхню для виконання настінного живопису;
розробити та перенести ескізи на робочу поверхню;
виконати настінний розпис згідно технології;
виконувати написання історичних шрифтів різними інструментами (перо,
пензель);
дотримуватись послідовності виконання фрагментів орнаменту, натюрморту;
виконувати рисунок з’єднання кісток скелета людини;
дотримуватись правил та норм охорони праці, протипожежного захисту,
виробничої санітарії та особистої гігієни.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватися норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього
середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і
непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької
діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та
трудового законодавства в межах професійної діяльності.
5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб
5.1 При продовженні професійно-технічної освіти
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Живописець 2-го
розряду. Без вимог до стажу роботи.
5.2. При підвищенні кваліфікації.
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Живописець 2-го
розряду; без вимог до стажу роботи.
5.3. Після закінчення навчання.
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Живописець 3-го
розряду. Без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Індивідуальна мистецька діяльність. Виготовлення виробів народного художнього
промислу, які мають художнє, історичне, етнографічне значення; створення копій
з полотен професійними художниками, реставрація творів мистецтва, таких як
картини тощо.( КВЕД-2010, секція - R, клас - 90.03).
7. Специфічні вимоги
7.1 Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання
відповідно до законодавства.
7.2 Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок,
затвердженого наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).
7.3 Медичні обмеження.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика
1. Професія: 5123 “Офіціант”
2. Кваліфікація : 3 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги:
Повинен знати: асортимент всіх видів меню ресторану (основного, барного,
сезонного, від Шефа та інш.), рецептури (склад блюд за продуктами), технологію
виготовлення страв і напоїв; повну назву та кулінарну характеристику страв і
напоїв (в т.ч. особливості властивостей продукту(запах, вміст білків, жирів та
вуглеводів); час та спосіб (специфіку) їх приготування, правила і технічні прийоми
обслуговування споживачів; форми складання серветок; правила оформлення
столу; порядок запису страв і напоїв в меню; правила і порядок подавання страв і
напоїв, вимоги до їх оформлення і температури; відповідність асортименту виногорілчаних виробів характеру страв; порядок оформлення рахунків та форми
розрахунку із споживачами, в тому числі кредитними картками; види і
призначення посуду, приборів, столової білизни, способи їх зберігання; правила
експлуатації відповідних видів торгівельно-технологічного обладнання, ЕККА, Rkeeper, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, їх
призначення та використання в технологічному процесі; правила роботи закладів
ресторанного господарства (в т.ч. історію, особливості та традиції закладу
ресторанного господарства, назву всіх його залів, їх переваги, кількість місць в
них, можливості музикального супроводження); санітарні правила для закладів
ресторанного господарства; правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами; основи психології; принципи професійної і корпоративної
етики; іноземну мову в межах розмовного мінімуму; правила і норми охорони
праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни; основи
психології поводження з клієнтом; основи комунікації; види юридичної
відповідальності; основи технологій вирішення конфліктів.
Повинен уміти: готувати зал до обслуговування споживачів, отримувати посуд,
прибори, столову білизну; полірувати посуд, прибори; складати серветки різними
способами; здійснювати попередню сервіровку столів; приймати замовлення від
споживачів; отримувати страви в роздавальні та в буфеті; подавати страви і напої;
обслуговувати бенкети; оформляти рахунки і
розраховуватися по них із споживачами; прибирати використаний посуд та
прибори; замінювати столову білизну.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) дотримуватися норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й
навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного
ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені, тощо);

