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Загальні положення щодо реалізації ДСПТО 

 

 Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки 

(підвищення кваліфікації) робітників з професії Друкар офсетного плоского 

друкування 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів розроблено відповідно до статті 32 Закону 

України «Про професійно-технічну освіту» і постанови Кабінету Міністрів 

України від 17 серпня 2002 р. № 1135 «Про затвердження Державного стандарту 

професійно-технічної освіти» та  є обов’язковим для виконання всіма 

професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та 

організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення 

кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та 

форми власності. 
 

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання на 

2 розряд складає 420 годин, на 3 розряд – 455 годин, на 4 розряд – 523 години, на 

5 розряд – 237 годин, на 6 розряд – 242 години. 

 У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної 

професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої 

набуває учень, що визначається робочим  навчальним планом. 

При організації перепідготовки 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 в слухача документа про 

присвоєння робітничої професії. 

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути продовжені 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» тощо). 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі 

кваліфікаційної характеристики професії «Друкар офсетного плоского 

друкування» (Випуск № 18 «Видавнича справа», Розділ  2 «Поліграфічна 

діяльність» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, 

затвердженого наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення 

України від 4 листопада 2008 року № 302), досягнень науки і техніки, 

впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, 

врахування особливостей  галузі,  потреб  роботодавців  і  містить  вимоги  до 

рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і 

навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені 

пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є 

загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці 
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та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336. 

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, 

лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на 

робочих місцях підприємств. 

Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійно-

технічної освіти не може перевищувати 80 % загального фонду навчального 

часу, відповідно варіативний компонент –20 %. 

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 із законодавством. 

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, 

засновники  організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і 

вихідний  контроль  знань, умінь та  навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну  

атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об'єднань долучаються 

до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх 

кваліфікаційної атестації.     

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації  

робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний  

контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом 

виконавчої влади,  що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, 

за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади. 

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти 

самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими 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, відведеного на 

виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється 

професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та 

організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, 

критеріїв оцінювання. 

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та 

третього  атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень 

«кваліфікований робітник», видається диплом. 
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Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно 

пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний 

рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та 

видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації. 

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння 

(підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету 

Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків 

документів про професійно-технічну освіту». 

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного 

навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм 

присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво державного 

зразка про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.  
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

випускника професійно-технічного навчального закладу 
(підприємства, установи та організації, 

що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) 

кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія:  8251 Друкар офсетного плоского друкування 

2. Кваліфікація: друкар офсетного плоского друкування 2-го розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати:  

основні правила з охорони праці; 

принципи утворення друкувальних і пробільних елементів у плоскому 

офсетному друкуванні;  

сорти, формати використовуваного паперу й технічних тканин, що 

використовуються;  

технічні вимоги до віддрукованих відбитків, зокрема, до бланків документів 

суворого обліку та звітності, сфальцьованих зошитів;  

паспорти рисунків і технічні умови на декель; правила експлуатації 

обслуговуваного устаткування. 

 

Повинен вміти: 
виконувати під керівництвом друкаря офсетного плоского друкування 

вищої кваліфікації підготовлення форми до друкування, підлагодження форм і 

друкування видань зі штриховими й растровими одно- й багатофарбовими 

ілюстраціями на однофарбових малоформатних (до 54х70 см) офсетних машинах 

(підготовляти машину й матеріали до друкування, брати участь у прилагоджені 

форми, завантаженні самонакладів; очищувати, змащувати машину, приймати 

відбитки й перевіряти їх якість, розвантажувати приймальний пристрій); 

здійснювати нагляд за роботою устаткування; 

обслуговувати всі види офсетних машин; 

приймати відбитки і сфальцьовані зошити, перевіряти їх якість; 

розвантажувати приймальний пристрій; 

пресувати і пакувати сфальцьовані зошити.  

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце; 

дотримуватись норм технологічного процесу; 

не допускати браку в роботі; 

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й 

навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного 

ведення робіт; 

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження й усунення 
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природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідними для виконання 

професійних обов’язків; 

володіти обсягом знань з правових питань галузі і 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 без вимог до стажу роботи. 

5.2. Після закінчення навчання 

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" за професією Друкар 

офсетного плоского друкування 2-го розряду, без вимог до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Інформація і телекомунікація. Видавнича діяльність. (КВЕД–2010, секція – 

J, розділ – 58.00). 

 

7. Специфічні вимоги 

7.1.Вік: прийняття на роботу після закінчення строку навчання здійснюється 

відповідно до законодавства.  

7.2.Стать: жіноча, чоловіча (обмеження отримання професій по статевій 

належності 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. 
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Типовий навчальний план 
 

Професія:  8251 Друкар офсетного плоского друкування 

Кваліфікація:  друкар офсетного плоского друкування 2-го розряду 

Загальний фонд навчального часу – 450 годин 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 78 6 

1.1 Інформаційні технології 21 6 

1.2 Основи правових знань  17  

1.3 Основи галузевої економіки і підприємництва 17  

1.4 Правила дорожнього руху 8  

1.5 Резерв часу 15  

2 Професійно-теоретична підготовка 129 2 

2.1 Спецтехнологія 54  

2.2 Загальна поліграфія 18  

2.3 Матеріалознавство 27 2 

2.4 Охорона праці 30  

3 Професійно-практична підготовка 206  

3.1 Виробниче навчання в навчальних майстернях 108  

3.2 Виробнича практика 98  

4 Консультації 30  

5 Державна кваліфікаційна атестація (або 

проміжна (поетапна) кваліфікаційна 

атестація при продовженні навчання) 

7 

 

6 Загальний обсяг навчального часу (без п. 4) 420 8 

 

 

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки 

кваліфікованих робітників за професією  

Друкар офсетного плоского друкування 2-го розряду 
 

1. Кабінети: 

 Інформаційних технологій 

 Правил дорожнього руху 

 Загальної поліграфії 

 Матеріалознавства 

 Спецтехнології 

 Охорони праці 
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2. Лабораторії: 

 Виготовлення форм 

 Комп’ютерної техніки 
 

3. Майстерні: 

 Друкарських процесів офсетного плоского друкування 
 

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне    навчання 

кваліфікованих робітників: 

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання; 

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при 

наявності обладнаного робочого місця; 

- предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху»     вивчаються за 

згодою підприємств - замовників кадрів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Інформаційні технології» 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Інформація та інформаційні технології 1  

2 Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології 15 4 

3 Мережні системи та сервіси 5 2 

Всього годин 21 6 

 

Тема 1. Інформація та інформаційні технології 

Поняття про інформацію та інформаційні технології. 

 

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології 

Програми створення текстових і графічних документів.  

Можливості графічних редакторів. Інтерфейс растрового редактора. 

Стилі оформлення та подання інформації. Текстовий процесор  

Таблиці в текстовому документі. Вставка в текстовому документ графічних 

зображень. 

Розробка фірмового стилю. 

Мультимедійні технології. 

Види і типи презентацій.  

Загальні відомості про засоби створення презентацій. 

Лабораторно-практичні роботи 
1.Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».  

2.Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».  

3. Створення проектів з допомогою графічних редакторів. 

4. Створення проектів з допомогою графічних редакторів. 

 

Тема 3. Мережні системи та сервіси 

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і 

глобальні мережі. 

Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції. 

Основні мережні сервіси. Браузери. 

Служби миттєвого обміну повідомлення. Форуми . Чати.   

Лабораторно-практичні роботи 
1.Пошук  статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом 

професії).   

2. Створення публікацій «Інновації в професії». 
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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 5  

3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються 1  

4. Господарство і право 1  

5. Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд 

господарчих спорів 

2  

6. Праця, закон і ми 2  

7. Адміністративний проступок і адміністративна 

відповідальність 

2  

8. Злочин і покарання 2  

9. Правова охорона природи. Охорона природи - 

невід'ємна умова економічного та соціального 

розвитку України 

1  

 Всього годин 17  
  

 
Тема 1. Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської  

культури. Поняття та ознаки правової держави 
Право у житті кожного з нас. Право – цінність – одна із засад державного і 

суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. 
Морально-етична природа права. Правомірна поведінка і правопорушення. 
Юридична відповідальність. 

 
Тема 2. Конституційні основи України 
Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище 

громадян України, їхня рівноправність. 
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. 

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через 
вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. 
Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада - представницький орган 
державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. 
Президент України – глава держави. Обрання Президента України та його 
повноваження. Припинення повноважень Президента України. 



15 

 

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої 
влади. 

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні 
винятково судами. Система судів в Україні. 

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, 
його система та повноваження. 

 
Тема 3. 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. 

 
Тема 4. 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. 

 
Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів 
Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які 

використовуються для розв'язання господарських спорів. 
 
Тема 6. Праця, закон і ми 
Право громадян України на працю. 
Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір.  

Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата. 
 
Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність 
Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та 

організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні 
відносин у сфері державного управління. Поняття адміністративного 
правопорушення і адміністративної відповідальності. 

 
Тема 8. Злочин і покарання 
Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. 

Злочин та інші правопорушення. 
Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи 

відповідно до вчинку. 
 
Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова 

економічного та соціального розвитку України 
Екологічне право та його роль у регулюванні системи "природа-людина-

суспільство". Основні принципи охорони навколишнього середовища. 
Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього 

середовища. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 
Предмет і роль курсу «Основи галузевої 

економіки і підприємництва» 
2 

 

2 
Загальна характеристика поліграфії, як галузі 

промисловості 
2 

 

3 Матеріально-технічна база поліграфії  3  

4 Поліграфії в умовах ринку 2  

5 

Підприємництво як форма діяльності в умовах 

ринкової економіки та державна підтримка 

підприємницької діяльності 

2 

 

6 Основи виробничого процесу в поліграфії 3  

7 
Трудові ресурси та заробітна плата в галузі в 

поліграфії 
3 

 

Всього годин 17  

 

Тема 1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і 

підприємництва» 
Економіка та її галузева структура. Мета вивчення курсу. Предмет і метод 

галузевої економіки. Зміст курсу і його взаємодія з іншими дисциплінами. 

Необхідність вивчення курсу майбутніми кваліфікованими 

конкурентоспроможними на ринку праці робітниками. 

 

Тема 2. Загальна характеристика поліграфії, як галузі промисловості 
Поліграфія – складова ланка виробничої інфраструктури. Галузева 

структура поліграфічної галузі. Продукція поліграфічної галузі та її особливості. 

Характерні показники, що впливають на формування галузевої структури 

промисловості України. 

 

Тема 3. Матеріально-технічна база поліграфічної галузі 
Характеристика матеріально-технічної бази поліграфічних підприємств. 

Структура і взаємодія елементів матеріально-технічної бази. Особливості 

сучасної інфраструктури поліграфії. Основні напрями прискорення науково-

технічного прогресу в поліграфії. Технологічна революція. Гуманізація 

виробництва. 

 

Тема 4. Поліграфія в умовах ринку 

Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Функції підприємств.  

Економічні відносини власності. Соціально-економічні і організаційно-правові 
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форми підприємств поліграфічної галузі. Особливості реформування власності 

на підприємствах поліграфічної галузі. 

 

Тема 5. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової 

економіки та державна підтримка підприємницької діяльності 

Сутність і функції підприємницької діяльності. Закон України «Про 

підприємництво». Види підприємницької діяльності на підприємствах 

поліграфії. Національна програма сприяння розвитку підприємництва в Україні. 

Особливості підприємництва у галузі та тенденції його розвитку. 

 

Тема 6. Основи виробничого процесу в поліграфії 

Зміст виробництва. Поняття про виробничий процес. Основні принципи 

організації виробничого процесу. Поняття про виробничий цикл. Типи 

виробництва і їх характеристика. Основи потокового виробництва. Сутність і 

значення технічної підготовки виробництва. Показники ефективності 

виробництва. 

 

Тема 7. Ринок праці в галузі поліграфії 
Поняття про організацію праці. Особливості організації праці в поліграфії. 

Персонал підприємства. Основи нормування праці. Види заробітної плати. 

Структура заробітної плати: основна, додаткова, інші виплати. Матеріальне 

заохочення працівників. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Правила дорожнього руху» 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Закон України «Про дорожній рух». Загальні 

положення,  визначення 

1  

2 Обов’язки та права пасажирів і пішоходів 1  

3 Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які 

керують гужовим транспортом і погоничів тварин 

1  

4 Регулювання дорожнього руху 1  

5 Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів 1  

6 Особливі умови руху 1  

7 Надання першої медичної допомоги під час 

дорожньо-транспортних випадків 

1  

8 Відповідальність за порушення правил 

дорожнього руху 

1  

Всього годин 8  

 

 

Тема 1. Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, 

визначення 

Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та визначення 

Закону України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху як правова 

основа дорожнього руху, що має створити безпечні умови для всіх його 

учасників.  

Закон України «Про дорожній рух». 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: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, велосипед, 

причеп, напівпричіп, дорога, дозволена максимальна вага, прорізна частина, 

смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений пункт, зупинка, стоянка, 

обгін, поступити дорогу, переважне право. Визначення цих термінів. 

 

Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів 
Порядок руху пішоходів у населених пунктах. 
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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.  

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар.  Пішохідна 

доріжка. Організована колона. «Знак»: «Пішохідний перехід». Груповий рух 

людей дорогою. 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 

Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати автобус, 

тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка пасажирів під час  

зупинки транспорту. 

 

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. Документи водія. Обов’язки водія. 

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги. 

Правила користування  велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух  

зазначених транспортних засобів і прогін тварин  забороняється. Заборони водію. 

Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів тварин. Заборони 

водію велосипеда забороняється. Заборони водію гужового транспорту. 

Заборони погоничам тварин. 

Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими  велосипедами, 

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. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух 

світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів. 

Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній 

рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед грудьми; 

права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника. 
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Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми 

знаками і розміткою. 

 

Тема 5.  Рух транспорту та 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 подання 

світлових сигналів або рукою. Небезпечні  наслідки порушення правил 

подавання  попереджувальних сигналів. 

Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. Безпека 

пішоходів і пасажирів. 

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину  

шляху гальмування. 

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

 

Тема 6. Особливі умови руху 
Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів. 

Навчальна їзда. Умови, за яких  дозволяється навчальна їзда на  дорогах. 

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху 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. 

Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по 

швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час доби. 

Буксирування. 

 

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-

транспортних випадків 

Визначення і термінове призначення дії фактора травмування, звільнення 

потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.  

Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання 

першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих при ДТП. 

 

Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху 

Соціально-економічні  і правові наслідки ДТП і порушення ПДРОКУ  

Поняття і види  адміністративних порушень.  

Кримінальна відповідальність.  

Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної 

шкоди. 

Засоби адміністративного покарання.  

Дисциплінарна відповідальність.  

Суспільний вплив.  

Громадянська відповідальність 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Спецтехнологія» 

№ 

 з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Вступ 2  

2 Загальні відомості про офсетний плоский друк 4  

3 Технологія виготовлення офсетних друкарських 

форм  6 1 

4 Поняття про офсетні машини 4  

5 Однофарбові  малоформатні офсетні аркушеві 

машини 22  

6 Підготовка паперу і фарби 6  

7 Підготовка офсетних аркушевих малоформатних 

однофарбових машин до друкування 
10 1 

 Всього годин 54 2 

 
 

Тема 1. Вступ 
Короткі історичні відомості про розвиток офсетного плоского друку. Початок 

поліграфії в Україні. Поліграфія – галузь відтворення друкованої продукції. 

Значення галузі для господарської діяльності України. Зв’язок поліграфії з 

іншими галузями народного господарства. 

Значення навчальних закладів професійно-технічної освіти у підготовці  

кваліфікованих працівників для поліграфічної промисловості. Кваліфікаційні 

характеристики і навчальні програми з професії друкар плоского офсетного друку. 

Поняття трудової і технологічної дисциплін, культури праці працівників офсетних 

цехів. 

 

Тема 2. Загальні відомості про офсетний плоский друк 

Принцип офсетного друку. Різновиди плоского офсетного друкування, їх 

характеристика, та область застосування. Порівняльний аналіз способів друку. 

Утворення друкувальних і пробільних елементів. 

 

Тема 3. Технологія виготовлення офсетних друкарських форм 
Друкарські та паперові аркуші. Частка. Утворення частки, види частки. 

Поняття про спуски. Види спусків. Побудова спусків. Кут бічного рівняння. 

Перевірка правильності побудови спуску полос. Макети. Побудова макетів 

спусків. Фальцовка та комплектовка. 

Поняття про оригінали, їх види – текстові  та ілюстраційні. Класифікація 

ілюстраційних оригіналів. Вимоги до оригіналів. 
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Офсетні формні пластини. Фотоформа. Способи підготовки поверхні 

офсетних формних пластин. Монометалеві та біметалеві офсетні пластини. 

Алюмінієва фольга та гідрофільний папір – пластини малого офсету. 

Технологічний процес виготовлення офсетних друкарських форм. Монтаж. 

Монтажні верстати і столи. Вимоги до монтажу. Експонування формних 

пластин. Копіювальні верстати Електронне обладнання для суміщення та 

монтажу фотоформ. Термооброблення офсетних друкарських форм із 

застосуванням технології «computer-to-plate». Вимоги до виготовлення форм 

офсетного плоского друку. Технологія обробки та зберігання офсетних форм. 

Лабораторно-практична робота  
1. Визначення якості виготовлених офсетних друкарських форм для різних 

моделей малоформатних однофабових офсетних аркушевих машин. 

 

Тема 4. Поняття про офсетні машини 
Класифікація та принципи побудови машин офсетного плоского друку 

(ОПД). Рулонні ротаційні машини ОПД. Переваги та недоліки аркушевих та 

рулонних машин ОПД. Технічні характеристики сучасних офсетних машин, які 

застосовуються в оперативній поліграфії та великому офсеті. Схеми побудови 

друкарських апаратів. 

Поведінка відбитка в зоні друкарського контакту.  

 

Тема 5. Однофарбові малоформатні офсетні аркушеві машини 
Види однофарбових малоформатних офсетних машин. Марки сучасних 

малоформатних однофарбових офсетних машин та їх технічні характеристики. 

Загальна схема побудови однофарбової малоформатної аркушевої офсетної 

машини. Основні вузли однофарбової малоформатної аркушевої офсетної машини 

та їх призначення. Принцип роботи малоформатної однофарбової офсетної 

машини. Основні вузли однофарбової офсетної машини. 

Друкарський апарат малоформатної однофарбової машини. Загальна схема 

побудови друкарського апарату. і Принцип роботи друкарського апарату. Привід 

друкарського апарата. Підшипники ковзання циліндрів друкарського апарата. 

Призначення підшипників офсетного циліндру для його поступального 

переміщення. Поняття про механізм натиску. Призначення контрольних кілець 

циліндрів. 

Будова формного циліндра. Пристосування для закріплення і натягування 

друкарської форми в різних марках однофарбових малоформатних офсетних 

машинах. Приладка друкарської форми. 

Будова офсетного циліндра. Поняття про декель та його призначення. Види 

декелів. Пристосування для закріплення і затяжки декеля в різних марках 

однофарбових малоформатних офсетних машинах.  

Будова друкарського циліндру. Механізм відкривання та закривання 

захватів. Регулювання клапанів в залежності від по щільності паперу.  

Зволожувальний апарат, його призначення. Значення зволоження 

друкарської офсетної форми. Загальні схеми побудови водних зволожувальних 
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апаратів. Основні частини водного зволожувального апарата. Принцип роботи 

зволожувального апарата. Зволожувальні апарати з очисним циліндром, які 

використовуються в малоформатних однофарбових машинах. Зволожувальні 

розчини, які вживають у залежності від виду друкарської форми. Спиртове 

зволоження. 

Фарбовий апарат, його призначення. Загальні схеми побудови фарбових 

апаратів у однофарбових малоформатних офсетних машинах. Системи 

фарбового апарату. Основні частини фарбових апаратів. Принцип роботи систем 

фарбового апарату. Будова  фарбового ящика. Види регулювання подачі фарби 

(загальна і місцева). 

Аркушеживильна система однофарбових малоформатних офсетних машин 

різних марок. Призначення та склад аркушеживильної системи.  

Класифікація самонакладів. Схема побудови полістного самонакладу. 