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійнотехнічної освіти:
Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника:
Заклади ресторанного господарства.
7. Специфічні вимоги
7.1 Вік: після закінчення терміну навчання не менше 18 років.
7.2 Стать: жіноча, чоловіча.
7.3 Медичні обмеження.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика
1. Професія: 5123 “Офіціант”
2. Кваліфікація : 4 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги:
Повинен знати: асортимент всіх видів меню ресторану (основного, барного,
сезонного, від Шефа та інш.), рецептури (склад блюд за продуктами), технологію
виготовлення страв і напоїв; повну назву та кулінарну характеристику страв і
напоїв (в т.ч. особливості властивостей продукту(запах, вміст білків, жирів та
вуглеводів); час та спосіб (специфіку) їх приготування, правила і технічні прийоми
обслуговування споживачів; форми складання серветок; правила оформлення
столу; порядок запису страв і напоїв в меню; правила і порядок подавання страв і
напоїв, вимоги до їх оформлення і температури; відповідність асортименту виногорілчаних виробів характеру страв; порядок оформлення рахунків та форми
розрахунку із споживачами, в тому числі кредитними картками; види і
призначення посуду, приборів, столової білизни, способи їх зберігання; правила
експлуатації відповідних видів торгівельно-технологічного обладнання, ЕККА, Rkeeper, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, їх
призначення та використання в технологічному процесі; правила роботи закладів
ресторанного господарства (в т.ч. історію, особливості та традиції закладу
ресторанного господарства, назву всіх його залів, їх переваги, кількість місць в
них, можливості музикального супроводження); санітарні правила для закладів
ресторанного господарства; правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами; основи психології; принципи професійної і корпоративної
етики; іноземну мову в межах розмовного мінімуму; правила і норми охорони
праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни; основи
психології поводження з клієнтом; основи комунікації; види юридичної
відповідальності; основи технологій вирішення конфліктів.
Повинен уміти: використовувати обладнання та інвентар за призначенням, надати
першу допомогу при харчових отруєннях; обслуговувати споживачів у закладах
ресторанного господарства із складною сервіровкою столів, прийомом замовлень
від споживачів; готувати зал до обслуговування; отримувати посуд, прибори,
білизну і здавати їх після закінчення зміни; прибирати столи; здійснювати
попередню сервіровку столів залежно від виду обслуговування; надавати
споживачам допомогу під час вибору страв і напоїв, рекомендувати напої до страв,
подавати їх на столи; розраховуватись із споживачами,
виписувати рахунок на бланку встановленої форми; здавати виручку в касу
закладу в установленому порядку; обслуговувати весілля, товариські зустрічі,
вечори відпочинку, ювілеї тощо в закладах ресторанного господарства, на
підприємстві замовника та вдома.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен :
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) дотримуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й
навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного
ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені, тощо);
5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі
професійно-технічної освіти:
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – „Офіціант” 3 розряду:
-за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних
навчальних закладах ІІ та ІІІ атестаційного рівнів без вимог до стажу роботи;
- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією „Офіціант” 3
розряду - не менше 1 року.
6. Сфера професійного використання випускника:
Заклади ресторанного господарства.
7. Специфічні вимоги
7.1 Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.
7.2 Стать: жіноча, чоловіча.
7.3 Медичні обмеження.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика
1. Професія:7436 Швачка
2. Кваліфікація: швачка 3-го розряду
3. Кваліфікаційна характеристика
Завдання та обов’язки. Виконує на машинах або вручну операції простої
складності з пошиття виробів із різних матеріалів. Контролює відповідність
кольору деталей виробів, прикладних матеріалів, ниток.
Повинен знати: методи та прийоми виконання операцій простої складності;
типи швів;
види й властивості матеріалів; будову устаткування, яке
обслуговується.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійнотехнічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та
професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за
професією швачки 2 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт
Швацьке, хутряне, трикотажне, текстильно-галантерейне, головних уборів,
інших виробів, валяльно-повстяне й такелажне виробництва та інші виробництва
текстильної промисловості:
вистьобування підкладки з утеплювальними прокладками;
вистрочування рисунку на погонах та рукавичках;
закріплення блочків, кнопок, хольнітенів;
найкредування ліній на деталях, місць розташування кнопок, петель;
наметування вручну деталей з хутра, підкладки з утеплюючими
прокладками на верх виробів, пілочки на бортові прокладки;
наколювання окремих деталей виробів з тканини в клітинку, смужку та з
геометричним рисунком;
обметування кілець, отворів,
петель, зрізів деталей, виробів
оздоблювальною строчкою;
оброблення деталей верху виробів, підкладки;
підгонка підкладки за верхом виробу, за утеплювальними прокладками, які
пристібаються для вишивання;
підрізання деталей верху, виробів такелажних;
підшивання підкладки рукавів за проймами;
прикріплення країв утеплювальних прокладок до бортових прокладок,
підкладки, прокладки до швів пройм, швів до прокладок;
з’єднання деталей виробів, пружка, прокладки з деталями верху, рукавів
підкладок, утеплюючи прокладок з проймами;
обкантовування деталей підкладки, швів.
Хутряне виробництво:
вистьобування скроїв хутряних;
прикріплення країв відкритих прокладок до відповідних швів хутряного
верху з підгинанням зрізів прокладок всередину.
Трикотажне виробництво:
виконаннярезинковтягувальнихробіт на спеціальних машинах;

обробка деталей переду планками у чоловічій білизні, вузлів виробів з
прокладанням тасьми, панчішно-шкарпеткових виробів на машинах для
автоматизованого зашивання миска (сліпа кетльовка).
Текстильно-галантерейне виробництво:
обшивання фестонів, штучних художніх виробів;
з’єднання воланів з виробом.
Виробництво головних уборів:
вставка каркасів в остови та чохли кашкетів.
Такелажне виробництво:
заготівля утеплювачів, підрамників;
настрочування бортової стрічки на краї плащ-наметів,наплічників з
прокладанням тасьми на плащ-намети, планки до прорізу плащ-намету.
Виробництво інших виробів:
обробка мішків речових;
пошиття суфле на локомотиви, рукавів, патрубків вентиляційних, чохлів для
утеплення.
Порівняльна таблиця завдань та обов’язків кваліфікаційної
характеристики та професійних профільних компетентностей
Код
компетентності

Найменування
компетентності

Згідно з ДКХП, розряд 3

ШВЧК –3.1.1

Побудова креслення основи
натільної білизни

ШВЧК – 3.1.2

Визначення асортименту та
властивостей тканин

ШВЧК – 3.1.3

Виконання операцій з
підготовки до пошиття
деталей крою виробів

ШВЧК – 3.14

Виконання на машинах або
вручну операцій простої
складності з обробки зрізів,
деталей та вузлів натільної
білизни

Виконує на машинах або вручну
операції простої складності з пошиття
виробів із різних матеріалів

ШВЧК – 3.1.5

Виконання операцій з
обслуговування та усунення
дрібних неполадок у роботі
швейних машин та засобах
малої механізації

будову
устаткування,
обслуговується

ШВЧК – 3.1.6

Здійснення контролю за
якістю виконаних операцій

Контролює відповідність кольору
деталей
виробів,
прикладних
матеріалів, ниток

ШВЧК –3.2.1

Побудова креслення основи
поясного одягу

Види й властивості матеріалів

яке

ШВЧК –3.2.2

Виконання операцій з
підготовки до пошиття
деталей поясного одягу

ШВЧК –3.2.3

Виконання на машинах або
вручну операцій простої
складності з обробки зрізів,
деталей та вузлів поясного
одягу

Виконує на машинах або вручну
операції простої складності з пошиття
виробів із різних матеріалів

ШВЧК –3.2.4

Виконання операцій з
обслуговування та усунення
дрібних неполадок у роботі
швейних машин та засобах
малої механізації

будову
устаткування,
обслуговується

ШВЧК –3.2.5

Здійснення контролю за
якістю виконаних операцій

Контролює відповідність кольору
деталей
виробів,
прикладних
матеріалів, ниток

ШВЧК –3.3.1

Побудова креслення основи
плечового легкого одягу

ШВЧК –3.3.2

Визначення асортименту та
властивостей тканин

ШВЧК –3.3.3

Виконання операцій з
підготовки до пошиття
деталей плечового легкого
одягу

ШВЧК –3.3.4

Виконання на машинах або
вручну операцій простої
складності з обробки зрізів,
деталей та вузлів плечового
легкого одягу

Виконує на машинах або вручну
операції простої складності з пошиття
виробів із різних матеріалів

ШВЧК –3.3.5

Виконання операцій з
обслуговування та усунення
дрібних неполадок у роботі
швейних машин та засобах
малої механізації

будову
устаткування,
обслуговується

ШВЧК –3.3.6

Здійснення контролю за
якістю виконаних операцій

Контролює відповідність кольору
деталей
виробів,
прикладних
матеріалів, ниток

ШВЧК – 3.4.1

Виконання на машинах Виконує на машинах або вручну
або вручну операцій простої операції простої складності з пошиття
складності з обробки зрізів, виробів із різних матеріалів
деталей та вузлів
виробів
трикотажного виробництва

яке

яке

ШВЧК – 3.4.2

ШВЧК – 3.4.3

Виконання на машинах або
вручну операцій простої
складності з обробки зрізів,
деталей
та
вузлів
такелажного виробництва
Виконання на машинах
або вручну операцій простої
складності з обробки зрізів,
деталей та вузлів
виробів
хутряного виробництва

Виконує на машинах або вручну
операції простої складності з пошиття
виробів із різних матеріалів
Виконує на машинах або вручну
операції простої складності з пошиття
виробів із різних матеріалів

4. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівня, кваліфікації
осіб, які навчатимуться за професією Швачка 3-го розряду
4.1. При продовженні професійно-технічної освіти
Повна або базова загальна середня освіта.
4.2. При підвищенні кваліфікації
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією швачки
2-го розряду;стаж роботи за професією не менше 1 року.
4.3. Після закінчення навчання
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Швачка
3-го розряду; без вимог до стажу роботи.
5. Сфера професійного використання випускника
КВЕД 009:2010: Виробництво одягу.
Виробництво одягу, крім хутряного.
6. Специфічні вимоги
6.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення навчання
відповідно до законодавства.
6.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок,
затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).
6.3. Медичні обмеження.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного
навчального закладу
1. Професія:7436 Швачка
2 Кваліфікація: швачка 4-го розряду
3. Кваліфікаційна характеристика
Завдання та обов’язки. Виконує на машинах або вручну середньої
складності операції з пошиття виробів із різних матеріалів. Усуває дрібні
неполадки у роботі устаткування, яке обслуговується.
Повинна знати: методи та прийоми виконання середньої складності
операцій, асортимент виробів,порядок усунення дрібних неполадок у роботі
устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією швачки 3 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт
Швацьке, хутряне, трикотажне, текстильно-галантерейне, головних уборів,
інших виробів, валяльно-повстяне, такелажне виробництва:
оброблення кишень внутрішніх на підкладці, низу виробів, підкладки
хутряної, пройми відкритої;
обкантовування деталей верху;
прострочування оздоблювальних строчок;
з’єднання кишень накладних з деталями, виробами; мережива з деталями,
виробами; манжет з рукавами; рукавів з відкритими проймами; тасьми
«блискавка» з виробами.
Хутряне виробництво:
просушування підкладки до хутряного верху; підкладки, що з’єднана з
утеплювальною прокладкою, до хутряного верху;
з’єднання заглушки з головними уборами, підкладки хутряної з верхом
рукавиць, рукавичок.
Трикотажне виробництво:
підшивання верхніх виробів на спеціальних машинах та з прокладання
еластичної тасьми;
пошиття без розподілу праці брюк, рукавичкових виробів, колготок,
рейтузів, виробів білизняного трикотажу (комбінацій, нічних сорочок, пеньюарів);
розпошивання швів.
Текстильно-галантерейне виробництво:
пошиття без розподілу праці бантів, вставок, краваток, підв’язок чоловічих,
поясів чоловічих та жіночих з еластичної стрічки, погонів, регатів.
Виробництво головних уборів:
загинання ковпаків за контуром зі спуском краю;
обтягування козирків картонних, парусинових, тощо.
Такелажне виробництво:
оброблення наметів із затросткою смоляних та прядив’яних (конопляних)
тросів;