Принципи подавання аркушів самонакладом.  

Накладний стіл та його механізми. Механізми бокового і переднього 

вирівнювань.  

Механізм підйому та опускання стапельного стола.  

Аркушевивідний пристрій. Принцип виведення відбитка. Приймальний 

пристрій. Принцип опускання прийомки. Виставляння її за форматом відбитків.  

Привід ланцюгового транспортера. Механізм відкриття і закриття захватів 

каретки транспортера. 

Контрольно-блокувальні пристрої. Пневматична система.. 

Пульт керування у сучасних марках однофарбових малоформатних офсетних 

машин. 

 

Тема  6. Підготовка паперу і фарб 
Папір та технічні тканини. Сорти паперу. Роль і місце паперу в 

технологічному процесі друкування. Підготовка паперу. 

Розрізування паперу. Вимоги до розрізування. Дефекти пов’язані із 

порушенням вимог до розрізування. 

Вологість паперу. Дефекти пов’язані із вологістю паперу. Акліматизація 

паперу. Способи акліматизації. Акліматизатори. Заряди статичної електрики. 

Нейтралізатори статичної електрики. Пристосування для кондиціювання повітря 

в офсетних цехах. 

Друкарська фарба. Властивості друкарської фарби. Нумерація та індексація 

фарб. Вимоги до офсетних фарб. Підготовка фарб до друкування. Акліматизація 

друкарських фарб. Одержання нових кольорів. Корегування властивостей 

офсетних фарб. 

 

Тема 7. Підготовка малоформатних офсетних аркушевих однофарбових 

машин до друкування 

Технологічна схема підготовки малоформатної однофарбової машини до 

друкування. 

Техніка безпеки при роботі за малоформатною однофарбовою машиною. 
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Друкування багатофарбових ілюстрацій на однофарбових малоформатних 

офсетних машинах. Вимоги до форм. Мітка друкаря. 

Правила і порядок догляду за машиною під час зупинок. Матеріали і 

розчини для змивання і змащування. Правила технічного обслуговування 

машини. Огляд машини перед пуском. Періодичність змазування. Змащувальні 

речовини, маслянки. Порядок і способи чищення машини. Змивання фарбових 

апаратів, заміни зволожувальних розчинів. Послідовність операцій чищення 

машини. Економія мийних, мастильних і обтиральних матеріалів. 

Планово-попереджувальні ремонти. Профілактичні огляди. 

Лабораторно-практична робота 
1. Перевірка якості відбитків, отриманих на малоформатних аркушевих 

однофарбових машинах. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Загальна поліграфія» 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Вступ. Держава і книговидання 1  

2 Комп’ютер і видавець 1  

3 Форми офсетного плоского друку 2  

4 Машини плоского офсетного друку 2  

5 Форми глибокого офсетного друку 1  

6 Машини глибокого способу друку 2  

7 Оздоблювальні процеси 2  

8 Брошурувальні процеси 2  

9 Палітурні процеси 2  

10 Спеціальні способи друку 3  

 Всього годин 18  

 

Тема 1. Вступ. Держава і книговидання 
Поліграфія та її значення в житті суспільства. 

Види поліграфічної продукції. 

Видавництва України та їх завдання. Поліграфічні підприємства та їх 

призначення. Класичні способи друку в поліграфії. 

Системи виміру в поліграфії. Вимірювання форматів: паперу, видання та 

полоси.  

Конструктивні елементи книги. 

 

Тема 2. Комп’ютер і видавець 
Додрукарський процес підготовки видання. 

Способи виготовлення текстових фотоформ. 

Різновидності вивідних друкарських пристроїв для чорно-білої та 

кольорової інформації.  

Друкарські шрифти. Стандарти шрифтів. 

Верстка полос та її види. Монтаж фотоформ. Загальні відомості про 

коректуру тексту. 

 
Тема 3. Плоский офсетний друк та види форм  

 Принцип плоского офсетного друку. Класифікація форм плоского 

офсетного способу друку. Способи виготовлення форм плоского офсетного 

друку. 

 

 



26 

 

Тема 4. Машини плоского офсетного друку 

Класифікація офсетних друкарських машин. Будова і призначення основних 

вузлів сучасних аркушевих друкарських машин. 

Підготовка офсетних друкарських машин до роботи. 

 

Тема 5. Форми глибокого способу друку 
Відмінні ознаки глибокого способу друку. 

Способи виготовлення форм глибокого способу друку. 

 

Тема 6. Машини глибокого способу друку 
Класифікація друкарських машин глибокого способу друку . 

Призначення і будова друкарських машин глибокого способу друку. 

 

Тема 7. Оздоблювальні процеси 

Способи оздоблення віддрукованої продукції та галузь застосування. 

 

Тема  8. Брошурувальні процеси 

Призначення зштовхування, підрахунок та розрізування віддрукованих 

аркушів. Фальцювання віддрукованих аркушів. 

Способи комплектування зошитів. Способи скріплення зошитів у книжковий 

блок. 

 

Тема  9. Палітурні процеси 

Види обкладинок і палітурок та їх застосування. 

Види корінців у книжковому блоці та способи вставки книжкових блоків у 

палітурку. 

 

Тема 10. Спеціальні способи друку 
Особливості спеціальних видів друку та галузь застосування трафаретного, 

флексографічного і фототипного друку. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Матеріалознавство» 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Загальні положення 2  

2 Мастильні та змивальні матеріали 2  

3 Папір і картон 9  

4 Формні матеріали 4  

5 Друкарська фарба 6  

6 Декельні матеріали 2  

7 Еластоміри для фарбових валиків 2  

 Всього годин 27  

 
Тема 1. Загальні відомості  
Завдання і суть предмета «Матеріалознавство». Види матеріалів, що 

використовуються в поліграфії та їх класифікація. 
 
Тема 2. Мастильні та змивальні матеріали 
Призначення. Види. Умови зберігання. Техніка безпеки під час роботи. 
 
Тема 3. Папір і картон 
Розвиток виробництва паперу в Україні. Загальні відомості про склад і 

структуру паперу. Основні технологічні операції виробництва паперу. Види і 
класифікація друкарського паперу. Загальні поняття про картон і палітурний 
папір.  Особливості роботи з папером. Недоліки паперу. 

 
Тема 4. Формні матеріали 
Загальні відомості про офсетні пластини. Класифікація офсетних пластин. 

Вимоги до пластин. Умови зберігання. 
 
Тема 5. Друкарські фарби 
Склад і структура фарб. Технологія виготовлення друкарських фарб. 

Друкарські властивості фарб – загальні поняття. Види друкарських фарб. Їх 
класифікація. Зберігання фарб і допоміжних матеріалів.  

 
Тема 6. Пекельні матеріали 
Склад і призначення декель них матеріалів. Властивості офсетних полотен. 

Умови зберігання офсетних пластин. 
 
Тема 7. Еластоміри для фарбових валиків 
Види еластомірів. Вимоги до еластомірів фарбових валиків. Умови 

зберігання валиків. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Охорона праці» 

№  

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Правові та організаційні основи охорони праці 4  

2 Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості 

про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. 

Організація роботи з охорони праці 

 

10  

3 Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека 

виробництва і вибухозахист 

3  

4 Основи електробезпеки 3  

5 Основи гігієни праці. Медичні огляди 4  

6 Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

6  

 Всього годин 30  

 

 

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. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників 

для виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

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 важкі та шкідливі умови праці. 

Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення 

законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони 

праці. 
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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 захворювання на 

виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-

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 галузі. Загальні відомості про потенціал 

небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці 

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, 

для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з 

охорони праці. 

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час 

проведення робіт за професіями поліграфічної галузі. 

Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при 

експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які відносяться до 

даної професії. Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та їх 

огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, 

сигнальні фарбування. Знаки безпеки. 

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби 

індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих 

метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю 

безпечних умов праці, порядок їх використання. 
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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). 

Безпека праці на території поліграфічного підприємства. 

Порядок допуску до роботи працівників професії «Друкар офсетного 

плоского друкування» 2-го розряду. 

Дотриманим вимог безпеки праці, правил внутрішнього розпорядку 

поліграфічного підприємства. 

Особиста відповідальність друкаря офсетного плоского друкування за 

дотримання правил безпеки праці. 

Вимоги безпеки праці під час експлуатації друкарських, рулонних 

ротаційних машин; книжково-журнальні машини; машини для друкування газет 

та журналів.  Вимоги безпеки праці до обладнання, інструментів, приладів і 

пристроїв, які використовуються  при друкуванні тираж на різноманітних 

офсетних машинах.  

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. 

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки 

виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд. 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в 

професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з 

нормами та правилами. 

Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. 

Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки. 

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з 

підвищеною небезпекою або таких, де є потреба в професійному доборі. 

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 опалюваних 

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. 
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Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. 

Поняття вогнестійкості. 

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, 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 галузі. 

Організація пожежної охорони в галузі. 

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 аварії від кількості, фізико-хімічних властивостей і 

параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі. 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та 

вибуху в апаратурі, 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 відносно небезпеки ураження 

працюючих електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні 

та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, 

плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх 

призначення. Робота з переносними електросвітильниками. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних 

комп’ютерах. 
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Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. 

Правила поведінки під час грози. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди 
Поняття про 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 гімнастика. 

Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і 

жінками. 

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. 

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 працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 
Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. 
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Типова навчальна програма 

виробничого навчання 
 

Професія: 8251 Друкар офсетного плоского друкування 

Кваліфікація: друкар офсетного плоского друкування 2-го розряду 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 І. Виробниче навчання в навчальних майстернях  

1 Вступне заняття. Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки 

й пожежної безпеки 

6 

2 Виготовлення офсетних друкарських форм 30 

3 Будова та принцип роботи однофарбової малоформатної 

офсетної машини 

24 

4 Підготовка паперу та фарби до друкування тиражу 24 

5 Підготовка до друкування однофарбових малоформатних 

офсетних машин 

24 

 Всього годин 108 

 ІІ. Виробнича практика  

1 Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з безпеки праці, 

електробезпеки та пожежної безпеки 

7 

2 Самостійне виконання робіт друкаря офсетного плоского 

друкування 2-го розряду 

91 

 Кваліфікаційна пробна робота  

 Всього годин 98 

 Разом 206 

 

 

І. Виробниче навчання в навчальних майстернях 

Тема 1. Вступне заняття. Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й 

пожежної безпеки 
Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Вимоги безпеки праці в навчальній майстерні, на робочих місцях. 

Протипожежний режим під час роботи у навчальній майстерні, на робочих 

місцях. 

Правила користування первинними засобами пожежогасіння, відключення 

електромережі в навчальних майстернях, дотриманням санітарних норм у 

майстерні. 

Ознайомлення з освітньо-кваліфікаційною характеристикою професії 

«Друкар офсетного плоского друкування», кваліфікація – друкар офсетного 

плоского друкування 2-го розряду, та програмою професійно-практичної 

підготовки. 
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Ознайомлення учнів з історією навчального закладу (підприємства, 

організації, установи), організацією праці та правилами внутрішнього 

розпорядку в навчальних майстернях. Екскурсія на поліграфічне підприємство. 

 

Тема 2. Виготовлення офсетних друкарських форм 

Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Безпека праці при виконання робіт із виготовлення офсетних друкарських 

форм.  

Ознайомлення з обладнанням, інструментами, приладами і пристроями для 

виготовленні офсетних друкарських форм.   

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця та безпеки праці.  

Вправи 
Виконання прав щодо ознайомлення з будовою та роботою копіювального 

устаткування; матеріалами для копіювання (форми, плівками, для проявлення та 

фіксування); друкарськими та паперовими аркушами; частками, їх утворення та 

видами. 

Виконання прав щодо вивчення побудови макетів та створення спусків 

полос, перевірки правильності спуску. Класифікація оригіналів, вимог до них та 

засвоєння навичок роботи з оригіналами різних видів макетів; монтаж 

фотоплівок та вимоги до монтажу. 

Виконання прав та засвоєння навичок роботи із виготовлення офсетних 

друкарських форм контактним способом копіювання. 

 

Тема 3. Будова та принцип роботи однофарбової малоформатної 

машини 
Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Безпека праці при вивчення будови та принципу роботи однофарбової 

малоформатної машини.  

Ознайомлення з обладнанням, інструментами, приладами і пристроями для 

роботи з однофарбовою малоформатною машиною.  

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця та безпеки праці.  

Вправи 
Виконання прав щодо вивчення будови однофарбових малоформатних 

офсетних машин, їх основних вузлів: пульт управління, аркушепередавальна, 

аркушепровідна та аркушевивідна системи, фарбовий та друкарський апарати. 

Засвоєння правил і прийомів чищення та змащування однофарбової офсетної 

машини. 

 

Тема 4. Підготовка паперу та фарби до друкування тиражу 
Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Безпека праці при підготовці паперу та фарби до друкування тиражу.  

Ознайомлення з обладнанням, інструментами, приладами і пристроями для 

підготовки паперу та фарби до друкування тиражу.  

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця та охорона праці.  
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Вправи 

Виконання прав та засвоєння прийомів роботи із зштовхування та рахування 

паперу, розпуску паперу, акліматизація паперу у виробничих майстернях; 

завантаження паперу в самонаклад. 

Виконання прав із вивчення класифікації та нумерації друкарських 

офсетних фарб; зміни властивостей друкарської фарби та способів підбору 

кольорів.  

 

Тема 5. Підготовка до друкування однофарбової малоформатної 

офсетної машини 
Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Безпека праці при підготовці до друкування однофарбової малоформатної 

офсетної машини.  

Ознайомлення з обладнанням, інструментами, приладами і пристроями до 

друкування однофарбової малоформатної офсетної машини.  

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця та безпеки праці.  

Вправи  

Виконання прав та засвоєння навичок роботи із підготовки до роботи 

зволожувального, фарбового, друкарського апаратів; підготовки 

аркушеподавальної, аркушепровідної та аркушевивідної систем, процес 

проходження аркуша через машину, чистка друкарського апарата та 

встановлення в машину накладного столу; приладки друкарської форми та 

отримання пробного відбитка; змивання та чищення однофарбової офсетної 

машини, основні місця змащування. 

 

 

ІІ. Виробнича практика 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з безпеки праці, 

електробезпеки та пожежної безпеки 

Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Система управління охороною праці, організація служби безпеки праці на 

виробництві.  

Використання засобів безпеки праці та індивідуального захисту.  

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом, з 

організацією планування праці і контролем якості праці на виробництві. 

Ознайомлення з організацією робочих місць.  

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт друкаря офсетного плоского 

друкування 2-го розряду 

Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Система управління охороною праці, організація служби безпеки праці на 

виробництві.  

Використання засобів безпеки праці та індивідуального захисту.  

Роботи виконуються на основі нормативних документів з використанням 
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новітніх технологій обробки документів; найефективнішого використання 

робочого часу; економічних витрат матеріалів, електроенергії. 

 

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним 

навчальним закладом окремо із урахуванням сучасних технологій, новітніх 

устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами 

- замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку. 

 

 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА ПРОБНА РОБОТА 

Приклади робіт 
1. Обслуговування та змащування однофарбових малоформатних офсетних 

машин, та машинами для виготовлення офсетних друкарських форм. 

2. Виготовлення макетів для книжково-журнальної та альбомної продукції. 

3. Виконання монтажу фотоплівок на монтажному столі. 

4. Виготовлення форм контактним копіюванням. 

5. Підготовка та приладка зволожувального апарата. 

6. Підготовка та приладка фарбового апарата. 

7. Підготовка та приладка друкарського апарата. 

8. Підготовка та приладка аркушеподавальної системи. 

9. Підготовка та приладка аркушепровідної системи. 

10. Підготовка та приладка аркушевивідної системи. 

11. Підготовка та проведення акліматизації паперу до друкування. 

12. Коректування властивостей фарби.  

13. Зошити сфальцьовані – приймання на рулонних офсетних машинах, 

пресування, пакування. 

14. Продукція аркушева – приймання на рулонних офсетних машинах. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 
Професія: Друкар офсетного плоского друкування 

Код: 8251 

Кваліфікація: друкар офсетного плоского друкування 2-го розряду 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 
1. Основні правила з охорони праці. 

2. Принцип утворення друкувальних елементів у офсетному плоскому 

друкуванні. 

3. Принцип утворення проміжкових елементів у офсетному плоскому 

друкуванні. 

4. Сорти й формати використовуваного паперу й технічних тканин. 

5. Технічні вимоги до віддрукованих відбитків, зокрема, до бланків суворого 

обліку та звітності та сфальцьованих зошитів. 

6. Види декелів. 

7. Паспорти рисунків і технічні умови на декель. 

8. Технологічний процес приробки декеля. 

9. Правила експлуатації обслуговуваного устаткування. 

10. Технологічний процес виготовлення офсетних друкарських форм. 

11. Частки друкарського аркуша, принцип утворення часток, спуски полос. 

12. Будову однофарбових офсетних машин. 

13. Технологічний процес підготовки офсетних малоформатних машин до 

друку. 

 

УМІЄ: 

1. Організувати робоче місце. 

2. Дотримуватись вимог безпеки праці при виконанні робіт. 

3. Виконувати спуски полос. 

4. Виготовляти офсетні друкарські форми. 

5. Виконувати під керівництвом друкаря офсетного плоского друкування 

вищої кваліфікації підготовлення форм до друкування. 

6. Виконувати під керівництвом друкаря офсетного плоского друкування 

вищої кваліфікації приладжування форм. 

7. Виконувати під керівництвом друкаря офсетного плоского друкування 

вищої кваліфікації друкування видань зі штриховими й растровими одно- й 

багатофарбовими ілюстраціями на однофарбових малоформатних (до 54 х 

70 см) офсетних машинах. 

8. Підготовляти машину до друкування. 

9. Підготовляти матеріали до друкування. 

10. Завантажувати самонаклад. 

11. Очищувати і змащувати машину. 

12. Приймати відбитки й перевіряти їх якість. 

13. Розвантажувати приймальний пристрій. 
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14. Здійснювати нагляд за роботою устаткування. 

15. Обслуговувати всі види однофарбових офсетних машин. 

16. Приймати сфальцьовані зошити. 

17. Перевіряти якість сфальцованих зошитів. 

18. Пресувати і пакувати сфальцьовані зошити. 
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання  

 

Професія: Друкар офсетного плоского друкування 

Код: 8251 

Кваліфікація: друкар офсетного плоского друкування 2-го розряду 

 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу  

(15 осіб) 

При-

мітки 

для  

індивіду- 

ального 

користу-

вання 

для 

групового 

користу-

вання 

 Обладнання    

1 Однофарбові офсетні машини малого 

формату 
 

7 
 

2 Установки для виготовлення форм 

електрографічним способом 
 

 
2 

 

 Інструмент    

1 Торцевий універсальний ключ  1  

2 Висічка для офсетної гуми  1  

3 Висічка для присосів самонакладу  1  

4 Набір шестигранних ключів  1  

5 Набір гайкових ключів  1  

6 Набір викруток 
 

 1  

 Прилади і пристрої    

1 Переносний пристрій  1  

2 Закріплювальний пристрій  1  

3 Пристрій для виготовлення копій  1  

4 Монтажний стіл  1  

5 Металеві шафи для зберігання 

змащувально-мастильних матеріалів 
 

2 
 

6 Тумбочки для зберігання змивально-

проявних розчинників 
 

2 
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Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 
професійно-технічної освіти 

 

 

 
 

ДСПТО 8251 J.58.00-2015 
                                                                                               (позначення стандарту) 

 

 

 

 

 

Професія:         Друкар офсетного плоского друкування 

 

Код:                   8251 
 

Кваліфікація:  друкар офсетного плоского друкування 3-го розряду 
 
 

 

 

 

 

 

 
Видання офіційне 

Київ  - 2015 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

випускника професійно-технічного навчального закладу 
(підприємства, установи та організації, 

що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) 

кваліфікованих робітників) 

 
1.Професія:  8251 Друкар офсетного плоского друкування 

2.Кваліфікація:  друкар офсетного плоского друкування 3-го розряду 

3.Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати:  

основні правила з охорони праці; 

формати видань, сорти паперу та асортимент друкарських фарб;  

технічні вимоги до офсетної гумотканинної пластини (декеля), фарбових- і 

зволожувальних валиків друкарської форми й матеріалів;  

технологічний процес виготовлення офсетних форм різної складності. 