пошиття брезенту, покрівлі, глухих кутів, бічних стінок наметів без обробки
вікон, входів, вентиляційних отворів, тентів, чохлів для антен;
з’єднання мотузок, відбійок, планок дерев’яних та інших деталей з
виробами.
Шерстяне виробництво:
зрощування технічного сукна простого переплетіння.
Виробництво інших виробів:
оброблення рюкзаків;
обшивання отворів будь-якої форми;
з’єднання країв тросів смоляних, прядив’яних (конопляних).
Порівняльна таблиця завдань та обов’язків кваліфікаційної
характеристики та професійних профільних компетентностей
Код
компетентності

Найменування
компетентності

Згідно з ДКХП, розряд 4

ШВЧК –4.1.1

Визначення асортименту та
властивостей тканин

ШВЧК –4.1.2

Виконання операцій з
підготовки до пошиття
деталей корсетних виробів

Виконує на машинах або вручну
середньої складності операції з
пошиття виробів із різних матеріалів

ШВЧК –4.1.3

Виконання на машинах або
вручну операцій середньої
складності з обробки зрізів,
деталей та вузлів корсетних
виробів

ШВЧК –4.1.4

Виконання операцій з
обслуговування та усунення
дрібних неполадок у роботі
швейних машин та засобах
малої механізації

Виконує на машинах або вручну
середньої складності операції з
пошиття виробів із різних матеріалів;
знає методи та прийоми виконання
середньої
складності
операцій,асортимент виробів
Знає порядок усунення та
усуває дрібні неполадки у роботі
устаткування, яке обслуговується

ШВЧК –4.1.5

Здійснення контролю за
якістю виконаних операцій

ШВЧК –4.2.1

Побудова креслення основи
плечового верхнього одягу

ШВЧК –4.2.2

Визначення асортименту та
властивостей тканин

ШВЧК –4.2.3

Виконання операцій з
підготовки до пошиття
деталей плечового верхнього
одягу

ШВЧК –4.2.4

Виконання на машинах або
вручну операцій середньої
складності з обробки зрізів,
деталей та вузлів плечового
верхнього одягу

ШВЧК –4.2.5

Виконання операцій з
обслуговування та усунення
дрібних неполадок у роботі
швейних машин та засобах
малої механізації

ШВЧК –4.2.6

Здійснення контролю за
якістю виконаних операцій

ШВЧК – 4.3.1

Виконання на машинах
або вручну операцій середньої
складності з обробки зрізів,
деталей та вузлів
виробів
трикотажного та шерстяного
виробництва

ШВЧК – 4.3.2

ШВЧК – 4.3.3

Виконання на машинах або
вручну операцій середньої
складності з обробки зрізів,
деталей
та
вузлів
виробництва
головних
уборів
та
валяльноповстяного виробництва
Виконання на машинах
або
вручну
операцій
середньої
складності
з
обробки зрізів, деталей та
вузлів
виробів хутряного
виробництва

Виконує на машинах або вручну
середньої складності операції з
пошиття виробів із різних матеріалів;
знає методи та прийоми виконання
середньої
складності
операцій,
асортимент виробів
Усуває дрібні неполадки
у
роботі
устаткування,
яке
обслуговується

Виконує на машинах або вручну
середньої складності операції з
пошиття виробів із різних матеріалів;
знає методи та прийоми виконання
середньої
складності
операцій,асортимент виробів
Виконує на машинах або вручну
середньої складності операції з
пошиття виробів із різних матеріалів;
знає методи та прийоми виконання
середньої
складності
операцій,
асортимент виробів
Виконує на машинах або вручну
середньої складності операції з
пошиття виробів із різних матеріалів;
знає методи та прийоми виконання
середньої
складності
операцій,
асортимент виробів

4. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації
осіб, які навчатимуться за професією Швачка 4-го розряду
4.1. При продовженні навчання
Повна або базова загальна середня освіта.
4.2. При підвищенні кваліфікації
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією швачки
3-го розряду, стаж роботи за професією не менше 1 року.
4.3. Після закінчення навчання
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Швачка
4-го розряду; без вимог до стажу роботи.