 

Повинен вміти: 
Виконувати під керівництвом друкаря офсетного плоского друкування 

вищої кваліфікації приладжування форм і друкування на однофарбних 

малоформатних офсетних машинах високохудожньої продукції, бланків цінних 

паперів і документів суворого обліку та звітності, які містять гільйошні та 

орнаментальні елементи, приймати відбитки й перевіряти їх якість; 

друкувати на одно- й двофарбних повноформатних (60х90 см і більше) 

офсетних машинах видань з ілюстраціями – штрихованими з великими 

графічними деталями рисунка, растровими з лініатурою до 40 лін/см; 

друкувати на однофарбних повноформатних офсетних машинах видань з 

ілюстраціями – з штрихованими дрібними графічними деталями рисунка, 

растровими з лініатурою растра понад 40 лін/см; 

друкувати на рулонних й аркушевих малоформатних офсетних машинах 

продукції, яка містить ілюстрації – штриховані  з великими та дрібними 

графічними деталями рисунка, растровими з різною лініатурою; 

виконувати під керівництвом друкаря офсетного плоского друкування 

вищої кваліфікації приладжування форм і друкування газет і журналів на 

газетних багаторулонних агрегатах; 

виконувати під керівництвом друкаря офсетного плоского друкування 

вищої кваліфікації роботи з вироблення (додаткове зволоження та вироблення) 

офсетних форм різної складності; 

підбирати і змішувати фарби, підготовляти і прилагоджувати форми, 

друкувати пробні відбитки; 

накладати аркуші папір на накладну дошку друкарської машини, 

підготовляти папір до друкування; 

підготовляти і встановлювати рулони паперу. 
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4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце; 

дотримуватись 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 необхідними для виконання 

професійних обов’язків; 

володіти обсягом знань з правових питань галузі і 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 без вимог до стажу роботи. 

5.2. При підвищенні кваліфікації 

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень ”кваліфікований робітник” за професією Друкар 

офсетного плоского друкування 2-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 Друкар 

офсетного плоского друкування 3-го розряду, без вимог до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника: 

Інформація і телекомунікація. Видавнича діяльність. (КВЕД–2010, секція – J, 

розділ – 58.00). 

 

7. Специфічні вимоги 

7.1 Вік: прийняття на роботу після закінчення строку навчання здійснюється 

відповідно до законодавства. 

7.2 Стать: жіноча, чоловіча (обмеження отримання професій по статевій 

належності 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. 
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Типовий навчальний план 
 

Професія:  8251 Друкар офсетного плоского друкування 

Кваліфікація:  друкар офсетного плоского друкування 3-го розряду 

Загальний фонд навчального часу – 485 годин 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно

-практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 42 2 

1.1 Інформаційні технології 7 2 

1.2 Основи правових знань  10 – 

1.3 Основи галузевої економіки і підприємництва 10 – 

1.4 Резерв часу 15 – 

2 Професійно-теоретична підготовка 165 12 

2.1 Спецтехнологія 60 2 

2.2 Виробнича графіка 20 8 

2.3 Загальна поліграфія 20  

2.4 Матеріалознавство 30 2 

2.5 Електротехніка з основами промислової 

електроніки 
20 – 

2.6 Охорона праці 15 – 

3 Професійно-практична підготовка 241  

3.1 Виробниче навчання в навчальних майстернях 54  

3.2 Виробниче навчання на виробництві 54  

3.3 Виробнича практика 133  

4 Консультації 30  

5 Державна кваліфікаційна атестація (або 

проміжна (поетапна)  кваліфікаційна 

атестація при продовженні навчання) 

7 

 

6 Загальний обсяг навчального часу (без п. 4) 455 14 

 

 

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки 

кваліфікованих робітників за професією  

Друкар офсетного плоского друкування 3-го розряду 
1. Кабінети: 

 Інформаційних технологій 

 Спецтехнології 

 Виробничої графіки 

 Загальної поліграфії 
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 Матеріалознавства 

 Електротехніки 

 Охорони праці 

 

2. Лабораторії: 

 Виготовлення форм 

 Комп’ютерної техніки 
 

3. Майстерні: 

 Друкарських процесів офсетного плоского друкування 
 

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне    навчання 

кваліфікованих робітників: 

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання; 

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при 

наявності обладнаного робочого місця; 

- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств - замовників 

кадрів. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Інформаційні технології» 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Системи управління на основі комп’ютерних 

технологій 

2 1 

2 Сучасні інформаційні технології 5 1 

Всього годин 7 2 

 

 

Тема 1. Системи управління на основі комп’ютерних технологій 

Засоби представлення інформації. Види управління: ручне, 

автоматизоване, автоматичне. Структура і визначення різних систем 

управління автоматизованим виробництвом. Ієрархічні системи управління 

виробництвом.  

Лабораторно-практичні роботи 
1.Складання алгоритму управління автоматизованим обладнанням. 

 

Тема 2. Сучасні інформаційні технології 
Обробка графічних зображень за допомогою персонального комп’ютера. 

Растрові та векторні зображення. Професійні пакети обробки зображень. 

Обробка текстової та числової інформації ПК у професійно-технічних 

навчальних закладах.  

Лабораторно-практичні роботи 

 1.Створення проектів з допомогою графічних редакторів. 
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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 Цивільне право і відносини, що ним 

регулюються 
3 

 

2 Господарство і право 7  

Всього годин 10  

 

Тема 1. 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. 

Суб’єкти цивільного права та цивільно-правових відносин. Особливості 

цивільної правосуб’єктності фізичних осіб. Обсяг цивільної дієздатності 

фізичних осіб. 

Підстави спадкоємства. Спадкоємство за законом. Спадкоємство за 

заповітом. 

 

Тема 2. 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 в господарському праві. 

Господарський договіроку  Основні типи й види господарського договору. Зміст 

і порядок укладання господарських договорів. 

Підприємництво в Україні. Законодавство про підприємницьку діяльність. 

Поняття підприємництва. Обмеження в здійсненні підприємницької діяльності. 

Державна реєстрація підприємництва. Припинення підприємницької діяльності. 

Відповідальність у господарських відносинах. Види відповідальності за 

порушення господарського законодавства. 

Правове регулювання неспроможності, банкрутства суб'єктів 

підприємницької діяльності. Правове регулювання окремих галузей 

господарства. Правове регулювання промисловості. Правове регулювання   

господарських   відносин   у   галузі. 

Відпрацювання навичок, пов’язаних із діловим спілкуванням. 
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Типова  навчальна програма з предмета 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

№  

з/п Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Основи підприємництва 3  

2 Управління в ринковій економіці 1  

3 Основи маркетингової діяльності 1  

4 Макроекономіка. Відтворення суспільного 

продукту  
2 

 

5 Неспроможність (банкрутство) піліграфічних 

підприємств 
1 

 

6 Податкова система та податкова політика 2  

 Всього годин  10  

 

Тема 1. Основи підприємництва 
Процес створення підприємства в галузі. Вибір сфери підприємницької 

діяльності. Способи входження в бізнес. Бізнес-план як інструмент 

підприємницької діяльності, призначення і структура. Джерела залучення 

коштів. Складання установчих документів. Державна реєстрація суб'єктів 

підприємницької діяльності. 

Фонди підприємств та їх обіг. Економічні елементи процесу виробництва. 

Основні та оборотні фонди. Амортизація. Собівартість. 

Витрати виробництва і витрати підприємства поліграфічної галузі. 

Собівартість продукції, її структура. Ціна та ціноутворення на поліграфічну 

продукцію. Прибуток та його економічна природа. Рентабельність поліграфічниї 

підприємств. 

Заробітна плата, її форми й системи.  

 

Тема 2. Управління в ринковій економіці 
Основи менеджменту. Зміст управлінської діяльності. Функції управління. 

Формування організаційної структури підприємства поліграфічної галузі. Бізнес-

план та основні вимоги до його складання. 

 

Тема 3. Основи маркетингової діяльності 

Сутність, принципи та функції маркетингу, його види. Принципи 

маркетингу та менеджменту, механізми соціального регулювання ринкової 

економіки. Види маркетингової діяльності. Реклама та її роль в умовах ринкової 

економіки.  

 

Тема 4. Макроекономіка. Відтворення суспільного продукту 

Суть і види відтворення валового національного продукту та його 
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структура. Фактори зростання валового національного продукту. 

Національний дохід, його розподіл, перерозподіл, обмін та споживання. 

Відтворення робочої сили. Трудові ресурси. Безробіття. Трудові ресурси та 

становлення ринку праці. Зайнятість, новий підхід і форми регулювання. 

Економічне зростання, його фактори і типи. 

 

Тема 5. Неспроможність (банкрутство) піліграфічних підприємств 

Поняття та ознаки банкрутства піліграфічних підприємств. Поняття активу 

й пасиву організації. Ліквідація піліграфічних підприємств. 

 

Тема 6. Податкова система та податкова політика держави  

Податкова система та податкова політика держави, її регулюючі функції. 

Класифікація податків. Механізм оподаткування. Законодавча база податкової 

системи України. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Спецтехнологія» 

№ 

з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Основи кольорознавства 5  

2 Двофарбові повноформатні аркушеві офсетні 

машини 

15  

3 Підготовка двофарбових повноформатних 

офсетних машин до друку 

10  

4 Технологія друкування продукції на двофарбових 

повноформатних офсетних машинах 

10 2 

5 Чотирифарбні малоформатні офсетні машини 5  

6 Підготовка та процес друкування на 

чотирифарбних малоформатних офсетних машинах 

5  

7 Рулонні ротаційні машини офсетного плоского 

друкування 

5  

8 Підготовка та процес друкування на рулонних 

ротаційних машинах офсетного плоского 

друкування 

5  

 Всього годин 60 2 

 
 

Тема 1. Основи кольорознавства 

Фізична природа світла і його характеристики. 

Кольоровий тон, насиченість, світлота. 

Чистота та яскравість кольору. Хроматичні та ахроматичні  кольори. 

Додаткові кольори. 

Сприйняття світла та кольору. Адитивний і субтрактивний синтези. 

Кольороподіл. 

 

Тема 2. Двофарбові повноформатні аркушеві офсетні машини 

Види двофарбових офсетних повноформатних машин. Марки сучасних 

машин. Технічні характеристики. Побудова друкарських апаратів двофарбових 

офсетних повноформатних машин. Загальна схема роботи двофарбових офсетних 

повноформатних машин різних модифікацій. 

Друкарський апарат двофарбової офсетної повноформатної машини. Будова. 

Призначення механізмів (циліндрів). Діаметри друкарських циліндрів. Механізм 

відкривання захватів. 

Формний циліндр двофарбової офсетної повноформатної машини. Будова. 

Пристосування для закріплення форм у різних марках машин. 
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Офсетні циліндри двофарбових офсетних повноформатних машин. 

Закріплення декеля. Вибір декеля для певного виду продукції. 

Зволожувальні апарати двофарбових офсетних повноформатних машин. 

Будова, принцип дії. Зволожувальні розчини (показники). Регулювання 

подавання зволожувального розчину. Спиртове зволоження. 

Фарбові апарати двофарбових офсетних повноформатних машин. Будова й 

принцип дії. Системи фарбового апарата. Регулювання подавання фарби. 

Сучасні фарбові апарати. 

Паперопровідна система у двофарбових офсетних повноформатних машин. 

Самонаклад з каскадною подачею аркушів. 

Форграйфери, їх функція, будова, принцип дії. Передавальні циліндри, 

функція, принцип передачі аркуша від секції до секції. 

Аркушевивідні пристосування. Вивідний транспортер.  Механізм 

відкривання і закривання захватів. Регулювання захватів. 

Прийомка. Основні механізми. Механізми приймального стола, механізми 

бокового і заднього зіштовхувачів. Автоблокувальний пристрій. 

 

Тема 3. Підготовка двофарбових повноформатних офсетних машин до 

друку 

Технологічна схема підготовки двофарбових офсетних повноформатних 

машин до друку. Організація робочого місця. Чищення і змащування машин. 

Підготовка аркушепровідної системи до друку. Підготовка матеріалів. 

Заправлення самонакладу папером. Встановлення щупа, присосів, роздувачів, 

розподілювальних  щіток, вивідних роликів, автомата бокового і переднього 

упорів. 

Підготовка друкарських апаратів. Встановлення і регулювання форм. 

Встановлення, перевірка якості і заміна декеля. Підготовка друкарського 

циліндра. 

Підготовка зволожувальних апаратів. Встановлення і приладка накатних 

валиків. Встановлення дукторного циліндра. Регулювання подавання зволо-

жувальних розчинів. 

Підготовка фарбових апаратів. Встановлення і приладка фарбових валиків, 

передавального валика, регулювання положення ножа фарбового ящика. 

Загальне і місцеве регулювання. 

Підготовка аркушевивідної системи, встановлення бокових і передніх 

обмежувачів. 

 

Тема 4. Технологія друкування продукції на двофарбових 

повноформатних офсетних машинах 

Технологія друкування пробних відбитків. Технологія друкування робіт зі 

штриховими ілюстраціями з великими графічними деталями рисунка, 

растровими з лініатурою растра 40 лін/см. Встановлення та приладка форми. 

Зарядка самонакладу. Регулювання фарбового і зволожувального апаратів. 

Усунення неполадок у роботі. Технологія друкування видань з ілюстраціями – 
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штриховими дрібними графічними деталями рисунка, растрові з лініатурою 

растра понад 40 лін/см. 

Підготовка паперу до друкування. Вимоги до паперу. 

Підготовка фарби до друку. Асортименти і нумерація фарб. Вимоги до фарб 

офсетного друку. Властивості фарб і їх залежність від умов друку. Взаємодія 

фарби і паперу в процесі друкування. 

Коректування властивостей фарб. Допоміжні речовини для коректування 

липкості, в’язкості, швидкості висихання. 

Фарби системи CMYK, PANTON, РАДУГА. Фарби для різних видів 

продукції. Правила змішування фарб. Основні і допоміжні кольори і способи їх 

одержання. Дефекти продукції, пов’язані з недостатньою підготовкою фарби до 

друку. Способи усунення дефектів. 

Фактори, які випливають на порядок накладання фарб. Способи перевірки 

точності суміщення фарб. Шкали оперативного контролю. Технічні вимоги до 

якості відбитків і допустимі відхилення. Візуальна перевірка стану відбитків. 

контроль за допомогою денситометра. Затвердження контрольного відбитку до 

друку. 

Дефекти, які виникають при друкуванні на двофарбових офсетних 

повноформатних машинах, причини виникнення та способи усунення. 

Лабораторно-практичні роботи 
1. Вивчення видів дефектів накладів. 

2. Встановлення причин виникнення дефектів при друці на двофарбових 

офсетних повноформатних машинах. Способи усунення дефектів за даними 

накладами. 

 

Тема 5. Чотирифарбні малоформатні офсетні машини 
Типи та види чотирифарбних малоформатних офсетних машин. Технічні 

характеристики. Основні вузли машини. Загальний принцип роботи. 

Схеми побудови друкарських апаратів. Пристрої для закріплення офсетних 

форм. 

 

Тема 6. Підготовка та процес друкування на чотирифарбних 

малоформатних офсетних машинах 

Підготовка друкарського апарату. Встановлення та приладка форм. 

Підготовка фарбового та зволожувального апаратів. Підготовка 

аркушеживильного та приймального пристроїв. 

Друкування пробних відбитків. Дефекти, які виникають при друкуванні на 

малоформатних чотирифарбних машинах, їх причини виникнення та способи 

усунення. 

 

Тема 7. Рулонні ротаційні машини офсетного плоского друкування 

Типи та види рулонних ротаційних машин. Технічні характеристики. 

Основні вузли машини. Загальний принцип роботи рулонних ротаційних машин 
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(1+1; 2+1). Схеми побудови друкарських апаратів. Пристрої для закріплення 

офсетних форм. 

Стрічкоживильні пристрої РРМ. Пристрої для кріплення рулонів. Пристрої 

для регулювання створення натягу стрічки. 

Засоби стрічкоживильної системи. 

 

Тема 8. Підготовка та процес друкування на рулонних ротаційних 

машинах офсетного плоского друкування 
Підготовка друкарського апарату, встановлення форм та їх приладка. 

Підготовка фарбового та зволожувального апаратів. 

Підготовка та встановлення до роботи рулонів, механізму автосклейки. 

Регулювання натягу паперової стрічки. 

Друкування пробних відбитків. Техніка друкування накладів (1+1, 2+1). 

Дефекти, які виникають при друкуванні на рулонних машинах, їх причини 

виникнення та способи усунення. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Виробнича графіка» 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Поняття про графіку 2  

2 Шкали переходу тонів 4 2 

3 Створення нових кольорів 4 1 

4 Шрифти, види їх побудова 8 4 

5 Центральна композиція у виробах 2 1 

 Всього годин 20 8 

 

Тема 1. Вступ 
Вступ в предмет виробнича графіка. Поняття композиції і графіки. Види 

оформлення друкованих видань. Значення графічного оформлення видань. 

Область застосування графіки в даній спеціальності. Інструменти та 

пристосування для графічного виконання. 

 

Тема 2. Шкали переходу тонів 
Гармонія кольорів. Контраст кольорів. Змішування фарб. Хроматичні та 

ахроматичні кольори. Шкали хроматичних та ахроматичних кольорів. Малювання 

шкали переходу тонів ахроматичних кольорів. Малювання шкали в кольорі. 

Малювання шкали на стандартному аркуші. 

Практичні роботи 
1. Малювання шкали переходу тонів ахроматичних кольорів. 

2. Малювання переходу тонів в кольоровому крузі. 

 

Тема 3. Створення нових кольорів 

Малювання основних кольорів. Малювання додаткових кольорів на основі 

основних. Поєднання кольорів. Колір і форма зображення. Розкладання 

багатокольорового оригіналу на складові його кольору. Змішування фарб. 

Практична робота 
1. Малювання додаткових кольорів на основі основних. 

 

Тема 4. Шрифти 
Шрифти як засіб передачі думки і оформлення друкованої продукції. 

Основні елементи шрифтів. Гарнітура і накреслення. Види шрифтів.  

Характеристика шрифтів. Принцип побудови шрифтів. Малювання сітки для 

побудови шрифтів. Побудова шрифтів рубаної гарнітури. Замальовування 

шрифтів. 
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Практичні роботи 
1. Малювання основних та допоміжних елементів шрифтів. 

2. Малювання сітки для побудови шрифтів. 

3. Побудова шрифтів рубаної гарнітури. 

4. Замальовування шрифтів фарбами. 

 

Тема 5. Центральна композиція у виробах 

Особливості центральної композиції в друкованій продукції. Значення 

центральної композиції. Композиційні засоби. Застосування принципів 

центральної композиції. 

Практична робота 
1. Малювання центральної композиції у заставках друкованої продукції. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Загальна поліграфія» 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Вступ. Держава і книговидання 2  

2 Комп’ютер і видавець 2  

3 Плоский офсетний друк та види форм 2  

4  Офсетні друкарські машини 2  

5 Форми глибокого друку 2  

6 Машини глибокого способу друку  1  

7 Оздоблювальні процеси 2  

8 Брошурувальні процеси 2  

9 Палітурні процеси 2  

10 Спеціальні способи друку 3  

 Всього годин 20  

 

 

Тема 1. Вступ. Держава і книговидання 
Завдання і розвиток поліграфії. Класифікація видавничої і промислової 

продукції. 

Види видавництв та їх функції. Типи поліграфічних підприємств за видом 

продукції і характером технологічного процесу (друкарні, фабрики, комбінати). 

Основні і допоміжні цехи. 

Класифікація способів друку згідно розміщення друкувальних і пробільних 

елементів на формі: високий, плоский офсетний і глибокий. 

Одиниці вимірювання об’єму авторського оригіналу і друкованої продукції: 

авторський, обліково-видавничий, друкарський аркуш, частка аркуша.  

Зовнішні та внутрішні елементи книги та їх характеристика. 

 

Тема 2. Комп’ютер і видавець 

Характеристика способів виготовлення фотоформ. 

Технологічна схема виготовлення фотоформ. 

Комп’ютерні технології у формних процесах. 

Струменеві друкуючі пристрої, застосування, різновиди. 

Лазерні принтери, принцип їх дії, застосування сучасних лазерних 

принтерів. 

Шрифт в художньому оформленні сучасних друкованих видань в Україні. 

Класифікація шрифтів за рисунком.  

Верстка книжкових полос та характеристика складових елементів верстки.  

Основні операції монтажу фотоформ та їх характеристика. 

Види коректур та їх характеристика. Поняття про коректурні знаки. 
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Тема 3. Плоский офсетний друк та види форм 

Різновидності плоского офсетного друку та їх характеристика. Характеристика 

способів виготовлення форм плоского офсетного способу друку. Обладнання та 

принцип виготовлення офсетної друкарської форми.  

 

Тема 4. Офсетні друкарські машини 
Особливості друкарського процесу та принцип побудови сучасних 

аркушевих офсетних друкарських машин. 

Установка і приладка форми, зарядка самонакладу, регулювання фарбового 

і зволожувального апаратів та друкування на сучасних офсетних друкарських 

машинах. 

Ризографія, її основні переваги. Види різографів та їх застосування. 

 

Тема 5. Форми глибокого способу друку 
Застосування глибокого способу друку. Растри глибокого способу друку. 

Підготовка формного циліндра, монтаж фотоформ. 

Загальна технологічна схема виготовлення форм глибокого способу друку 

фотохімічним способом із застосуванням пігментного паперу. 

 

Тема 6. Машини глибокого способу друку 
Особливості друкарського процесу та відмінності друкарських машин 

глибокого способу друку. 

 

Тема 7. Оздоблювальні процеси 

Створення покриття на відбитках. Характеристика лакування відбитків. 

Види лаків і вимоги до них. Припресовування полімерної плівки. Принцип 

роботи машини для припресовування плівки до відбитків.  

 

Тема 8. Брошурувальні процеси 

Види фальцювання аркушів та їх характеристика. 

Візуальний і механізований контроль правильності комплектування. 

Характеристика основних способів скріплення зошитів у блок. 

 

Тема 9. Палітурні процеси 
Види обкладинок, їх характеристика та застосування 

Обробка книжкових блоків. Характеристика корінців у книжковому блоці. 

 

Тема 10. Спеціальні способи друку 
Відмінність спеціальних способів друку від класичних.  

Застосування трафаретного способу друку. Види сіток та способи 

виготовлення форм трафаретного способу друку. 

Призначення і переваги флексографії. Флексографічні друкарські форми. 

Особливості і призначення фототипії. Переваги і недоліки. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Матеріалознавство» 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Формні матеріали 5  

2 Мастильні та змивальні матеріали 3  

3 Папір і картон 6 1 

4 Друкарська фарба 6 1 

5 Палітурні матеріали 3  

6 Декельні матеріали 3  

7 Еластоміри для фарбових валиків 4  

 Всього годин 30 2 

 

 

Тема 1 . Формні матеріали 

Алюмінієві, цинкові офсетні пластини. Офсетні пластини: моно- та 

поліметалеві, алюмінієва фольга та гідрофільний папір.  Монометалеві: АІ, Zn; 

біметалеві: Сu-Ni; Ni-Сr; Сu-Сr. 

 

Тема 2. Мастильні та змивальні матеріали 
 Мінеральні мастила: властивості та їх використання. Консистентні мастила. 

Групи вище вказаних матеріалів, їх застосування, умови зберігання, безпечні 

прийоми роботи. 

 

Тема 3. Папір і картон 
Склад рослинних волокон. Деревна маса. Деревна целюлоза. Відбілювання 

напівфабрикатів. Розмел волокон целюлози. Наповнення паперової маси. 

Проклейка паперової маси. Забарвлення паперової маси. Відливання паперу. 

Додаткова обробка паперу. Структура паперу. Гладкість паперу. Міцність 

паперу. Папір для офсетного друку.  

Лабораторно-практична робота 
1. Визначення ступеня проклейки паперу. 

 

Тема 4. Друкарські фарби 
Пігменти. В’яжучі речовини. Допоміжні речовини. Структурно-механічні 

властивості фарб. Фарби для офсетного друку. Класифікація фарб, призначених 

для друкування на папері. 

Лабораторно-практична робота 
1. Вивчення консистенції (розтікання) друкарської фарби. 
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Тема 5. Палітурні матеріали 
Загальні відомості про покривні матеріали на тканій основі. Оздоблюванні 

матеріали - лаки. Види лаків. 

 

Тема 6 . Декельні матеріали 

Технологія виготовлення офсетного гумового полотна. Властивості 

офсетних гумових полотен. 

 

Тема 7. Еластоміри для фарбових валиків 
Поліуретанові, гумові, желатино-гліцеринові, анілоксові валики. 

Властивості, технологія виготовлення, умови зберігання. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Електротехніка з основами промислової електроніки» 

№  

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Вступ 1  

2 Основи електростатики 1  

3 Постійний струм та кола постійного струму 3  

4 Електромагнетизм 2  

5 Змінний струм та кола змінного струму 3  

6 Електричні та радіотехнічні вимірювання. 

Електровимірювальні прилади 2  

7 Трансформатори 2  

8 Електричні машини 3  

9 Електричні апарати 2  

10 Виробництво, розподіл та споживання електричної 

енергії 1  

 Всього годин  20  

 

Тема 1. Вступ  
Коротка характеристика і зміст предмета «Електротехніка з основами 

промислової електроніки». Зв’язок цього предмета з іншими предметами 

(математика, фізика, хімія, спецтехнологія друкарів плоского друку). Значення 

електротехнічної підготовки для кваліфікованих робітників з професії друкар 

плоского друку. Розвиток енергетики, електротехніки та електроніки в Україні та 

в поліграфічному виробництві зокрема. 

 

Тема 2. Основи електростатики  
Силові та еквіпотенціальні лінії електричного поля. Простіші електричні поля: 

поле точкового заряду, поле зарядженої осі, поле між двома паралельними 

пластинами. Силова взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Напруженість, 

потенціал і робота електричного поля. 

Провідники і діелектрики в електричному полі. Електрична ємність. Ємність 

плоского конденсатора і блоку конденсаторів. Типи конденсаторів та їх 

застосування. 

 

Тема 3. Постійний струм та кола постійного струму 

Струм та щільність струму. Резистори, величина їх опору і його залежність 

від температури. 

Теплова дія струму. Закони Ома і Джоуля-Ленца. Нагрівання проводів. 

Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, внутрішній опір, 

напруга на затискачах, зображення на схемах. 
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Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з’єднання 

елементів. Закон Ома для повного кола. Закони Кірхгофа. Основні методи 

розрахунку кіл постійного струму (метод контурних струмів, метод вузлових 

потенціалів, метод еквівалентного джерела). Втрата напруги у проводах. 

 

Тема 4. Електромагнетизм 
Простіші магнітні поля: магнітне поле провідника із струмом, соленоїда та 

постійного магніту. 

Основні характеристики магнітного поля: напруженість, магнітна індукція, 

магнітний потік, магнітна проникність. 

Парамагнітні, діамагнітні та феромагнітні матеріали. Намагнічування тіл. 

Електромагніти. 

Провідник із струмом в магнітному полі. 

Самоіндукція, величина та напрями електрорушійної сили самоіндукції. 

Взаємоіндукція. Взаємна індуктивність. Вихрові струми та їх використання. 

 

Тема 5. Змінний струм та кола змінного струму 

Синусоїдальний змінний струм. Отримання змінного струму. Графічне 

зображення змінного струму. Період і частота. Кутова частота. Фаза, зсув фаз. 

Активний опір провідників. Коло змінного струму з активним опором; закон 

Ома. Кола змінного струму з індуктивністю; індуктивний опір; закон Ома. 

Ємність у колі змінного струму; ємнісний опір; закон Ома. Розрахунок 

електричних кіл змінного струму. 

 

Тема 6. Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні 

прилади 
Значення й роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Класифікація 

електровимірювальних приладів. 

Вимірювання струму та напруги. Схеми включення амперметра і 

вольтметра. Розрахунок шунтів та додаткових опорів. Вимірювання опорів. 

Вимірювальні мостові схеми та омметри. Вимірювання опорів ізоляції проводів. 

Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірювальних 

приладів. 

 

Тема 7. Трансформатори 

Принцип дії та будова трансформаторів. Коефіцієнт трансформації. Режим 

роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого замикання, 

режим навантаження. Коефіцієнт корисної дії трансформатора. Коефіцієнт 

навантаження. Використання трансформаторів при передачі електроенергії на 

великі відстані. Вимірювальні трансформатори. 

Трифазні трансформатори. Автотрансформатори, будова, принцип дії, 

основні характеристики автотрансформаторів та області застосування. 
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Тема 8. Електричні машини 

Електричні машини змінного струму. 

Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова асинхронних двигунів. 

Область застосування асинхронних електричних машин. 

Принцип дії та будова синхронних електричних машин змінного струму. 

Електричні машини постійного струму. 

Принцип дії й будова генератора постійного струму. Електрорушійна сила. 

Основні характеристики генератора постійного струму.  

Принцип дії та будова двигуна постійного струму. Застосування 

електродвигунів у аркушевих та рулонних ротаційних офсетних друкарських 

машинах.  

 

Тема 9. Електричні апарати 

Загальні відомості про електричні апарати. Рубильники, вимикачі, 

перемикачі. 

Запобіжники. Автоматичні вимикачі. Електромагнітні виконавчі пристрої. 

Електромагнітні контактори та пускачі. Безконтактні контактори. 

Електричні реле. 

 

Тема 10. Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії 
Виробництво і споживання електричної енергії як єдиний процес. 

Електроенергетичні системи. 

Електричні станції. Порівняльні техніко-економічні характеристики 

теплових, гідравлічних і атомних електростанцій. 

Електричні мережі. Кабельні і повітряні лінії електропередач. Способи втрат 

потужності при передачі електричної енергії. 

Електропостачання промислових та електротранспортних підприємств. 

Трансформаторні підстанції і розподільчі пункти. Типи споживачів електричної 

енергії. Категорії споживачів, споживання. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Охорона праці» 

№  

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Правові та організаційні основи охорони праці 2  

2 Основи безпеки праці при виконанні робіт за 

професією «Друкар офсетного плоского 

друкування». Загальні відомості про потенціал 

небезпек. Психологія безпеки праці. Організація 

роботи з охорони праці 

5 

 

3 Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека 

виробництва і вибухозахист 

2  

4 Основи електробезпеки 2  

5 Основи гігієни праці. Медичні огляди 1  

6 Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

3  

 Всього годин 15  

 

 

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. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників 

для виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

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 важкі та шкідливі умови праці. 

Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення 

законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони 

праці. 
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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 захворювання на 

виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-

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 при виконанні робіт за професією Друкар 

офсетного плоского друкування. Загальні відомості про потенціал небезпек. 

Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці 

Загальні питання безпеки праці в поліграфічній галузі, зокрема з професією 

Друкар офсетного плоского друкування. Перелік робіт з підвищеною 

небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна 

перевірка знань з безпеки праці працівників поліграфічної галузі. 

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час 

проведення робіт за професіями поліграфічної галузі. 

Роботи з підвищеною небезпекою в поліграфічній галузі. Вимоги безпеки 

праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які 

відносяться до даної професії. Захист від дії хімічних і біологічних чинників. 

Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. 

Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. 

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби 

індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих 
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метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю 

безпечних умов праці, порядок їх використання. 

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. Вимоги 

безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів. 

Порядок допуску до роботи працівників професії «Друкар офсетного 

плоского друкування» 3-го розряду. 

Дотриманим вимог безпеки праці, правил внутрішнього розпорядку 

поліграфічного підприємства, цеху, відділу, секції. 

Особиста відповідальність друкаря офсетного плоского друкування за 

дотримання правил безпеки праці. 

Вимоги безпеки праці під час експлуатації однофарбних малоформатних 

офсетних машинах високохудожньої продукції, які виготовляють бланки цінних 

паперів і документи сурового обліку та звітності, містять гільйошні та 

орнаментальні елементи, перевірки та приймання відбитків й їх якість. 

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. 

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки 

виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд. 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в 

професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з 

нормами та правилами. 

Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. 

Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки. 

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з 

підвищеною небезпекою або таких, де є потреба в професійному доборі. 

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 опалюваних 

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. 
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Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. 

Поняття вогнестійкості. 

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, 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 галузі. 

Організація пожежної охорони в галузі. 

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 аварії від кількості, фізико-хімічних властивостей і 

параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі. 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та 

вибуху в апаратурі, 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 відносно небезпеки ураження 

працюючих електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні 

та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, 

плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх 

призначення. Робота з переносними електросвітильниками. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних 

комп’ютерах. 
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Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. 

Правила поведінки під час грози. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди 
Поняття про 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 гімнастика. 

Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і 

жінками. 

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. 

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 працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 

Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. 
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Типова навчальна програма 

виробничого навчання 

 

Професія: 8251Друкар офсетного плоского друкування 

Кваліфікація: друкар офсетного плоского друкування 3-й розряд 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 І.Виробниче навчання в навчальних майстернях  

1 Вступне заняття. Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й 

пожежної безпеки 

6 

2 Друкування тиражу на одно фарбових малоформатних 

офсетних машинах 

18 

3 Будова та принцип роботи двофарбових повноформатних 

офсетних машин 

6 

4 Підготовка та приладка двофарбових повноформатних 

офсетних машин 

24 

 Всього годин 54 

 ІІ.Виробниче навчання на виробництві  

1 Чотирифарбові малоформатні офсетні машини будова та 

принцип 

6 

2 Підготовка та процес друкування на чотирифарбових 

малоформатних офсетних машинах 

18 

3 Рулонні ротаційні машини офсетного плоского друку будова та 

принцип роботи 

12 

4 Підготовка та процес друкування на рулонних ротаційних 

машинах офсетного плоского друку 

18 

 Всього годин 54 

 ІІІ.Виробнича практика  

1 Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з безпеки праці, 

електробезпеки та пожежної безпеки 

7 

2 Самостійне виконання робіт друкаря офсетного плоского 

друкування  3-го розряду 

126 

 Кваліфікаційна пробна робота  

 Всього годин 133 

 Разом 241 

 

І. Виробниче навчання в навчальних майстернях 

Тема 1. Вступне заняття. Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й 

пожежної безпеки 

Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Вимоги безпеки праці та протипожежний режим у навчальній майстерні та 

на робочих місцях.  
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Правила користування первинними засобами пожежогасіння, відключення 

електромережі, дотриманням санітарних норм у навчальній майстерні. 

Ознайомлення з освітньо-кваліфікаційною характеристикою професії 

Друкар офсетного плоского друкування, кваліфікація – друкар офсетного 

плоского друкування 3-го розряду, та програмою професійно-практичної 

підготовки. 

Ознайомлення учнів з організацією праці та правилами внутрішнього 

розпорядку в навчальній майстерні. 

 

Тема 2. Друкування тиражу на однофарбових малоформатних офсетних 

машинах 

Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Безпека праці при виконанні робіт із друкування тиражу на однофарбових 

малоформатних офсетних машинах.  

Ознайомлення з обладнанням, інструментами, приладами і пристроями при 

друкуванні тиражу на одно фарбових малоформатних офсетних машинах.  

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця та безпека праці. 

Вправи 
Виконання вправ та засвоєння прийомів роботи із виконання приладки 

друкарської форми, друкування пробних відбитків. Регулювання кількості подачі 

вологи та фарби на форму обробка пробільних та друкарських елементів, догляд 

за друкарською формою та гумовим полотном під час роботи та зупинок 

машини. Перевірка роботи механізмів переднього та бокового рівняння аркушів. 

Перевірка спуску полос. Виконання приладки друкарського апарата та 

регулювання натиску в залежності від виду друкованої продукції. Друкування 

одно-та багатоколірної продукції на малих офсетних машинах. Правила 

накладання фарб, використання міток-хрестів, шкал оперативного контролю; 

способів перевірки точності суміщення фарб, чинників, які впливають на 

порядок накладання фарб; значення механізмів натиску і зволоження, 

використання шкал пробного друку, затвердження контрольного відбитка до 

друку, технічних вимог до якості відбитків і допустимих відхилень, візуальних 

перевірок стану відбитків, контролю за допомогою денситометра; дефектів та 

неполадок, які виникають в процесі друкування. 

Виконання вправ та засвоєння прийомів роботи із технічного 

обслуговування машини: чистка, змазування та змивання машини. Економія 

мийних, мастильних та обтирочних матеріалів. Планово-попереджувальні 

ремонти та профілактичні огляди. 

 

Тема 3. Будова та принцип роботи двофарбових повноформатних 

офсетних машин 
Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Безпека праці при вивченні будови та принципу роботи двофарбових 

повноформатних офсетних машин.  
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Ознайомлення з обладнанням, інструментами, приладами і пристроями, які 

використовуються під час роботи із двофарбовими повноформатними офсетними 

машинами.  

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця та безпека праці. 

Вправи 

Виконання вправ із вивчення будови двохфарбових повноформатних 

офсетних машин, основних її вузлів: друкарського, фарбового та 

зволожувального апаратів. Аркушепровідна система, самонаклади та 

аркушевивідні пристосування. Механізми приймального столу, механізми 

бокового та заднього зіштовхувачів. Автоблокувальні пристрої. 

 

Тема 4. Підготовка та приладка двофарбових повноформатних 

офсетних машин 

Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Безпека праці при підготовці та виконанні робіт із приладки двофарбових 

повноформатних офсетних машин.  

Ознайомлення з обладнанням, інструментами, приладами і пристроями при 

підготовці та приладці двофарбових повноформатних офсетних машин.  

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця та безпека праці. 

Вправи 
Виконання вправ та засвоєння прийомів роботи із підготовки машини до 

друкування: підготовка аркушепровідної системи, завантаження самонакладів 

папером, підготовка друкарських апаратів,підготовка зволожувальних апаратів, 

підготовка фарбових апаратів, підготовка аркушевивідної системи. Чистка та 

змащування машин.  

Виконання вправ та засвоєння прийомів роботи із завантаження 

самонакладу, встановлення та закріплення форми, отримання пробних відбитків 

для одноколірної та багатоколірної продукції, регулювання подачі вологи та 

фарби на форму. 

Виконання вправ та засвоєння прийомів роботи щодо приймання відбитків 

високохудожніх робіт, штриховими з дрібними деталями рисунка та графічними 

і растровими з лініатурою растра 40 лін/см в та перевірка якості на двофарбових 

повноформатних офсетних машинах. 

Засвоєння вимог до паперу і фарб та їх залежність від умов друку. Взаємодія 

фарби та паперу в процесі друку, підбирання і змішування фарб. 

Виконання вправ та засвоєння правил і порядку накладання фарб, 

використання міток-хрестів, шкал оперативного контролю, способів перевірки 

точності суміщення фарб, чинників, які впливають на порядок накладання фарб, 

значення механізмів тиску і зволоження. Затвердження контрольного відбитка до 

друку, технічних вимог до якості відбитків і допустимих відхилень, візуальної 

перевірки стану відбитків. Контроль за допомогою денситометра. Дефекти, 

причини, способи усунення при друкуванні тиражу на двофарбових 

повноформатних офсетних машинах. 
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ІІ. Виробниче навчання на виробництві 

Тема 1. Чотирифарбові малоформатні офсетні машини будова та 

принцип 

Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Система управління охороною праці, організація служби безпеки праці на 

виробництві.  

Використання засобів безпеки праці та індивідуального захисту.  

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця та безпека праці. 

Вправи 

Виконання вправ та засвоєння прийомів роботи на чотирифарбових 

малоформатних офсетних машин; аркушеживильні пристрої: самонаклад, 

механізм переднього та бічного вирівнювання аркушів, аркушеприскорювальні 

пристрої, контрольно-блокувальні пристрої; аркушепередавальні системи; 

друкарські пристрої; пристрої для суміщення відбитків; механізм натиску; 

зволожувальний та фарбовий апарати; приймально-вивідний пристрій. 

 

Тема 2. Підготовка та процес друкування на чотирифарбових 

малоформатних офсетних машинах 
Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Система управління охороною праці, організація служби безпеки праці на 

виробництві.  

Використання засобів безпеки праці та індивідуального захисту.  

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця та безпека праці. 