5. Сфера професійного використання випускника
КВЕД 009:2010: Виробництво одягу.
Виробництво одягу, крім хутряного.
6.Специфічні вимоги
6.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється відповідно до законодавства.
6.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок,
затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).
6.3. Медичні обмеження.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика
1.
2.
3.

Професія: Кравець
Кваліфікація: кравець 2-3 розряду
Кваліфікаційна характеристика
2-й розряд
Завдання та обов’язки. Ремонтувати на машинах або вручну тканини та
вироби. Виконувати строчки ручних та машинних стібків. Виготовляти вироби
постільного, столового асортименту, фартухи, чохли, штори, мішки. З’єднувати
деталі швейних виробів машинними строчками різної конфігурації, дублювати
дрібні деталі, виконувати штопання. Очищати готові вироби. З’єднувати вручну
фурнітуру, ґудзики без обмотування ніжки під час пошиття та ремонту різних
виробів. Знімати фурнітуру, оздоблення, хутряні коміри з виробів, пакувати
фурнітуру, оздоблення, маркувати за номерами речі в хімічному чищенні та
фарбуванні одягу.
Повинен знати: методи та прийоми ремонту, штопки, очищення готових
виробів, з’єднання фурнітури, знімання: фурнітури, оздоблення, хутряних комірів;
пакування: фурнітури, оздоблення; маркування за номерами речей; технологію
виконання всіх видів ручних, машинних та волого-теплових робіт, технічні умови
на їх виконання; призначення та принцип роботи устаткування, яке
обслуговується.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна
підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
Приклади робіт
Пошиття постільної білизни (підковдри, простирадла, наволочок тощо),
столової білизни (скатертин, серветок тощо), пошиття фартухів різних фасонів,
виконання нескладного ремонту одягу (проклеювання, штопання тощо).
3-й розряд
Завдання та обов’язки. Шити за індивідуальними замовленнями спідниці
та брюки без підкладки, шити за індивідуальними замовленнями халати, сукні,
блузи нескладної технологічної обробки, а також моделі та зразки, ремонтувати
натільну білизну (типу трусів і сорочок), столову та постільну (типу простирадло)
білизну, рукавиці з різноманітних матеріалів на машинах або вручну відповідно до
паспортів замовлень, державних стандартів, технічних умов і встановленої
технології обробки. Обробляти та ремонтувати підкладку, бортову і утеплювальну
прокладку та стьобати хутряний крій з прокладкою, обметувати зрізи деталей,
петель на спеціальній машині, копіювати лінії, які намітив закрійник, на
симетричні деталі різними способами, пришивати ґудзики з обмотуванням ніжки.
Розпорювати вироби та чистити деталі, склеювати прямі розриви матеріалу.
Виконувати волого-теплову обробку дрібних деталей під час пошиття та ремонту
різних виробів, чистити вироби у готовому вигляді. Усувати дрібні неполадки в
роботі швейного устаткування, проводити його чищення та змащування.
Повинен знати: асортимент одягу; методи та прийоми пошиття, ремонту та
волого-теплової обробки зазначених виробів; технологію обробки, види та
властивості матеріалів, що використовуються; будову та правила експлуатації
обладнання, що обслуговуються.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійнотехнічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за
професією кравець 2 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт
Виготовлення виробів постільного, столового асортименту, фартухи, чохли,
штори, мішки. Пошиття спідниці, штанів, сукні, халату, пошиття блузи,
виконання часткового ремонту середньої складності, пошиття штор.
4.

Порівняльна таблиця завдань та обов'язків кваліфікаційної
характеристики та професійних профільних компетентностей

Код
Наймену
Згідно з ДКХП
компе
вання
(2-й розряд)
тентно компетен
сті
тності
КРВ – Виготовл Виконувати строчки ручних та
3.1.1
ення
машинних стібків, з’єднувати
виробів
деталі швейних виробів
постільно машинними строчками при
го,
виготовлення виробів
столового постільного, столового
асортиме асортименту. Виконувати
нту
штопання, очищати готові
вироби, з’єднувати вручну
фурнітуру, знімати фурнітуру,
оздоблення, пакувати фурнітуру,
оздоблення.
КРВ – Виготовл
3.1.2
ення
фартухів

КРВ – Виготовл
3.2.1
ення
спідниці

Згідно з ДКХП
(3-й розряд)

Виконувати строчки ручних та
машинних стібків. Виготовляти
фартухи,
чохли,
мішки.
З’єднувати
деталі
швейних
виробів машинними строчками
різної конфігурації, дублювати
дрібні
деталі,
виконувати
штопання.
Ремонтувати
на
машинах або вручну тканини та
вироби. Очищати готові вироби.
З’єднувати вручну фурнітуру,
ґудзики без обмотування ніжки
під час пошиття та ремонту
різних
виробів.
Знімати
фурнітуру, оздоблення, хутряні
коміри з виробів, пакувати
фурнітуру,
оздоблення,
маркувати за номерами речі в
хімічному
чищенні
та
фарбуванні одягу
Шити за індивідуальними
замовленнями спідниці, а також
моделі та зразки відповідно до
паспортів замовлень, державних