Вправи 
Виконання вправ та засвоєння прийомів роботи із підготовки 

аркушеживильної та аркушепередавальної системи; підготовка друкарських 

апаратів та пристрою суміщення відбитків; підготовка зволожувальних та 

фарбових апаратів, приймально-вивідного пристрою. 

Виконання вправ та засвоєння навичок роботи щодо друкування накладів: 

послідовність накладання фарб при багатофарбовому друкуванні; друкування із 

застосуванням спеціальних фарб; друкування із зворотом. 

Засвоєння технологічних неполадок, що можуть виникати в процесі 

друкування, причини та рекомендації з їх усунення. 

Виконання вправ та засвоєння навичок роботи щодо змащування та 

змивання чотирифарбових малоформатних офсетних машинах. 

 

Тема 3. Рулонні ротаційні машини офсетного плоского друку будова та 

принцип роботи 
Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Система управління охороною праці, організація служби безпеки праці на 

виробництві.  

Використання засобів безпеки праці та індивідуального захисту.  

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця та безпека праці. 

Вправи 
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Виконання вправ з вивчення видів та марок рулонних ротаційних машин 

офсетного плоского друкування; основні механізми та пристрої рулонних 

ротаційних машин офсетного плоского друкування; друкарські апарати та схеми 

їх побудови; пристрої для закріплення форми; пристрої для суміщення відбитків; 

механізми натиску; стрічкоживильні пристрої; кріплення та автоматичне 

склеювання рулонів; регулювання натягу паперової стрічки; допоміжні пристрої; 

елементи паперопровідної системи; напрямні валики; поворотні штанги; 

паперопротягові пристрої; контрольно-блокувальні пристрої; регістрові 

пристрої; фальцювальні апарати; пристрої для розрізування паперової стрічки; 

пристрої для фальцювання стрічки і аркушів; типові схеми фалювальних 

апаратів; приймально-вивідні пристрої; зошитоприймальні вивідні пристрої; 

аркушеприймальні та рулоноприймальні вивідні пристрої; сучасні моделі 

рулонних ротаційних машин; книжково-журнальні машини; машини для 

друкування газет. 

 

Тема 4. Підготовка та процес друкування на рулонних ротаційних 

машинах офсетного плоского друку 

Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Система управління охороною праці, організація служби безпеки праці на 

виробництві.  

Використання засобів безпеки праці та індивідуального захисту.  

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця та безпека праці. 

Вправи 

Виконання вправ та засвоєння навичок роботи щодо підготовки до роботи 

друкарських апаратів, фарбових і зволожувальних апаратів, встановлення 

рулонів, регулювання натягу паперової стрічки, налаштування фальцапаратів на 

формат видання. Засвоєння автоматичного склеювання рулонів. 

Виконання вправ та засвоєння навичок роботи щодо друкування 

приладочних відбитків. Виявлення дефектів, їх причини, способи їх усунення 

при друкуванні на рулонних ротаційних машинах офсетного плоского 

друкування. 

 

ІІІ. Виробнича практика 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з безпеки праці, 

електробезпеки та пожежної безпеки 

Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Система управління охороною праці, організація служби безпеки праці на 

виробництві.  

Використання засобів безпеки праці та індивідуального захисту.  

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом, з 

організацією планування праці і контролем якості праці на виробництві. 

Ознайомлення з організацією робочих місць. 
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Тема 2. Самостійне виконання робіт друкаря офсетного плоского 

друкування 3-го розряду 
Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Система управління охороною праці, організація служби безпеки праці на 

виробництві.  

Використання засобів безпеки праці та індивідуального захисту.  

Робота виконується на основі нормативних документів з використанням 

новітніх технологій обробки документів; найефективнішого використання 

робочого часу; економічних витрат матеріалів, електроенергії. 

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним закладом окремо із урахуванням 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 
1. Бланки цінних паперів і документів суворого обліку та звітності, видання 

високохудожніх – приймання і перевірка якості друкування на аркушевих 

офсетних машинах. 

2. Завантаження самонакладу: вимоги формат та акліматизація паперу. 

3. Встановлення та закріплення офсетних друкарських форм на формних 

циліндрах. 

4. Отримання пробних відбитків. 

5. Приладка друкарських форм. 

6. Регулювання кількості подачі вологи та фарби на форми. 

7. Підготовка та приладка зволожувальних апаратів. 

8. Підготовка та приладка фарбових апаратів. 

9. Підготовка та приладка друкарських апаратів. 

10. Контроль збігу фарб за хрестами-мітками та шкалами оперативного 

контролю. 

11. Контроль якості багатофарбового друку, визначення недоліків та 

способи їх усунення. 

12.. Газети, журнали – приймання на газетних багаторулонних агрегатів, 

пресування, пакування. 

13. Обслуговування рулонних ротаційних офсетних машин. 

14. Встановлення рулонів для автоматичного склеювання. 

15. Налаштування фальцапаратів на формат видання. 

16. Друкування пробних відбитків та тиражу. 

17. Усунення недоліків, які виникають під час друкування на рулонних 

ротаційних офсетних машинах. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 
 

Професія: Друкар офсетного плоского друкування 

Код: 8251 

Кваліфікація: друкар офсетного плоского друкування 3-го розряду 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 
1. Основні правила з охорони праці. 

2. Формати видань. 

3. Сорти паперу. 

4. Асортимент друкарських фарб. 

5. Технічні вимоги до офсетного гумовотканинного полотна. 

6. Технічні вимоги до фарбових і зволожувальних валиків. 

7. Технічні вимоги до друкарської форми й застосовуваних матеріалів. 

8. Технологічний процес виготовлення фототипних й електрографічних форм 

різної складності. 

9. Способи регулювання подачі зволожувального розчину. 

10. Способи регулювання подачі фарби. 

11. Принцип роботи контрольно-блокувальних пристроїв. 

12. Процес догляду за офсетними машинами під час роботи та зупинками. 

13. Будову механізму натиску. 

14. Способи регулювання натиску в залежності від товщини паперу. 

15. Властивості офсетних друкарських форм. 

16. Способи змащування офсетних друкарських машин. 

17. Види мастил. 

18. Види дефектів, причини їх виникнення та способи їх усунення. 

19. Автоматичне змивання. 

20. Технологічний процес підготовки офсетних машин до друкування. 

21. Технологічний процес друкування. 

22. Основи ведення підприємницької діяльності. 

 

УМІЄ: 

1. Організувати робоче місце. 

2. Дотримуватись вимог безпеки праці при виконанні робіт. 

3. Виконувати спуск полос. 

4. Виконувати під керівництвом друкаря офсетного плоского друкування 

вищої кваліфікації приладжування форм. 

5. Обслуговувати однофарбові офсетні машини. 

6. Регулювати самонаклад. 

7. Виконувати приладку друкарського апарата та регулювання натиску в 

залежності від товщини паперу і виду друкованої продукції під прямим ке-

рівництвом друкаря офсетного плоского друкування. 

8. Регулювати кількості подачі вологи та фарби на форму. 
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9. Виконувати під керівництвом друкаря офсетного плоского друкування  на 

однофарбових малоформатних офсетних машинах. 

10. Виконувати під керівництвом друкаря офсетного плоского друкування  на 

двофарбових повноформатних (60 х 90 см і більше) офсетних машинах. 

11. Виконувати під керівництвом друкаря офсетного плоского друкування  на 

однофарбових повноформатних офсетних машинах. 

12. Виконувати під керівництвом друкаря офсетного плоского друкування  на 

рулонних й аркушевих чотирифарбових малоформатних офсетних 

машинах. 

13. Виконувати під керівництвом друкаря офсетного плоского друкування 

вищої кваліфікації друкування газет і журналів. 

14. Виконувати під керівництвом друкаря офсетного плоского друкування 

вищої кваліфікації друкування на газетних багаторулонних агрегатах. 

15. Перевіряти якість видрукованої продукції. 

16. Виконувати під керівництвом друкаря офсетного плоского друкування 

вищої кваліфікації роботи з вироблення (додаткове зволоження і дублення) 

фототипних форм різної складності. 

17. Підбирати і змішувати фарби відповідно до колірного тону оригіналу. 

18. Підготовляти і приладжувати форми. 

19. Друкувати пробні відбитки. 

20. Накладати аркуші паперу на накладну дошку друкарської машини. 

21. Підготовляти папір до друкування. 

22. Підготовляти і встановлювати рулони. 
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання 

 

Професія: Друкар офсетного плоского друкування 

Код: 8251 

Кваліфікація: друкар офсетного плоского друкування 3-го розряду 

 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу  

(15 осіб) 

При-

мітки 

для 

індивіду-

ального 

користу-

вання 

для 

групового 

користу-

вання 

 Обладнання    

1 Однофарбові офсетні машини малого 
формату 

 
7 

 

2 Однофарбові офсетні машини середнього 
формату 

 
2 

 

3 Однофарбові повноформатні офсетні 
машини 

 
2 

 

4 Двофарбові офсетні машини малого 
формату 

 
2 

 

5 Двофарбові повноформатні офсетні 
машини 

 
2 

 

6 Чотирьохфарбні офсетні машини малого 
формату 

 
2 

 

7 Газетні багаторулонні агрегати 
 

 1  

 Інструмент    

1 Торцевий універсальний ключ  1  

2 Висічка для офсетної гуми  1  

3 Висічка для присосів самонакладу  1  

4 Набір шестигранних ключів  1  

5 Набір гайкових ключів  1  

6 Набір викруток 
 

 1  

 Прилади і пристрої    

 Переносний пристрій  1  

 Закріплювальний пристрій  1  

 Пристрій для виготовлення копій  1  

 Монтажний стіл  1  

 Металеві шафи для зберігання 
змащувально-мастильних матеріалів 

 
2 

 

 Тумбочки для зберігання змивально-
проявних розчинників 

 
2 
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Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 
професійно-технічної освіти 

 

 
 

ДСПТО 8251 J.58.00-2015 
                                                                                               (позначення стандарту) 

 

 

 

 

 

Професія:         Друкар офсетного плоского друкування 

 

Код:                   8251 
 

Кваліфікація:  друкар офсетного плоского друкування 4-го розряду 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Видання офіційне 

Київ  - 2015 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

випускника професійно-технічного навчального закладу 
(підприємства, установи та організації, 

що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) 

кваліфікованих робітників) 

 
1. Професія:  8251 Друкар офсетного плоского друкування 

2. Кваліфікація:  друкар офсетного плоского друкування 4-го розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати:  

основні правила з охорони праці;  

технологічний процес виготовлення офсетних форм негативним і 

позитивним способами копіювання;  

принципи відтворення напівтонованих і багатоколірних оригіналів в 

офсетному плоскому друкуванні; 

рецептури зволожувальних розчинів і фарб;  

умови акліматизації паперу; 

способи регулювання малоформатних офсетних машин; 

цехові умови та їх вплив на процес друкування. 

 

Повинен вміти:  
приладжувати  форми і друкувати  на малоформатних офсетних машинах 

продукцію, яка містить ілюстрації (штрихові з великими графічними деталями 

рисунка й растрові з лініатурою до 40 лін/см – однофарбові й багатофарбові з 

відокремленим розміщенням фарбових елементів чи з накладанням не більше 

двох фарб) фонові плашки й «заливання»; 

установлювати і приладжувати форми; 

закріплювати гумоткане полотно; 

регулювати фарбовий та зволожувальний апарати; 

завантажувати самонаклад; 

ліквідувати неполадки в роботі обслуговуваного устаткування; 

виконувати з друкарем офсетного плоского друкування вищої кваліфікації 

приладжування форм і друкування на двофарбних повно форматних офсетних 

машинах – видань з ілюстраціями штриховими з дрібними графічними деталями 

рисунка, растровими з лініатурою растра понад 40 лін/см, а також 

картографічних видань:  

на одно- й двофарбних повноформатних офсетних машинах, читирифарбних 

малоформатних офсетних машинах – багатофарбову і високохудожню 

продукцію;  

на чотири- й шестифарбних аркушних повноформатних офсетних машинах, 

рулонних чотири- й більше фарбних офсетних машинах середнього й більшого 

форматів видань різної складності, на рулонних, аркушних чотирифарбних 

малоформатних офсетних машинах – високохудожню продукцію;  
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друкувати на дво-, чотири- й шестифарбних аркушних офсетних машинах – 

бланки цінних паперів і документів сурового обліку та звітності (роботи зі 

складними градаційними переходами, багато фарбові роботи з одночасним 

друкуванням металізованими фарбами, суцільні насичені фарбні роботи, роботи 

з тонкими графічними деталями гільйошного та орнаментного виду, растрові 

роботи з лініатурою растра до 60 лін/см, а також бланки цінних паперів і 

документів суворого обліку та звітності з одночасним друкуванням нумерації на 

друкарському аркуші за наявності до сорока п’яти апаратів); 

підготовляти і встановлювати рулони паперу на високошвидкісних багато 

рулонних агрегатах. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце; 

дотримуватись 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 основи інформаційних технологій в обсязі, що є необхідними для 

виконання професійних обов’язків; 

володіти обсягом знань з правових питань галузі і 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 без вимог до стажу роботи. 

5.2 При підвищенні кваліфікації 

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" за професією Друкар 

офсетного плоского друкування 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 Друкар 

офсетного плоского друкування 4-го розряду, без вимог до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 
Інформація і телекомунікація. Видавнича діяльність. (КВЕД–2010, секція – J, 

розділ – 58.00). 
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7. Специфічні вимоги 
7.1 Вік: прийняття на роботу після закінчення строку навчання здійснюється 

відповідно до законодавства. 

7.2 Стать: жіноча, чоловіча (обмеження отримання професій по статевій 

належності 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. 
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Типовий навчальний план 
 

Професія:  8251 Друкар офсетного плоского друкування 

Кваліфікація:  друкар офсетного плоского друкування 4-го розряду 

Загальний фонд навчального часу – 553 години 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 39 3 

1.1 Інформаційні технології 8 3 

1.2 Основи правових знань  6 – 

1.3 Основи галузевої економіки і підприємництва 10 – 

1.4 Резерв часу 15 – 

2 Професійно-теоретична підготовка 153 19 

2.1 Спецтехнологія 66 3 

2.2 Виробнича графіка 33 12 

2.3 Загальна поліграфія 22 – 

2.4 Матеріалознавство 22 4 

2.5 Охорона праці 10 – 

3 Професійно-практична підготовка 324  

3.1 Виробниче навчання в навчальних майстернях 96  

3.2 Виробниче навчання на виробництві 36  

3.3 Виробнича практика 192  

4 Консультації 30  

5 Державна кваліфікаційна атестація (або 

проміжна (поетапна)  кваліфікаційна 

атестація при продовженні навчання) 

7 

 

6 Загальний обсяг навчального часу (без п. 4) 523 22 

 

 

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки 

кваліфікованих робітників за професією  

Друкар офсетного плоского друкування  4-го розряду 

 

1. Кабінети: 

 Інформаційних технологій 

 Спецтехнології 

 Виробничої графіки 

 Загальної поліграфії 

 Матеріалознавства 
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 Охорони праці 

 

2. Лабораторії: 

 Виготовлення форм 

 Комп’ютерної техніки 
 

3. Майстерні: 

 Друкарських процесів офсетного плоского друкування 

 
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне    навчання 

кваліфікованих робітників: 

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання; 

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при 

наявності обладнаного робочого місця; 

- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств - замовників 

кадрів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Інформаційні технології» 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Інформаційні технології в автоматизації 

поліграфічних робіт 
2  

2 Використання програмних засобів для створення 

газетно-журнальної продукції 
3 1 

3 Комп’ютерні телекомунікації та комп’ютерні 

мережі 
3 2 

 Всього годин 8 3 

 

Тема 1. Інформаційні технології в автоматизації поліграфічних робіт 

Інформаційні технології в автоматизації поліграфічних робіт. Знайомство 

з сучасними програмними засобами. 

 

Тема 2. Використання програмних засобів для створення газетно-

журнальної продукції 
Створення газетно-журнальної продукції за допомогою офісних програм. 

Робота у графічних редакторах. Знайомство з різними стилями оформлення 

газетно-журнальної продукції.  

Лабораторно-практична робота 
1. Створення та оформлення газетно-журнальної продукції за допомогою 

офісних програм. 

 

Тема 3. Комп’ютерні телекомунікації та комп’ютерні мережі 
Стан сучасного розвитку комп’ютерних технологій. Мультимедіа, 

компоненти призначення та засоби мультимедіа. Локальні та глобальні мережі. 

Історія виникнення та призначення. Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну 

пошту та телеконференції. 

Основні мережні сервіси. Браузери. 

Лабораторно-практична робота 
1. Використання браузерів для пошуку інформації в мережі Іntеrnеt (за 

напрямом галузі, професії). 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Основи правових знань» 

№ 

теми 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Адміністративне право 6  

Всього годин: 6  

 

Тема 1. Адміністративне право 
Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та 

організація державного управління. Роль адміністративного права в регулюванні 

відносин у сфері державного управління. Поняття адміністративного 

правопорушення й адміністративної відповідальності. 

Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна 

відповідальність за господарські правопорушення. Адміністративна 

відповідальність за правопорушення. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Підприємницька діяльність поліграфічних 

підприємств 
3  

2 Менеджмент у підприємницькій діяльності 1  

3 Маркетингове управління поліграфічним 

підприємством 
1  

4 Запобігання неспроможності (банкрутства) 

поліграфічної  організації 
2  

5 Основи організації управління 

виробництвом 
3  

Всього годин: 10  

 

Тема 1. Підприємницька діяльність поліграфічних підприємств  
Підприємницький дохід, його зміст і структура. Внутрішні та зовнішні 

чинники підприємницького доходу. Його розподіл. Виручка від реалізації 

(валовий дохід), витрати, балансовий та чистий прибуток. 

Поліграфічне підприємство в системі ринкових відносин. Основні 

виробничі фонди і потужності поліграфічних організацій. Оборотні фонди й 

кошти поліграфічних підприємств. Фондовіддача та фондомісткість. 

Ціноутворення. 

Комерційний розрахунок. Норма і маса прибутку.  

Заробітна плата в умовах ринку. Реальна зарплата та захист від інфляції. 

Соціальний захист та соціальна інфраструктура в економічно розвинутих 

країнах. Удосконалення оплати праці та соціального захисту в Україні. 

 

Тема 2. Менеджмент у підприємницькій діяльності 

Типи системи менеджменту.  Сучасні вимоги до менеджера. Сучасні вимоги 

до складання бізнес-плану. 

Культура управління та підготовка менеджерів. Психологічні 

характеристики менеджера. Міжнародний менеджмент. 

 

Тема 3. Маркетингове управління поліграфічним підприємством 

Сучасні вимоги до маркетингової системи. Міжнародний маркетинг. Роль 

інформації в здійсненні менеджменту й маркетингу. Види, мова та стиль 

реклами. Реклама й збут продукції. 

 

Тема 4. Запобігання неспроможності (банкрутства) поліграфічної  

організації.  
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Реакція поліграфічного підприємства на кризовий стан: захисна й 

наступальна тактика. Санація поліграфічного підприємств, реорганізація 

організації. 

 

Тема 5. Основи організації управління виробництвом 

Поняття та необхідність управління. Суть управлінської діяльності. 

Інструменти управління. Сучасні принципи управління: чіткий розподіл праці, 

додержання дисципліни і порядку, повноваження і відповідальність, 

використання мотивації високопродуктивної праці.  

Організаційні структури управління підприємством, її переваги. Шляхи 

удосконалення управління виробництвом. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Спецтехнологія» 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Багатофарбові офсетні аркушеві машини 30 1 

2 
Підготовка та друкування на 

багатофарбових офсетних машинах 
15 2 

3 
Рулонні ротаційні машини офсетного 

плоского друку 
13  

4 

Підготовка та процес друкування на 

рулонних ротаційних машинах офсетного 

плоского друку 

8  

 Всього годин 66 3 

 

 

Тема 1. Багатофарбові офсетні аркушеві машини 

Типи та види чотири- й шестифарбових офсетних машин. Марки машин, їх 

технічні характеристики. Принцип побудови багатофарбових офсетних машин. 

Загальний принцип роботи багатофарбових офсетних машин різних 

модифікацій. Аркушеподавальна система. Високостапельні виносні 

самонаклади. Будова стапельного стола. Механізм підйому стапельного стола, 

робота щупа, правила його встановлення. Пневматична система. Присоси. 

Транспортувальне пристосування. Правила встановлення щупа, присосів, 

роздувачів, відділювальних щіток на багатофарбових машинах. Прийоми 

регулювання вакууму і подавання стиснутого повітря. 

Порівняльні характеристики механізмів передачі аркушів (циліндрів та 

транспортерів). 

Закріплення та приладка форм на сучасних багатофарбових офсетних 

машинах. Механізми включення тиску. Зволожувальні апарати «Alcolor», 

«Alcomatic», «Долгрен». Фарбовий апарат багатофарбової машини, принцип 

подавання фарби. Механізм регулювання фарби: зміна кута повороту, час 

вистою передавального валика біля дукторного циліндра.  

Правила встановлення і приладки передавального валика, розкатних і 

накатних валиків. Варіанти заправляння фарбового ящика. Автоматичне 

змивання фарбового апарата. 

Додаткові пристосування аркушевивідної системи (повітродувна система, 

аркушевкладальник, пригальмовувальний валик). Допоміжні пристрої для 

обслуговування офсетних багатофарбових машин: сушильні, 

протизабруднювальні, нумераційні, нейтралізатори статичної електрики, 

пневматична система. Побудова друкарських апаратів за шестициліндровою 

побудовою (4+2). 
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Автоматичне управління сучасними багатофарбовими машинами.  

Комп’ютерне обслуговування багатофарбових машин. 

Підготовка робочого місця та машини до друкування. Автоматичне 

змащування. Вибір порядку накладання фарб при багатофарбовому друці. 

Контролювання в процесі друку, способи контролю.  

Дефекти при багатофарбовому друці, причини виникнення та способи 

усунення. 

Лабораторно-практична робота 
1. Змішування офсетних друкарських фарб. 

 

Тема 2. Підготовка та друкування на багатофарбових офсетних 

машинах 
Підготовка друкарських апаратів. Встановлення та приладка форм. 

Підготовка фарбових і зволожувальних апаратів. Підготовка аркушеживильного 

та приймально-вивідного пристроїв. Регулювання механізмів машини. 

Технологія друкування тиражу. Друкування зі зворотом. Друкування із 

застосуванням спеціальних фарб і лаків. Рекомендації щодо друкування 

металізованими, флюорисцентними та інтерференційними фарбами. 

Технічні неполадки, що можуть виникати в процесі багатофарбового 

друкування, причини та рекомендації з їх усуненням. 

Лабораторно-практична робота  

1.Визначення технічних неполадок під час друкування багатофарбової 

продукції. Рекомендації з їх усунення на основі заданих взірців. 

 

Тема 3. Рулонні ротаційні машини офсетного плоского друку 

Типи та види рулонних ротаційних машин. Технічні характеристики. 

Основні вузли машини. Загальний принцип роботи рулонних ротаційних машин. 

Схеми побудови друкарських апаратів. Пристрої друкарських апаратів. Пристрої 

для кріплення гнучких друкарських форм і еластичних покришок. 

Пристрої для автоматичної заміни рулонів. Допоміжні пристрої. 

 

Тема 4. Підготовка та процес друкування на рулонних ротаційних 

машинах офсетного плоского друку 

Підготовка друкарського апарату, встановлення форм та їх приладка. 

Підготовка фарбового та зволожувального апаратів. 

Підготовка та встановлення до роботи рулонів, механізму автосклейки. 

Регулювання натягу паперової стрічки. 

Друкування пробних відбитків. Техніка друкування накладів. Дефекти, які 

виникають при друкуванні на рулонних машинах, їх причини виникнення та 

способи усунення. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Виробнича графіка» 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Орнаменти 13 4 

2 Збільшення та зменшення малюнка 7 3 

3 Оформлення початкової та кінцевої сторінок 5 2 

4 Малювання суперобкладинки 5 2 

5 Малювання малюнків на вільну тему 3 1 

 Всього годин 33 12 

 

Тема 1. Орнаменти 
Поняття про орнаменти. Види орнаментів. Елементи орнаментів. Основні 

прийоми проектування і побудови орнаментів. Створення малюнка 

геометричного орнаменту. Малювання малюнка геометричного орнаменту. 

Створення ескізу фонового орнаменту. Малювання малюнка фонового 

орнаменту. Створення малюнка рослинного орнаменту. Малювання малюнка 

рослинного орнаменту. 

Практичні роботи  

1. Створення ескізу геометричного орнаменту. 

2. Малювання малюнка геометричного орнаменту 

3. Малювання малюнка фонового орнаменту 

4. Малювання малюнка рослинного орнаменту. 

 

Тема 2. Збільшення та зменшення малюнка 

Техніка значення збільшення і зменшення малюнків. Застосування варіантів 

збільшення і зменшення. Виконання збільшення малюнка на аркуші. Малювання 

фарбами малюнка збільшення. Зменшення малюнка по ескізу. Виконання 

малюнка зменшення фарбами. Малювання в натуральній величині. 

Практичні роботи 
1. Малювання малюнка в натуральну величину. 

2. Малювання збільшеного малюнка. 

3. Малювання зменшеного малюнка. 

 

Тема 3. Оформлення початкової та кінцевої сторінок 

Види ілюстрацій. Характеристика початкових і кінцевих сторінок. 

Виготовлення ескізу для початкової сторінки. Виготовлення ескізу для кінцевої 

сторінки. Техніка малювання фарбами початкової і кінцевої сторінок. 

Малювання буквиці. 

Практичні роботи 
1. Малювання початкової сторінки. 
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2. Малювання кінцевої сторінки. 

 

Тема 4. Малювання суперобкладинки 

Виконання ескізу. Способи виконання ескізу суперобкладинок. Методика 

малювання фарбами суперобкладинки. 

Практичні роботи 
1. Малювання ескізу суперобкладинки. 

2. Замальовування фарбами суперобкладинки. 

 

Тема 5. Малювання малюнків 
Інструменти, пристосування, матеріали для малюнків. Варіанти виконання 

ескізу, овочів і фруктів. Малювання малюнка фарбами з натури. Малювання 

природи. 

Практична робота 
1. Малювання малюнка на вільну тему. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Загальна поліграфія» 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Вступ. Держава і книговидання 1  

2 Комп’ютер і видавець 2  

3 Плоский офсетний друк та види форм 1  

4 Офсетні друкарські машини 1  

5 Форми глибокого способу друку 1  

6 Машини глибокого способу друку  1  

7 Оздоблювальні процеси 2  

8 Брошурувальні процеси 2  

9 Палітурні процеси 2  

10 Трафаретний спосіб друку 2  

11 Флексографічний спосіб друку 2  

12 Фототипний спосіб друку та тамподрук 2  

13 Друкування аркушевої продукції 3  

 Всього годин 22  

 

 

Тема 1. Вступ. Держава і книговидання 

Віхи народження Української книжкової справи. Програма розвитку друку в 

Україні. 

Класифікація продукції поліграфічного виробництва залежно від 

призначення. Основні етапи випуску видавничої продукції.  

Видавнича діяльність України. Приналежність видавництв, їх завдання та 

взаємозв’язок з поліграфічними підприємствами. 

Видавничо-поліграфічні комплекси як технічна база друку та засіб 

інформації в сучасному суспільстві. 

Класифікація поліграфічних підприємств за типом виробництва (за об’ємом і 

потужністю: багатосерійні, середньосерійні і дрібносерійні).  

Класичні та спеціальні способи друку в поліграфії.  

Одиниці вимірювання об’єму віддрукованої продукції: наклад, примірник, 

відбиток, фарбо- та аркушепрогін, зошит. Відмінності в конструкції та випуску 

книги, брошури, журналу, газети. 

 

Тема 2. Комп’ютер і видавець 
Автоматизовані видавничі системи обробки текстової та ілюстраційної 

інформацій.  

Факсимільна передача і приймання зображень по каналах зв’язку. 

Кольорові лазерні принтери, принцип дії, застосування. 
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Електронні видання, призначення, типи, технологія складання, верстки і 

тиражування електронних видань.  

Стандартні шрифти для книжкових видань. Класифікація їх за накресленням, 

розміром, призначенням. Вимоги до шрифтів. 

Відмінності книжкової, журнальної та газетної верстки. Способи заверстки 

ілюстрацій на книжкових полосах. 

Обладнання для монтажу газетних та книжкових полос. Особливості 

монтажу фотоформ для кольорового друку. 

Коректура тексту в донабірній стадії. Коректура тексту на діапозитивах.  

 

Тема 3. Офсетний плоский друк та види форм 
Біметалеві офсетні друкарські форми. Переваги, недоліки, способи 

виготовлення. 

Характеристика і застосування паперових офсетних форм з гідрофільним 

покриттям. 

Автоматизація виготовлення форм офсетного способу друку на базі 

використання електронної і лазерної техніки. 

 

Тема 4. Офсетні друкарські машини 

Принцип побудови сучасних рулонних офсетних друкарських машини 

вітчизняного і закордонного виробництва. Застосування сучасних офсетних 

рулонних друкарських машин і агрегатів. 

Комп’ютерне керування аркушевими та рулонними офсетними 

друкарськими машинами. 

Ризографія — система цифрового друку. Місце ризографії серед методів 

друку. Будова ризографа, технічна характеристика та принцип роботи. 

 

Тема 5. Форми глибокого способу друку  

Переведення пігментної копії на формний циліндр та її проявлення. 

Травлення копії. Виготовлення форми глибокого способу друку безпігментним 

способом. Застосування травильних машин з програмним управлінням. 

Використання автоматизованих потокових лінії для виготовлення 

друкарських форм. Загальні відомості про виготовлення друкарських форм 

електромеханічним та лазерним гравіюванням. 

 

Тема 6. Машини глибокого способу друку 
Технічна характеристика аркушевих та рулонних машин глибокого способу 

друку вітчизняного та закордонного виробництва. 

Призначення ракельного ножа, сушильних і вентиляційних пристроїв. 

Підготовка друкарських машин глибокого способу друку до роботи і процес 

друкування накладу.  
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Тема 7. Оздоблювальні процеси 
Імітація металевого покриття на відбитках. Суть бронзування. Принцип 

друку і тиснення металізованими фарбами і поліграфічною фольгою. 

Механічні способи оздоблення продукції. Основні поняття про перфорацію, 

висічку, гранування. Декоративне оздоблення: аплікація, металізація, 

декалькоманія. 

 

Тема 8. Брошурувальні процеси 
Види фальцювальних машин та принцип їх роботи. 

Принцип роботи аркушепідбірної машини. 

Шиття нитками і дротом, безшвейне клейове і комбіноване із застосуванням 

кріплення термонитками. Принцип роботи ниткошвейних автоматів і автоматів 

для безшвейного скріплення блоків. 

Криття блоків обкладинкою типу 1, типу 2, типу 3, типу 4. 

Обрізка з трьох сторін. Принцип роботи трьохножової різальної машини. 

 

Тема 9. Палітурні процеси  
Види палітурок, їх характеристика. Принцип роботи машин по 

виготовленню палітурок. Обробка палітурок. Характеристика тиснення фольгою, 

безфарбове поглиблене тиснення (блінтове), рельєфне тиснення, друк 

металізованими фарбами. Принцип роботи позолотних пресів. 

Ознайомлення з основними технологічними операціями по обробці блоку 

книжкових видань: обтискування корінця блоку, заклейка корінця, сушка, 

вторинне обтискування корінця блоку після сушіння, обрізка блоку з трьох 

сторін і зафарбовування обрізів. 

Обробка корінців книжкового блоку: кругління корінця блоку, відгинка 

корінцевих фальців, наклейка марлі, капталу, смужки паперу. 

Принципова будова автоматичної потокової лінії з виготовлення книг. 

 

Тема 10. Трафаретний спосіб друку 
Застосування трафаретного способу друку в різних галузях промисловості. 

Вибір сіток і лініатури растра зображення.  

Технологічний процес трафаретного способу друку. Трафаретні фарби. 

Класифікація трафаретних друкарських машин, їх будова та принцип роботи. 

Особливості брайлівського друку. Призначення, технологія виготовлення 

друкарських форм і принцип друкування. 

Застосування і суть декалькоманії.  

 

Тема 11. Флексографічний спосіб друку 

 Характеристика способів виготовлення флексографічних друкарських форм 

вітчизняного виробництва. Флексографічні друкарські форми Сайрел фірми 

Dupont, їх характеристика, галузь застосування. Сучасні фотополімерні 

флексографічні форми, їх характеристика, переваги, застосування. 
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Система обладнання і матеріалів, що застосовують у флексографічному 

друці. Машини флексографічного способу друку, їх різновидності, призначення 

та принцип побудови сучасних флексографічних друкарських машин 

вітчизняного та закордонного виробництва. 

Підготовка друкарських машин до друкування, підготовка паперу, фарби та 

технологічний процес друкування на різноманітних матеріалах (папері, картоні, 

фользі, целофані). 

 

Тема 12. Фототипний та тамподруки 

Матеріали та способи виготовлення фототипних форм. Переваги та 

недоліки. 

Машини фототипного друку та принцип їх роботи. 

Тамподрук — різновид офсетного глибокого способу друку, його 

особливість, застосування. Технологія тамподруку та характеристика матеріалів 

для тамподруку. 

Нова техніка тамподруку, її призначення, технічна характеристика. Витратні 

матеріали, інструменти та устаткування для вирубних штампів. 

 

Тема 13. Друкування аркушевої продукції 

Класифікація білових товарів та їх виробництво. 

Газетне виробництво. Редакційні і поліграфічні процеси при випуску газет. 

Сучасні моделі рулонних ротаційних друкарських машин вітчизняного та 

закордонного виробництва. 

Виробництво етикеток самоклеючих, з штрихкодом, транспортних, 

голографічних тощо. Лазер для виконання написів на плівці. Етикетковий папір.  

Різновидності плакатів і афіш та технологія їх друкування. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Матеріалознавство» 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Формні матеріали 4  

2 Мастильні та змивальні матеріали 5  

3 Папір і картон 4 2 

4 Друкарська фарба 5 2 

5 Палітурні матеріали 2  

6 Декельні матеріали 1  

7 Еластоміри для фарбових валиків 1  

 Всього годин 22 4 

 

 

Тема 1 . Формні матеріали 

Офсетні пластини з термочутливим шаром для технології «computer-toplate». 

Класифікація пластин і загальна їх характеристика. Термочутливі пластини з 

хімічним і без хімічного обладнання. Офсетні плівки-пластини системами 

«computer-to-press» для цифрового друку. 

 

Тема 2. Мастильні та змивальні матеріали 

Правильний вибір мастильних та змивальних матеріалів. 

 

Тема 3. Папір і картон 

Деформаційні властивості паперу. Вбирна здатність паперу. Вплив вологи на 

папір.  Книжково-журнальний папір офсетного друку. Газетний папір офсетного 

друку. Словниковий папір.  Етикетковий папір.  Картографічний папір.   

Лабораторно-практична робота 
1. Визначення вологості паперу. 

 

Тема 4. Друкарські фарби 

Взаємодія фарби з папером. Фарби системи: CMYK, PANTON, РАДУГА. 

Лабораторно-практична робота 
1. Визначення стійкості друкарської фарби до дії хімічних реагентів. 

 

Тема 5. Палітурні матеріали 
Палітурний матеріал з крохмально-каоліновим покриттям – коленкор.  

Ледерин – палітурний матеріал з нітроцелюлозним покриттям. Шовк. Лаки 

друкарські (олійні). Основні вимоги з техніки безпеки при роботі з лаками. 

Вимоги щодо зберігання лаків. Плівки. 
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Тема 6. Декельні матеріали 
Технічні параметри офсетних гумових полотен. Догляд за офсетними 

гумовими полотнами. 

 

Тема 7. Еластоміри для фарбових валиків 
Валики з еластомером «Монотан». Технологія виготовлення, властивості, 

застосування умови зберігання. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Охорона праці» 

№  

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи  

1 Правові та організаційні основи охорони праці 1  

2 Основи безпеки праці при виконанні робіт за 

професією «Друкар офсетного плоского 

друкування». 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. 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. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників 

для виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

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 важкі та шкідливі умови праці. 

Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення 

законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони 

праці. 
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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 захворювання на 

виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-

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 при виконанні робіт за професією Друкар 

офсетного плоского друкування. Загальні відомості про потенціал небезпек. 

Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці 

Загальні питання безпеки праці в поліграфічній галузі, зокрема з професією 

«Друкар офсетного плоского друкування». Перелік робіт з підвищеною 

небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна 

перевірка знань з безпеки праці працівників поліграфічної галузі. 

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час 

проведення робіт за професіями поліграфічної галузі. 

Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при 

експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які відносяться до 

даної професії. Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та їх 

огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, 

сигнальні фарбування. Знаки безпеки. 

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби 

індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих 
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метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю 

безпечних умов праці, порядок їх використання. 

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. Вимоги 

безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів. 

Порядок допуску до роботи працівників професії Друкар офсетного 

плоского друкування 4-го розряду. 

Дотриманим вимог безпеки праці, правил внутрішнього розпорядку 

поліграфічного підприємства, цеху. 

Особиста відповідальність друкаря офсетного плоского друкування за 

дотримання правил безпеки праці. 

Вимоги безпеки праці під час експлуатації форм малоформатних офсетних 

машинах продукцію, яка містить ілюстрації; одно- й двофарбних 

повноформатних офсетних машинах, читирифарбних малоформатних офсетних 

машинах, які виготовляють багатофарбовову і високохудожню продукцію; 

чотири- й шестифарбних аркушних повноформатних офсетних машинах, 

рулонних чотири- й більше фарбних офсетних машинах середнього й більшого 

форматів видань різної складності, на рулонних, аркушних чотирифарбних 

малоформатних офсетних машин; дво-, чотири- й шестифарбних аркушних 

офсетних машинах, які виготовляють бланки цінних паперів і документів 

сурового обліку та звітності. 

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. 

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки 

виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд. 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в 

професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з 

нормами та правилами. 

Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. 

Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки. 

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з 

підвищеною небезпекою або таких, де є потреба в професійному доборі. 

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 
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пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалюваних 

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: рідина, 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 галузі. 

Організація пожежної охорони в галузі. 

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 аварії від кількості, фізико-хімічних властивостей і 

параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі. 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та 

вибуху в апаратурі, 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 відносно небезпеки ураження 

працюючих електричним струмом. 



101 

 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні 

та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, 

плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх 

призначення. Робота з переносними електросвітильниками. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних 

комп’ютерах. 

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. 

Правила поведінки під час грози. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди 

Поняття про 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 гімнастика. 

Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і 

жінками. 

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. 

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 працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 

Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. 

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, 

швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування Анідом 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 способом «з рота в рот» чи «з рота в 

ніс». 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. 
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Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв’язок. 

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша 

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

Надання першої допомоги при знепритомненні (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 отруєні чадним газом, алкоголем, нікотином. Транспортування потерпілого. 

Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. 
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Типова навчальна програма 

виробничого навчання 

 

Професія: 8251 Друкар офсетного плоского друкування. 

Кваліфікація: друкар офсетного плоского друкування 4-го розряду 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 І. Виробниче навчання в навчальних майстернях  

1 Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці та пожежної 

безпеки. 

6 

2 Багатофарбові офсетні аркушеві машини 30 

3 Підготовка та друкування тиражу на багатофарбових 

офсетних аркушевих машинах 

60 

 Всього годин 96 

 ІІ. Виробниче навчання на виробництві  

1 Рулонні ротаційні машини 12 

2 Підготовка та процес друкування на рулонних ротаційних 

машинах офсетного плоского друку 

24 

 Всього годин 36 

 ІІІ. Виробнича практика.  

1 Ознайомлення  з підприємством. Інструктаж з безпеки 

праці, електробезпеки та пожежної безпеки 

6 

2 Самостійне виконання робіт друкаря офсетного плоского 

друкування 4-го розряду 

186 

 Кваліфікаційна пробна робота  

 Всього годин 192 

 Разом 324 

 
 

І. Виробниче навчання в навчальних майстернях  

Тема 1. Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці, електробезпеки та 

пожежної безпеки 
Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Вимоги безпеки праці та протипожежний режим у навчальній майстерні та 

на робочих місцях.  