Код
Наймену
компе
вання
тентно компетен
сті
тності

КРВ – Виготовл
3.2.2
ення
штанів

КРВ – Виготовл
3.3.1
ення
сукні
нескладно
ї
технологі
чної
обробки

Згідно з ДКХП
(2-й розряд)

Згідно з ДКХП
(3-й розряд)
стандартів, технічних умов і
встановленої технології обробки
спідниць. Обметувати зрізи деталей,
петель на спеціальній машині,
копіювати лінії, які намітив закрійник,
на симетричні деталі різними
способами. Пришивати ґудзики з
обмотуванням ніжки. Розпорювати
вироби та чистити деталі спідниці.
Виконувати волого-теплову обробку
спідниці, чистити виріб у готовому
вигляді. Усувати дрібні неполадки в
роботі швейного устаткування,
проводити його чищення та
змащування при пошитті спідниці
Шити за індивідуальними
замовленнями брюки без підкладки, а
також моделі та зразки, відповідно до
паспортів замовлень, державних
стандартів, технічних умов і
встановленої технології обробки
штанів. Обробляти та ремонтувати
підкладку, обметувати зрізи деталей,
петель на спеціальній машині,
копіювати лінії, які намітив закрійник,
на симетричні деталі штанів різними
способами, пришивати ґудзики з
обмотуванням ніжки. Розпорювати
вироби та чистити деталі штанів,
склеювати прямі розриви матеріалу.
Виконувати волого-теплову обробку
штанів, чистити виріб у готовому
вигляді. Усувати дрібні неполадки в
роботі швейного устаткування,
проводити його чищення та
змащування при виготовленні штанів
Шити за індивідуальними
замовленнями сукні нескладної
технологічної обробки, а також моделі
та зразки відповідно до паспортів
замовлень, державних стандартів,
технічних умов і встановленої
технології обробки суконь.
Обметувати зрізи деталей, петель на
спеціальній машині, копіювати лінії,
які намітив закрійник, на симетричні
деталі різними способами, пришивати
ґудзики з обмотуванням ніжки.
Розпорювати вироби та чистити деталі
сукні, склеювати прямі розриви

Код
Наймену
компе
вання
тентно компетен
сті
тності

Згідно з ДКХП
(2-й розряд)

Згідно з ДКХП
(3-й розряд)
матеріалу. Виконувати волого-теплову
обробку дрібних деталей сукні під час
пошиття та остаточну волого-теплову
обробку виробу. Чистити сукню у
готовому вигляді. Усувати дрібні
неполадки в роботі швейного
устаткування, проводити його
чищення та змащування при
виготовленні сукні

КРВ – Виготовл
3.3.2
ення
халату
нескладно
ї
технологі
чної
обробки

Шити за індивідуальними
замовленнями халати, нескладної
технологічної обробки відповідно до
паспортів замовлень, державних
стандартів, технічних умов і
встановленої технології обробки
халатів. Обметувати зрізи деталей,
петель на спеціальній машині,
копіювати лінії, які намітив закрійник,
на симетричні деталі різними
способами, пришивати ґудзики з
обмотуванням ніжки. Розпорювати
вироби та чистити деталі халату,
склеювати прямі розриви матеріалу.
Виконувати волого-теплову обробку
дрібних деталей виробу та остаточну
волого-теплову обробку халату.
Чистити виріб у готовому вигляді.
Усувати дрібні неполадки в роботі
швейного устаткування, проводити
його чищення та змащування при
виготовленні халату

КРВ – Виготовл
3.3.2
ення
блузи з
застібкою
нескладно
ї
технологі
чної
обробки

Шити за індивідуальними
замовленнями блузи нескладної
технологічної обробки, а також моделі
та зразки відповідно до паспортів
замовлень, державних стандартів,
технічних умов і встановленої
технології обробки блуз. Обметувати
зрізи деталей, петель на спеціальній
машині, копіювати лінії, які намітив
закрійник, на симетричні деталі
різними способами, пришивати
ґудзики з обмотуванням ніжки.
Розпорювати вироби та чистити деталі
блузи, склеювати прямі розриви
матеріалу. Виконувати волого-теплову
обробку дрібних деталей під час
пошиття блузи та остаточну волого-

Код
Наймену
компе
вання
тентно компетен
сті
тності

Згідно з ДКХП
(2-й розряд)

Згідно з ДКХП
(3-й розряд)
теплову обробку виробу. Чистити
вироби у готовому вигляді. Усувати
дрібні неполадки в роботі швейного
устаткування, проводити його
чищення та змащування при
виготовленні блузи