Правила користування первинними засобами пожежогасіння, відключення 

електромережі, дотриманням санітарних норм у навчальній майстерні. 

Ознайомлення з освітньо-кваліфікаційною характеристикою професії 

Друкар офсетного плоского друкування, кваліфікація – друкар офсетного 

плоского друкування 4-го розряду, та програмою професійно-практичної 

підготовки. 

Ознайомлення учнів з організацією праці та правилами внутрішнього 

розпорядку в навчальній майстерні. 
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Тема 2. Багатофарбові офсетні аркушеві машини 
Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Безпека праці при експлуатації багатофарбових офсетних аркушевих 

машин.  

Ознайомлення з обладнанням, інструментами, приладами і пристроями при 

експлуатації багатофарбових офсетних аркушевих машин.  

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця та безпека праці. 

Вправи 

Виконання вправ з вивчення основних вузлів багатофарбових офсетних 

аркушевих машин; аркушеживильні пристрої: самонаклад, механізми переднього 

та бічного вирівнювання аркушів, аркушеприскорювальні пристрої, контрольно-

блокувальні пристрої; аркушепередавальні системи; друкарські пристрої; 

пристрої для суміщення відбитків; механізм натиску; зволожувальний та 

фарбовий апарати; приймально-вивідні пристрої. 

 

Тема 3. Підготовка та друкування тиражу на багатофарбових офсетних 

аркушевих машинах 
Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Безпека праці при виконанні робіт із підготовки та підчас друкування 

тиражу на багатофарбових офсетних аркушевих машинах.  

Ознайомлення з обладнанням, інструментами, приладами і пристроями при 

підготовці та друкуванні тиражу на багатофарбових офсетних аркушевих 

машинах.  

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця та безпека праці. 

Вправи 
Виконання вправ та засвоєння навичок роботи із підготовки 

аркушеживильної та аркушепередавальної систем; підготовки друкарської 

системи та пристрою для суміщення відбитків; підготовки зволожувальних та 

фарбових апаратів, приймально-вивідного пристрою. 

Виконання вправ та засвоєння навичок роботи із друкування накладів: 

послідовність накладання фарб при багатофарбовому друкуванні; друкування із 

застосуванням спеціальних фарб і лаків; друкування зі зворотом; друкування 

металізованими, флюорисцентними, інтерференційними фарбами. 

Засвоєння технічних неполадок, що можуть виникати в процесі друкування, 

причини та рекомендації з їх усунення.  

Виконання вправ та засвоєння навичок роботи із змащування та змивання 

багатофарбових офсетних аркушевих машин. 

 

ІІ. Виробниче навчання на виробництві 

Тема 1. Рулонні ротаційні машини 

Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Безпека праці при виконанні робіт на  рулонних ротаційних машинах.  
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Ознайомлення з обладнанням, інструментами, приладами і пристроями, яке 

використовується під час підготовки та в процесі друкування на рулонних 

ротаційних машинах.  

Система управління охороною праці, організація служби безпеки праці на 

виробництві.  

Використання засобів безпеки праці та індивідуального захисту.  

Вправи 

Виконання вправ із вивчення типів та видів рулонних ротаційних машин, їх 

технічні характеристики, основні вузли. Будова друкарських апаратів. Пристрої 

друкарських апаратів. Пристрої для кріплення гнучких друкарських форм і 

еластичних покришок. Пристрої для автоматичні заміни рулонів. Допоміжні 

пристрої. 

 

Тема 2. Підготовка та процес друкування на рулонних ротаційних 

машинах офсетного плоского друку 

Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Безпека праці при підготовці та в процесі друкування на рулонних 

ротаційних машинах офсетного плоского друку.  

Ознайомлення з обладнанням, інструментами, приладами і пристроями, яке 

використовується під час підготовки та в процесі друкування на рулонних 

ротаційних машинах офсетного плоского друку.  

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця та безпека праці. 

Вправи 

Виконання вправ та засвоєння навичок роботи із підготовки до роботи 

друкарських апаратів, фарбових і зволожувальних апаратів, встановлення 

рулонів, регулювання натягу паперової стрічки, налаштування фальцапаратів на 

формат видання. Засвоєння автоматичного склеювання рулонів. 

Виконання вправ та засвоєння навичок роботи із друкування приладочних 

відбитків. Виявлення дефектів, їх причини, способи їх усунення при друкуванні 

на рулонних ротаційних машинах офсетного плоского друку. 

Виконання вправ та засвоєння навичок роботи із підготовки і вставлення 

рулонів на високошвидкісних багаторулонних агрегатах. Друкування пробних 

відбитків. Техніка друкування накладів. Дефекти, які виникають при друкуванні 

на рулонних машинах, їх причини виникнення та способи їх усунення. 

 

 

ІІІ. Виробнича практика 
Тема 1. Знайомство з підприємством. Інструктаж з безпеки праці, 

електробезпеки та пожежної безпеки 

Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Система управління охороною праці, організація служби безпеки праці на 

виробництві.  

Використання засобів безпеки праці та індивідуального захисту.  

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом, з 
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організацією планування праці і контролем якості праці на виробництві. 

Ознайомлення з організацією робочих місць.  

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт друкаря офсетного плоского 

друкування 4-го розряду 

Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Система управління охороною праці, організація служби безпеки праці на 

виробництві.  

Використання засобів безпеки праці та індивідуального захисту.  

Роботи виконуються на основі нормативних документів з використанням 

новітніх технологій обробки документів; найефективнішого використання 

робочого часу; економічних витрат матеріалів, електроенергії. 

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним закладом окремо із урахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами - замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку 

 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА ПРОБНА РОБОТА 

Приклади робіт 

1. Газети – приладжування і друкування на малоформатних офсетних 

машинах. 

2. Деколь – приладжування і друкування на малоформатних офсетних 

машинах. 

3. Документи супровідні (бандеролі, накладні тощо) – приладжування і 

друкування на малоформатних офсетних машинах. 

4. Карти географічні, топографічні і спеціальні з розміром рисунка до 

47х108 см в 1-6 фарб – приладжування і друкування на малоформатних офсетних 

машинах. 

5. Завантаження самонакладу: вимоги до паперу, формату та акліматизація 

паперу. 

6. Встановлення та закріплення форми на формних циліндрах. 

7. Отримання пробного відбитка. 

8. Контролювання кількості подачі вологи та фарби на форму. 

9. Друкування кольорової продукції з накладанням фарб у певній 

послідовності. 

10. Контролювання збігу фарб за хрестами-мітками та шкалами 

оперативного контролю. 

11. Друкування високохудожніх робіт, штриховими та растровими 

ілюстраціями з лініатурою вище 60 лін/см, бланків цінних паперів і документів 

суворого обліку та звітності та з одночасним друкуванням нумерації на 

друкарському аркуші. 
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12. Контроль якості багатофарбового друку, визначення недоліків та 

способи їх усунення. 

13. Марки (бланки документи суворого обліку та звітності) – 

приладжування і друкування на малоформатних офсетних машинах. 

14. Обкладинки, форзаци – приладжування і друкування на малоформатних 

офсетних машинах. 

15. Плакати – приладжування і друкування на малоформатних офсетних 

машинах. 

16. Продукція книжково-журнальна – приладжування і друкування на 

малоформатних офсетних машинах. 

17. Продукція нотна (ноти для ударних інструментів, пісень тощо) – 

приладжування і друкування на малоформатних офсетних машинах. 

18. Підготовка і встановлення рулонів паперу на високошвидкісних 

багаторулонних агрегатах. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 
 

Професія: Друкар офсетного плоского друкування 

Код: 8251 

Кваліфікація: друкар офсетного плоского друкування 4-го розряду 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 
 

1. Основні правила з охорони праці. 

2. Технологічний процес виготовлення форм офсетного плоского друкування 

негативним і позитивним способами копіювання. 

3. Принцип відтворення напівтонових і багатоколірних оригіналів в 

офсетному плоскому друкуванні. 

4. Рецептуру використовуваних розчинів. 

5. Умови акліматизації паперу. 

6. Способи регулювання малоформатних офсетних машин. 

7. Цехові умови та їх вплив на процес друкування. 

8. Основи ведення підприємницької діяльності. 

 

УМІЄ: 
1. Організувати робоче місце. 

2. Дотримуватись вимог безпеки праці при виконанні робіт. 

3. Приладжувати форми. 

4. Друкувати на малоформатних офсетних машинах продукцію. 

5. Установлювати і приладжувати форми. 

6. Закріплювати гумовотканинне полотно. 

7. Регулювати фарбовий та зволожувальний апарати. 

8. Завантажувати самонаклад. 

9. Ліквідовувати неполадки в роботі обслуговуваного устаткування. 

10. Виконувати разом з друкарем офсетного плоского друкування вищої 

кваліфікації друкування на двофарбових повноформатних офсетних 

машинах видань з ілюстраціями. 

11. Виконувати разом з друкарем офсетного плоского друкування вищої 

кваліфікації друкування на одно- й двофарбових повноформатних 

офсетних машинах – багатофарбової і високохудожньої продукції. 

12. Виконувати разом з друкарем офсетного плоского друкування вищої 

кваліфікації друкування на чотири- й шестифарбових аркушевих 

повноформатних офсетних машинах. 

13. Виконувати разом з друкарем офсетного плоского друкування вищої 

кваліфікації друкування рулонних чотири- й більше фарбових офсетних 

машинах середнього та великого форматів. 

14. Виконувати разом з друкарем офсетного плоского друкування вищої 

кваліфікації друкування на рулонних, аркушевих чотирифарбових 

малоформатних офсетних машинах високохудожньої багатофарбової 

продукції. 
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15. Виконувати разом з друкарем офсетного плоского друкування вищої 

кваліфікації друкування на дво-, чотири- й шестифарбових аркушевих 

офсетних машинах – бланків цінних паперів і документів суворого обліку 

та звітності. 

16. Підготовляти і встановлювати рулони паперу на високошвидкісних 

багаторулонних агрегатах. 

17. Перевірти якість віддрукованої продукції. 

18. Керувати пристроями управління машинами. 

19. Регулювати механізм переднього та бокового рівняння аркушів. 

20. Виконувати елементи простих завдань з обслуговування офсетних машин 

під прямим керівництвом друкаря офсетного плоского друкування вищої 

кваліфікації. 
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання 

 

Професія: Друкар офсетного плоского друкування 

Код: 8251 

Кваліфікація: друкар офсетного плоского друкування 4-го розряду 

 

№ 

зп. 
Найменування 

Кількість на групу  

(15 осіб) 

При-

мітки 

для 

індивіду-

ального 

користу-

вання 

для 

групового 

користува

ння 

 Обладнання    

1 Однофарбові повноформатні офсетні 

машини 
 

7 
 

2 Двофарбові повноформатні офсетні 

машини 
 

1 
 

3 Багатофарбові офсетні аркушеві машині 

малого формату 
 

1 
 

4 Багатофарбові повноформатні офсетні 

аркушеві машині 
 

1 
 

5 Багатофарбові рулонні офсетні машини 

середнього формату 
 

1 
 

6 Багатофарбові рулонні офсетні машини 

великого формату 
 

 
1 

 

 Інструмент    

1 Торцевий універсальний ключ  1  

2 Висічка для офсетної гуми  1  

3 Набір шестигранних ключів  1  

4 Набір гайкових ключів  1  

5 Набір викруток 
 

 1  

 Прилади і пристрої    

1 Переносний пристрій  1  

2 Закріплювальний пристрій  1  

3 Пристрій для виготовлення копій  1  

4 Монтажний стіл  1  

5 Металеві шафи для зберігання 

змащувально-мастильних матеріалів 
 

2 
 

6 Тумбочки для зберігання змивально-

проявних розчинників 
 

2 
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Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 
професійно-технічної освіти 

 

 
 

ДСПТО 8251 J.58.00-2015 
                                                                                               (позначення стандарту) 

 

 

 

 

Професія:         Друкар офсетного плоского друкування 

 

Код:                   8251 
 

Кваліфікація:  друкар офсетного плоского друкування 5-го розряду 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Видання офіційне 

Київ  - 2015 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

випускника професійно-технічного навчального закладу 
(підприємства, установи та організації, 

що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) 
кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія:  8251 Друкар офсетного плоского друкування 

2. Кваліфікація:  друкар офсетного плоского друкування 5-го розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 
 

Повинен знати:  

технологічний процес виготовлення біметалевих форм друкарських форм; 

елементи кольорознавства (основні знання про колірний аналіз та синтез); 

друкарські й колористичні властивості фарб та їх взаємодію з папером і 

технічними тканинами; 

правила змішування фарб; 

особливості приведення форм і друкування бататофарбової продукції; 

особливості підготування до роботи і способи регулювання однофарбових 

малоформатних офсетних машин; 

правила прилагоджування форм і друкування на газетних рулонних 

агрегатах; 

денситометричні методи контролю. 
 

Повинен вміти:  
прилагоджувати форми і друкувати на малоформатних офсетних машинах 

однофарбону продукцію, яка містить штрихові й растрові ілюстрації з 

лініатурою растра понад 40 лім/см, а також багатофарбну продукцію зі 

штриховими й растровими ілюстраціями; 

прилагоджувати форми і друкувати  на одно-, дво-, чотири- і шестифарбних 

повноформатних офсетних машинах продукцію, яка містить ілюстрації 

(штрихові з великими графічними деталями рисунка і растрові з лініатурою 

растра до 40 лін/см – однофарбні й багатофарбні з відокремленим зображенням 

фарбових елементів чи з накладанням не більше двох фарб), фонові плашки й 

«заливання»; 

встановлювати декель офсетного циліндра; 

прилагоджувати форми і друкувати  на однофарбних офсетних машинах 

різних форматів продукцію, яка містить ілюстрації (штрихові з дрібними 

графічними деталями рисунка і растрові з лініатурою растра понад 40 лін/см – 

однофарбні й багатофарбні з накладанням більше двох фарб), складні дуплекси, 

суцільний насичений фон або частковий, але насичений; 

прилагоджувати форми і друкувати на однофарбних офсетних машинах 

різних форматів продукцію, яка містить складні поєднання кольорів і 

градаційних переходів, тонкі графічні елементи гільйошного і орнаментального 

виду, суцільний фон; 
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прилагоджувати форми і друкувати на рулонних чотирифарбних 

малоформатних офсетних машинах продукцію, яка містить ілюстрації штрихові 

з великими елементами рисунка й растрові з лініатурою растра до 40 лін/см;  

виконувати разом з друкарем офсетного плоского друкування вищої 

кваліфікації приладжування форм і друкування:  

на одно-, двофарбних повноформатних офсетних машинах художньо-

репродукційних робіт на технічних тканинах;  

на чотирифарбних офсетних машинах бланків цінних паперів і документів 

суворого обліку та звітності, які містять складні поєднання кольорів;  

на шестифарбних аркушних повноформатних та чотири- й більше фарбних 

рулонних офсетних машинах середнього й великого форматів видань різної 

складності;  

на газетних багаторулонних агрегатах газет і журналів; 

виконувати  разом з друкарем офсетного плоского друкування вищої 

кваліфікації прилагоджування форм і друкування на дво-, чотири- й 

шестифарбних аркушних офсетних машинах: 

продукції, яка містить ілюстрації (штрихові з дрібними графічними 

деталями рисунка на всій площі друкарського аркуша та растрові і растрові з 

лініатурою растра понад 60 лін/см – високохудожньої продукції зі складними 

градаційними переходами;  

бланків цінних паперів і документів суворого обліку та звітності з 

одночасним друкуванням нумерації на друкарському аркуші за наявності понад 

сорок п'ять апаратів. 

 

4.Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце; 

дотримуватись 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 необхідними для виконання 

професійних обов’язків; 

володіти обсягом знань з правових питань галузі і 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 без вимог до стажу роботи. 
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5.2. При підвищенні кваліфікації 

 Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень 

"кваліфікований робітник" за професією Друкар офсетного плоского друкування 

4-го розряду, стаж роботи за професією не менше 1 року. 

5.3 Після закінчення навчання 

Повна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний 

рівень "кваліфікований робітник" за професією Друкар офсетного плоского 

друкування 5-го розряду, без вимог до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 
Інформація і телекомунікація. Видавнича діяльність. (КВЕД–2010, секція – J, 

розділ – 58.00). 

 

7. Специфічні вимоги 
7.1 Вік: прийняття на роботу після закінчення строку навчання здійснюється 

відповідно до законодавства. 

7.2 Стать: жіноча, чоловіча (обмеження отримання професій по статевій 

належності 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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



115 

 

Типовий навчальний план 
 

Професія:  8251 Друкар офсетного плоского друкування 

Кваліфікація:  друкар офсетного плоского друкування 5-го розряду 

Загальний фонд навчального часу – 267 годин 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 39 3 

1.1 Інформаційні технології 8 3 

1.2 Основи правових знань  6  

1.3 Основи галузевої економіки і підприємництва 10  

1.4 Резерв часу 15  

2 Професійно-теоретична підготовка 55 1 

2.1 Спецтехнологія 19 1 

2.2 Матеріалознавство 24  

2.3 Охорона праці 12  

3 Професійно-практична підготовка 136  

3.1 Виробниче навчання на виробництві 48  

3.2 Виробнича практика 88  

4 Консультації 30  

5 Державна кваліфікаційна атестація (або 

проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація 

при продовженні навчання) 

7 

 

6 Загальний обсяг навчального часу (без п. 4) 237 4 

 

 

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки 

кваліфікованих робітників за професією  

Друкар офсетного плоского друкування 5-го розряду 

 

1. Кабінети: 

 Інформаційних технологій 

 Спецтехнології 

 Матеріалознавства 

 Охорони праці 

 

2. Лабораторії: 

 Виготовлення форм 

 Комп’ютерної техніки 
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3. Майстерні: 

 Друкарських процесів офсетного плоского друкування 
 

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

робітників: 

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання; 

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при 

наявності обладнаного робочого місця; 

- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств - замовників 

кадрів. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Інформаційні технології» 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Інформаційні технології в автоматизації  1  

2 Використання програмних засобів в 

оформленні поліграфічної продукції 

4 1 

3 Комп’ютерні телекомунікації та 

комп’ютерні мережі 

3 2 

 Всього годин 8 3 

 

 

Тема 1. Інформаційні технології в автоматизації штукатурних робіт 

Інформаційні технології в поліграфії. Знайомство з сучасними 

програмними продуктами. 

 

Тема 2. Використання програмних засобів в оформленні поліграфічної 

продукції 
Створення буклетів, листівок, об’яв за допомогою офісної програми 

Word. Знайомство з графічним редактором Photoshop. Додавання ефектів.  

Лабораторно-практична робота 

1.Створення реклами (об’яв та буклетів) в програмі Word. 

 

Тема 3. Комп’ютерні телекомунікації та комп’ютерні мережі 

Стан сучасного розвитку комп’ютерних технологій. Історія виникнення 

та призначення. Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та 

телеконференції. 

Лабораторно-практична робота 
1.Використання браузерів для пошуку інформації в мережі Іntеrnеt (за 

напрямом професії). 
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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 Адміністративне право 6  

Всього годин 6  
 

 

Тема 1. Адміністративне право 
Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та 

організація державного управління. Роль адміністративного права в регулюванні 

відносин у сфері державного управління. Поняття адміністративного 

правопорушення й адміністративної відповідальності. 

Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна 

відповідальність за господарські правопорушення. Адміністративна 

відповідальність за правопорушення на поліграфічних підприємствах. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Підприємницька діяльність в поліграфії 3  

2 Менеджмент у підприємницькій діяльності 1  

3 Маркетингове управління в поліграфії 1  

4 Законодавча податкова база 2  

5 Основи організації управління виробництвом 3  

Всього годин 10  

 

Тема 1. Підприємницька діяльність в поліграфії 
Підприємницький дохід, його зміст і структура. Внутрішні та зовнішні 

чинники підприємницького доходу. Його розподіл. Виручка від реалізації 

(валовий дохід), витрати, балансовий та чистий прибуток. 

Поліграфічне підприємство в системі ринкових відносин. Основні 

виробничі фонди і потужності. Оборотні фонди й кошти. Фондовіддача та 

фондомісткість. Ціноутворення. Комерційний розрахунок. Норма і маса 

прибутку.  

Заробітна плата в умовах ринку. Реальна зарплата та захист від інфляції. 

Соціальний захист та соціальна інфраструктура в економічно розвинутих 

країнах. Удосконалення оплати праці та соціального захисту в Україні. 

 

Тема 2. Менеджмент у підприємницькій діяльності 

Типи системи менеджменту. Сучасні вимоги до менеджера. Сучасні вимоги 

до складання бізнес-плану. 

Культура управління та підготовка менеджерів. Психологічні 

характеристики менеджера. Міжнародний менеджмент. 

 

Тема 3. Маркетингове управління в поліграфії 
Сучасні вимоги до маркетингової системи. Міжнародний маркетинг.  

Роль інформації в здійсненні менеджменту й маркетингу. Види, мова та стиль 

реклами. Реклама й збут товару. 

 

Тема 4. Законодавча податкова база 

Податкова політика України. Прямі і не прямі податки у системі державного 

регулювання. Зміни до законодавчої бази України. 

 

Тема 5. Основи організації управління виробництвом 

Поняття та необхідність управління. Суть управлінської діяльності. 

Інструменти управління. Сучасні принципи управління: чіткий розподіл праці, 
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додержання дисципліни і порядку, повноваження і відповідальність, 

використання мотивації високопродуктивної праці. 

Організаційні структури управління підприємством, її переваги. Шляхи 

удосконалення управління виробництвом. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Спецтехнологія» 

№  

з/п 
Назва теми 

 Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Рулонні офсетні ротаційні машини 9  

2 
Підготовка та процес друкування на рулонних 

ротаційних офсетних машинах 5 1 

3 Спеціальні види друку 5  

 Всього годин 19 1 

 

 

Тема 1. Рулонні офсетні ротаційні машини  
Сучасні моделі рулонних ротаційних машин. Книжково-журнальні машини. 

Машини для друкування газет. 

Привід друкарських апаратів. Механізм натиску. Принцип побудови 

пристроїв для боротьби з перетискуванням фарби. 

Встановлення і закріплення рулонів, автоматичне склеювання паперової 

стрічки. Рулонні гальма. Амортизатори і стабілізатори натягування паперової 

стрічки.  

Сушильні пристрої. Контактні пристрої. Повітродувні пристрої. 

Газополуменеві сушильні пристрої. Радіаційні пристрої. Високочастотні 

пристрої. Комбіновані пристрої. Імпульсні пристрої. 

Фальцювально-різальні апарати. Призначення. Кваліфікація. Технологічні 

можливості. Будова та принцип роботи. Фальцювальні апарати другого 

поздовжнього згину. Схеми побудови фальцювально-різальних апаратів. 

Формувальна група. Папероведучий циліндр.  Формувач. Напрямні валики. 

Додаткові пристрої. Тягнучо-перфорувальна група. Тягнучі валики. Механізм 

поперечного перфорування. Механізми для поздовжнього розрізування. 

Циліндрова група. Склад циліндрової групи. Будова циліндрових груп. 

Приймальні пристрої. Конструкція. Зіштовхувальні упори. Вивідний 

транспортер.  Приймально-вивідні пристрої. Аркушеві ПВП. Рулонні ПВП. 

Зошитні приймально-вивідні пристрої. Зошитні транспортери. Приймально-

пересувальні пристрої. Приймально-комплектувальні пристрої. Лічильно-

комплектувальні пристрої. Намотувальні пристрої. 

Устаткування автоматичної зупинки при обриві паперової стрічки. 

Устаткування приймального стола і включення тиску. Блокувальні 

пристосування. Обслуговування рулонних машин. Техніка безпеки при роботі на 

рулонних офсетних машинах. 

Умови акліматизації рулонного паперу і фарб. Зволожувальні розчини. 

Вплив цехових умов на процеси друкування. 
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Тема 2. Підготовка та процес друкування на рулонних ротаційних 

офсетних машинах 
Підготовка друкарських апаратів, встановлення форм та їх приладка. 

Підготовка фарбових і зволожувальних апаратів. 

Підготовка та встановлення до роботи рулонів, механізму автосклейки. 

Регулювання натягу паперової стрічки. Налаштування фальцапаратів на формат 

видання. Регулювання механізму тиску. Налаштування машини в разі обриву 

стрічки. Друкування приладочних відбитків. Технологія друкування накладів. 

Дефекти, причини та способи усунення при друкуванні на рулонних машинах. 

Лабораторно-практична робота  
1. Визначення за заданими взірцями дефектів віддрукованої продукції на РПР, 

встановити причини їх виникнення. 

 

Тема 3. Спеціальні види друку 
Друкування продукції на поліетилені, целофані, тканині. 

Друкування картографічної продукції. 

Друкування декалькоманії (перевідник картинок). 

Друкування продукції з високою лініатурою растра. 

Лакування та ламінування продукції. 

Друк на металі. Друк бронзовими фарбами. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Матеріалознавство» 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

 Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Формні матеріали 4  

2 Мастильні та змивальні матеріали 4  

3 Папір і картон 4  

4 Друкарська фарба 4  

5 Декельні матеріали 4  

6 Еластоміри для фарбових валиків 4  

 Всього годин 24  

 

Тема 1 . Формні матеріали 
Офсетні пластини для багатокольорового друку. ФП фірми «Agta»: Orasol 

PSS, Osarbon, Agfa-Geraent, Du port. Офсетні монометалеві пластини фірми 

«Indigo» Grafiks, «Purup Eskofot». Характеристика їх, вимоги, застосування.  

Метали для друку. 

 

Тема 2. Мастильні та змивальні матеріали 
Змивальні матеріали. Умови зберігання. Мийні матеріали. 

 

Тема 3. Папір і картон 
Синтетичний папір.  Папір для друкування цінних паперів. Види картону. 

Недоліки палітурного паперу. Особливості роботи з картоном. Перспективи 

розвитку паперу в Україні. 

 

Тема 4. Друкарські фарби 
Фарби для спеціальних видів друку. Флюорисцентні, інтерференційні фарби. 

 

Тема 5. Декельні матеріали 

ОГТП з поліпокриттям, з поліуретанової гуми («Вулкан 850», «Гуран 100»). ГТП 

фірми «Гейдельберг». Регенератори офсетних полотен. Сучасні популярні 

розчинники. Копіювальне молочко. Види зволожувальних розчинів; водні і спиртові. 

Вимоги до зволожувальних розчинів. 

 

 

Тема 6. Еластоміри для фарбових валиків 
Керамічні валики. Особливості їх виготовлення, властивості, умови 

зберігання. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Охорона праці» 

№  

З/

п 

Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Правові та організаційні основи охорони праці 2  

2 Основи безпеки праці при виконанні робіт за 

професією «Друкар офсетного плоского 

друкування». 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 та виробничої санітарії. 

Медичні огляди 2 

 

6 
Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 2 
 

 Всього годин 12  

 

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 важкі та шкідливі умови праці. 

Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення 

законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони 

праці. 
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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 захворювання на 

виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-

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 при виконанні робіт за професією Друкар 

офсетного плоского друкування. Загальні відомості про потенціал небезпек. 

Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці 

Загальні питання безпеки праці в поліграфічній галузі, зокрема з професією 

Друкар офсетного плоского друкування. Перелік робіт з підвищеною 

небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна 

перевірка знань з безпеки праці працівників поліграфічної галузі. 

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час 

проведення робіт за професіями поліграфічної галузі. 

Роботи з підвищеною небезпекою в поліграфічній галузі. Вимоги безпеки 

праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які 

відносяться до даної професії. Захист від дії хімічних і біологічних чинників. 

Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. 

Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. 

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби 

індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих 
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метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю 

безпечних умов праці, порядок їх використання. 

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. 

Порядок допуску до роботи працівників професії «Друкар офсетного 

плоского друкування» 5-го розряду. 

Дотриманим вимог безпеки праці, правил внутрішнього розпорядку 

поліграфічного підприємства. 

Особиста відповідальність друкаря офсетного плоского друкування за 

дотримання правил безпеки праці. 

Вимоги безпеки праці під час експлуатації форм малоформатних офсетних 

машинах продукцію, яка містить ілюстрації; одно- й двофарбних 

повноформатних офсетних машинах, читирифарбних малоформатних офсетних 

машинах, які виготовляють багатофарбовову і високохудожню продукцію; 

чотири- й шестифарбних аркушних повноформатних офсетних машинах, 

рулонних чотири- й більше фарбних офсетних машинах середнього й більшого 

форматів видань різної складності, на рулонних, аркушних чотирифарбних 

малоформатних офсетних машин; дво-, чотири- й шестифарбних аркушних 

офсетних машинах, які виготовляють бланки цінних паперів і документів 

сурового обліку та звітності. 

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. 

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки 

виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд. 

Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. 

Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки. 

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 опалюваних 

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. 
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Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. 

Поняття вогнестійкості. 

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, 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 галузі. 

Організація пожежної охорони в галузі. 

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 аварії від кількості, фізико-хімічних властивостей і 

параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі. 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та 

вибуху в апаратурі, 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. 

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 відносно небезпеки ураження 

працюючих електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні 

та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, 

плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх 

призначення. Робота з переносними електросвітильниками. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних 

комп’ютерах. 

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. 

Правила поведінки під час грози. 
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Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди 
Поняття про 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 гімнастика. 

Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і 

жінками. 

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. 

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 працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 
Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи й 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 способом «з рота в 

рот» чи «з рота в ніс». 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, легень, стравоходу тощо. Перша 

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

Надання першої допомоги при знепритомненні (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. 
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Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги 

при отруєні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. 

Вимоги до транспортних засобів.  
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Типова навчальна програма 

виробничого навчання 

 

Професія: 8251 Друкар офсетного плоского друкування 

Кваліфікація: друкар офсетного плоского друкування 5-го розряду 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількіст

ь годин 

 І. Виробниче навчання на виробництві  

1 Вступне заняття. Інструктаж з безпеки праці,  електробезпеки 

та пожежної безпеки 

6 

2 Будова та принцип роботи рулонних офсетних ротаційних 

машин 

6 

3 Підготовка та процес друкування на рулонних офсетних 

ротаційних машинах. 

18 

4 Спеціальні види друку 18 

 Всього годин 48 

 ІІ. Виробнича практика  

1 Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з безпеки праці, 

електробезпеки й пожежної безпеки 

8 

2 Самостійне виконання робіт друкаря офсетного плоского 

друкування  5-го розряду 

80 

 Кваліфікаційна пробна робота  

 Всього годин 88 

 Разом 136 

 

І. Виробниче навчання на виробництві 

Тема 1. Вступне заняття. Інструктаж з безпеки праці, електробезпеки та 

пожежної безпеки 

Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Вимоги безпеки праці та протипожежний режим на робочих місцях.  

Правила користування первинними засобами пожежогасіння, відключення 

електромережі, дотриманням санітарних норм. 

Ознайомлення з освітньо-кваліфікаційною характеристикою професії 

Друкар офсетного плоского друкування, кваліфікація – друкар офсетного 

плоского друкування 5-го розряду, та програмою професійно-практичної 

підготовки. 

 

Тема 2. Будова та принцип роботи рулонних офсетних машин 

Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Безпека праці під час виконання робіт на рулонних офсетних машинах.  

Ознайомлення з обладнанням, інструментами, приладами і пристроями , яке 

використовується під час експлуатації рулонних офсетних машин.  

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця та безпека праці. 
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Вправи 

Виконання вправ та засвоєння марки, моделі рулонних офсетних ротаційних 

машин; основні механізми та пристрої рулонних офсетних ротаційних машин; 

друкарські апарати та схеми їх побудови; пристрої для закріплення форми; 

пристрої для суміщення відбитків; механізми натиску; стрічкоживильні 

пристрої; кріплення та автоматичне склеювання рулонів; регулювання натягу 

паперової стрічки; допоміжні пристрої; елементи паперопровідної системи; 

напрямні валики; поворотні штанги; паперотягові пристрої; контрольно-

блокувальні пристрої; регістрові пристрої; фальцювальні апарати; пристрої для 

розрізування паперової стрічки; пристрої для фальцювання стрічки і аркушів; 

типові схеми фальцювальних апаратів; приймально-вивідні пристрої; 

зошитоприймальні вивідні пристрої; аркушеприймальні та рулоноприймальні 

вивідні пристрої; сучасні моделі рулонних ротаційних машин; книжково-

журнальні машини; машини для друкування газет. 

 

Тема 3. Підготовка та процес друкування на рулонних офсетних 

ротаційних машинах 

Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Безпека праці при підготовці та в процесі друкування на рулонних офсетних 

ротаційних машинах.  

Ознайомлення з обладнанням, інструментами, приладами і пристроями, яке 

використовується при підготовці та процесі друкування на рулонних офсетних 

ротаційних машинах.  

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця та безпека праці. 

Вправи 

Виконання вправ та засвоєння навичок роботи із підготовки до роботи 

друкарських апаратів, фарбових і зволожувальних апаратів, встановлення 

рулонів, регулювання натягу паперової стрічки, налаштування фальцапаратів на 

формат видання. Засвоєння автоматичного склеювання рулонів. 

Виконання вправ та засвоєння навичок роботи із друкування приладочних 

відбитків. Засвоєння дефектів, їх причин, способів усунення при друкуванні на 

рулонних офсетних машинах.  

 

Тема 4. Спеціальні види друку 
Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Безпека праці при використанні спеціальних видів друку.  

Ознайомлення з обладнанням, інструментами, приладами і пристроями, яке 

використовується під час використання спеціальних видів друку.  

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця та безпека праці. 

Вправи 
Виконання вправ та засвоєння навичок роботи із друкування продукції на 

поліетилені, целофані, тканині; друкування картографічної продукції; 

друкування декалькоманії (перевідних картинок); друкування продукції з 
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високою лініатурою растра; лакування та ламінування продукції; друкування на 

металі; друкування бронзовими фарбами. 

 

ІІ. Виробнича практика 
Тема 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з безпеки праці, 

електробезпеки й пожежної безпеки  
Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Система управління охороною праці, організація служби безпеки праці на 

виробництві.  

Використання засобів безпеки праці та індивідуального захисту.  

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом, з 

організацією планування праці і контролем якості праці на виробництві. 

Ознайомлення з організацією робочих місць.  

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт друкаря офсетного плоского 

друкування 5-го розряду 
Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Система управління охороною праці, організація служби безпеки праці на 

виробництві.  

Використання засобів безпеки праці та індивідуального захисту.  

Роботи виконуються на основі нормативних документів з використанням 

новітніх технологій обробки документів; найефективнішого використання 

робочого часу; економічних витрат матеріалів, електроенергії. 

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним закладом окремо із урахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами – замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА ПРОБНА РОБОТА 

Приклади робіт 
1. Вклейки, обкладинки, форзаци, етикетки – приладжування і друкування на 

аркушевих офсетних повноформатних одно-, дво- й чотирифарбних машинах. 

2. Деколь – приладжування і друкування на аркушевих офсетних 

малоформатних і повноформатних машинах. 

3. Етикетки – приладжування і друкування на рулонних офсетних 

чотирифарбних малоформатних машинах. 

4. Ілюстрації для унікальних видань – приладжування і друкування на 

аркушевих офсетних малоформатних і повноформатних машинах. 

5. Карти географічні, топографічні й спеціальні з розміром рисунка до 47х108см 

в 1-6 фарб – приладжування і друкування на аркушевих офсетних 

малоформатних і повноформатних машинах. 
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6. Ліцензії, патенти свідоцтва тощо (бланки документів суворого обліку та 

звітності) – приладжування форм і друкування на аркушевих офсетних 

малоформатних і повноформатних машинах. 

7. Листівки художні, етикетки – приладжування і друкування на аркушевих 

офсетних малоформатних і повноформатних машинах. 

8. Марки, картки поштові марковані (бланки документів сурового обліку та 

звітності) – приладжування і друкування на аркушевих офсетних 

малоформатних і повноформатних машинах. 

9. Плакати – приладжування і друкування на аркушевих офсетних 

малоформатних і повноформатних машинах. 

10. Плакати – приладжування і друкування на аркушевих офсетних 

повноформатних одно-; дво- й чотирифарбних машинах. 

11. Посібники наочні – приладжування і друкування на аркушевих офсетних 

малоформатних і повноформатних машинах. 

12. Продукція книжково-журнальна – приладжування і друкування на аркушевих 

офсетних малоформатних і повноформатних машинах.  

13. Продукція книжково-журнальна – приладжування і друкування на аркушевих 

офсетних повноформатних одно-, дво- й чотирифарбних машинах  

14. Продукція книжково-журнальна – приладжування і друкування на рулонних 

офсетних чотирифарбних малоформатних машинах. 

15. Продукція нотна – приладжування і друкування на аркушевих офсетних 

малоформатних і повноформатних машинах. 

16. Продукція нотна – приладжування і друкування на аркушевих офсетних 

повноформатних одно-, дво- й чотирифарбних машинах. 

17. Сітки захисні, на бланках документів суворого обліку та звітності – 

приладжування і друкування на аркушевих офсетних малоформатних і 

повноформатних машинах. 

18. Сітки захисні, на бланках документів суворого обліку та звітності – 

приладжування і друкування на аркушевих офсетних повноформатних одно-, 

дво- й чотирифарбних машинах. 

19. Обслуговування рулонних офсетних ротаційних машинах. 

20. Підготовка та приладка друкарських апаратів. 

21. Підготовка та приладка зволожувальних та фарбових апаратів. 

22. Встановлення рулонів для автоматичного склеювання. 

23. Регулювання натягу паперової стрічки. 

24. Налаштування фальцапаратів на формат видання. 

25. Друкування припадочних відбитків та накладів. 

26. Усунення недоліків, які виникають під час друкування на рулонних офсетних 

ротаційних машинах. 

27. Друкування продукції на поліетилені, целофані, тканині. 

28. Друкування картографічної продукції. 

29. Друкування декалькоманії (перевідних картинок). 

30. Друкування продукції з високою лініатурою растра. 

31. Лакування та ламінування продукції. 
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32. Друкування на металі. 

33. Друкування бронзовими фарбами. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 
 

Професія: Друкар офсетного плоского друкування 

Код: 8251 

Кваліфікація: друкар офсетного плоского друкування 5-го розряду 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 
1. Правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. 

2. Технологічний процес виготовлення біметалевих друкарських форм. 

3. Елементи кольорознавства. 

4. Основні знання про колірний аналіз і синтез. 

5. Друкарські й колористичні властивості фарб та їх взаємодію з папером і 

технічними тканинами. 

6. Правила змішування фарб. 

7. Особливості приведення форм. 

8. Друкування багатофарбової продукції. 

9. Особливості підготовки до роботи однофарбових малоформатних 

офсетних машин. 

10. Способи регулювання однофарбових малоформатних офсетних машин. 

11. Правила приладжування форм. 

12. Друкування на газетних рулонних агрегатах. 

13. Денситометричні методи контролю. 

14. Основи ведення підприємницької діяльності. 

 

УМІЄ: 
1. Організувати робоче місце. 

2. Дотримуватись вимог безпеки праці при виконанні робіт. 

3. Приладжувати форми на малоформатних офсетних машинах. 

4. Друкувати на малоформатних офсетних машинах однофарбову продукцію. 

5. Друкувати на малоформатних офсетних машинах багатофарбову 

продукцію. 

6. Приладжувати форми на одно-, дво-, чотири- й шестифарбових 

повноформатних офсетних машинах. 

7. Друкувати на одно-, дво-, чотири- й шестифарбових повноформатних 

офсетних машинах. 

8. Встановлювати декель офсетного циліндра. 

9. Приладжувати форми на однофарбових офсетних машинах різних 

форматів. 

10. Друкувати на однофарбових офсетних машинах різних форматів. 

11. Друкувати на рулонних чотирифарбових малоформатних офсетних 

машинах. 

12. Виконувати приладження форми. 

13. Надати медичну допомогу потерпілому внаслідок травматизму при роботі 

на рулонних ротаційних офсетних машинах. 
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14. Звільнити потерпілого від дії електричного струму. 

15. Користуватися засобами пожежогасіння пожеже-небезпечних речовин. 

16. Застосовувати спеціальні знання для розробки окремих видів технічної та 

конструкторсько-технологічної документації. 

17. Друкувати контрольні відбитки і тиражі. 

18. Усувати дефекти, що виникають під час