КРВ – Проведен
3.4.1
ня
нескладно
го
ремонту
окремих
деталей
виробів

КРВ
–
3.4.2

Пошиття
штор

Ремонтувати натільну білизну (типу
трусів і сорочок), столову та постільну
(типу простирадло) білизну, рукавиці з
різноманітних матеріалів на машинах
або вручну відповідно до паспортів
замовлень, державних стандартів,
технічних умов і встановленої
технології обробки. Обробляти та
ремонтувати підкладку, бортову і
утеплювальну прокладку та стьобати
хутряний крій з прокладкою,
обметувати зрізи деталей, петель на
спеціальній машині. Пришивати
ґудзики з обмотуванням ніжки.
Розпорювати вироби та чистити
деталі, склеювати прямі розриви
матеріалу. Виконувати волого-теплову
обробку дрібних деталей під час
ремонту різних виробів. Усувати
дрібні неполадки в роботі швейного
устаткування, проводити його
чищення та змащування

Виконувати строчки ручних та
машинних стібків. Виготовляти
вироби постільного, столового
асортименту, фартухи, чохли, штори,
мішки. З’єднувати деталі швейних
виробів машинними строчками різної
конфігурації. Очищати готові вироби

5.. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації
осіб, які навчатимуться за професією Кравець 2-3-го розряду
5.1. При вступі на навчання
Повна або базова загальна середня освіта.
5.3. Після закінчення навчання
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією кравець
3-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника
КВЕД ДК 009:2010: Виробництво одягу.
Виробництво одягу, крім хутряного.
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку
навчання відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок,
затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика
1. Професія: Кравець
2. Кваліфікація: кравець 4-го розряду
3. Кваліфікаційна характеристика
4-й розряд
Завдання та обов’язки. Шити за індивідуальними замовленнями верхні
сорочки, а також моделі та зразки, ремонтувати й оновлювати жилети на хутряній
підкладці, натільну білизну (типу піжам, кальсонів, нічних та нижніх сорочок),
постільну фасонну білизну (типу підковдра), ковдри, фартухи, рукавички, вироби
виробничого одягу (у масовому виробництві) білизну та інші подібні їм вироби з
різних матеріалів на машинах вручну без розподілу праці або з її розподілом у
бригаді. Брати участь у запуску нових моделей у виробництво. Шити з розподілом
праці та ремонтувати брюки, напівкомбінезони, верхні сорочки, куртки, жилети
чоловічі (крім жилетів на хутряній підкладці), корсетні вироби, бушлати, сорочкиформенки у разі наявності в складі робіт операцій з: обробки бортів, лацканів,
комірів, горловини, пройм, прорізних кишень, обшивних петель, розрізів переду
планками, з’єднання коміра з горловиною, зметаних рукавів з проймами,
обкидання петель вручну, викроювання та підгонки підкладки з верхом виробу,
спрасування вручну пілочок верху для створення форми в області грудей, посадки
зметаних рукавів, наметування підборту, верхнього коміра, остаточної вологотеплової обробки зазначених виробів, окрім брюк. Обробляти деталі верху, низу
виробів, наметувати пілочки на бортову прокладку вручну, вистьобувати
підкладку з утеплювальною прокладкою, з’єднувати деталі верху, з’єднувати
підкладку й утеплювальну прокладку з виробом, виконувати волого-теплову
обробку виготовленої бортової прокладки для надання форми вручну, дублювати
деталі на пресі, виконувати волого-теплову обробку деталей виробу після
розпорювання та чищення, ремонтувати шляхом вклеювання, вшивання,
пришивання, настрочування вставок, доточок, накладок (наколінники,
налокітники) на ділянках верху під час пошиття та ремонту різних виробів, окрім
натільної білизни (типу трусів та сорочок), столової та постільної (типу
простирадл) білизни, рукавиць. Зашивати дефекти в штучних виробах зі
збереженням рисунка, штопати візерунчасті та капронові вироби, трикотажні
полотна, розправляти затяжки.
Повинен знати: Методи та прийоми пошиття, ремонту, волого-теплової
обробки, штопки; технологію пошиття, вимоги державних стандартів, технічних
умов до виготовлення швейних виробів; асортимент, конструкцію, складові
частини та деталі виробів зазначеного асортименту, види швів; види та властивості
матеріалів, які використовуються; порядок усунення дрібних неполадок у роботі
устаткування, що обслуговується.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією кравця 3 розряду – не менше 1 року.
Приклади робіт. Виготовлення верхніх (чоловічих) сорочок, чоловічих
штанів, напівкомбінезонів, жіночого верхнього одягу (жилети, жакети, куртки),
виконання ремонту одягу та оновлення швейних виробів
.

4. Порівняльна таблиця завдань та обов'язків кваліфікаційної
характеристики та професійних профільних компетентностей
Код
компетентно
сті
КРВ – 4.1.1

КРВ – 4.2.1

КРВ – 4.2.4

КРВ – 4.3.1

Найменування
компетентності

Згідно з ДКХП
(4-й розряд)

Виготовлення верхніх Шити за індивідуальними замовленнями та з
(чоловічих) сорочок
розподілом праці верхні сорочки, а також
моделі та зразки. Брати участь у запуску
нових моделей у виробництво. При розподілі
праці виконувати операції з: обробки бортів,
комірів, горловини, пройм, обшивних петель,
розрізів переду планками, з’єднання коміра з
горловиною, зметаних рукавів з проймами,
обкидання петель вручну, остаточної вологотеплової обробки зазначеного виробу
Виготовлення
Шити за індивідуальними замовленнями та з
чоловічих штанів
розподілом праці чоловічі штани, а також
моделі та зразки. Брати участь у запуску
нових моделей у виробництво. З розподілом
праці виконувати операції з виконання
прорізних кишень, обшивних петель,
викроювання та підгонки підкладки з верхом
виробу. Виконувати остаточну вологотеплову обробку штанів.
Особливості
Шити моделі та зразки напівкомбінезонів.
виготовлення
При розподілі праці виконувати операції з
напівкомбінезонів
виконання прорізних кишень, обшивних
петель, викроювання та підгонки підкладки з
верхом виробу. Виконувати остаточну
волого-теплову обробку напівкомбінезонів
Виготовлення жилету Шити за індивідуальними замовленнями
жилети, а також моделі та зразки,
ремонтувати й оновлювати жилети на
хутряній підкладці. Брати участь у запуску
нових моделей у виробництво. Шити з
розподілом праці та ремонтувати жилети
чоловічі (крім жилетів на хутряній
підкладці), у разі наявності в складі робіт
операцій з: обробки бортів, лацканів,
горловини, пройм, прорізних кишень,
обшивних петель, обкидання петель вручну,
викроювання та підгонки підкладки з верхом
виробу, спрасування вручну пілочок верху
для створення форми в області грудей,
остаточної волого-теплової обробки
зазначеного виробу

Код
компетентно
сті

Найменування
компетентності

Згідно з ДКХП
(4-й розряд)

КРВ – 4.3.2

Виготовлення жакету

КРВ – 4.3.3

Особливості
виготовлення
куртки

КРВ – 4.4.1

Виконання ремонту
одягу

Шити жакети, а також моделі та зразки. При
розподілі праці виконувати обробку бортів,
лацканів, комірів, горловини, пройм,
прорізних кишень, обшивних петель,
з’єднання коміра з горловиною, зметаних
рукавів з проймами, обкидання петель
вручну, викроювання та підгонки підкладки з
верхом виробу, спрасування вручну пілочок
верху для створення форми в області грудей,
посадки зметаних рукавів, наметування
підборту, верхнього коміра, остаточної
волого-теплової обробки зазначених виробів.
Обробляти деталі верху, низу виробів,
наметувати пілочки на бортову прокладку
вручну, з’єднувати деталі верху, з’єднувати
підкладку з виробом, дублювати деталі на
пресі. Виконувати остаточну волого-теплову
обробку зазначеного виробу
Виконувати обробку бортів, лацканів,
комірів, горловини, пройм, прорізних
кишень, обшивних петель, з’єднання коміра з
горловиною, зметаних рукавів з проймами,
обкидання петель вручну, викроювання та
підгонку підкладки з верхом виробу,
наметування підборту, верхнього коміра,
остаточну волого-теплову обробку куртки
Ремонтувати й оновлювати жилети на
хутряній підкладці, натільну білизну (типу
піжам, кальсонів, нічних та нижніх сорочок),
постільну фасонну білизну (типу підковдра),
ковдри,
фартухи,
рукавички,
вироби
виробничого одягу (у масовому виробництві)
білизну та інші подібні їм вироби з різних
матеріалів, ремонтувати шляхом вклеювання,
вшивання,
пришивання,
настрочування
вставок, доточок, накладок (наколінники,
налокітники) на ділянках верху під час
пошиття та ремонту різних виробів.
Зашивати дефекти в штучних виробах зі
збереженням рисунка, штопати візерунчасті
та капронові вироби, трикотажні полотна,
розправляти затяжки

КРВ – 4.4.2

Оновлення швейних

Оновлювати жилети на хутряній підкладці,

Код
компетентно
сті

Найменування
компетентності

Згідно з ДКХП
(4-й розряд)

виробів

натільну білизну (типу піжам, кальсонів,
нічних та нижніх сорочок), постільну
фасонну білизну (типу підковдра), ковдри,
фартухи, рукавички, вироби виробничого
одягу (у масовому виробництві), білизну та
інші подібні їм вироби з різних матеріалів
5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації
осіб, які навчатимуться за професією Кравець 4-го розряду
5.1. При продовженні професійно-технічної освіти
Повна або базова загальна середня освіта.
5.2. При підвищенні кваліфікації
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією кравець
3-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.
5.3. Після закінчення навчання
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією кравець
3-го розряду; без вимог до стажу роботи.
6.Сфера професійного використання випускника
КВЕД ДК 009:2010:. Виробництво одягу.
Виробництво одягу, крім хутряного.
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку
навчання відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок,
затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження

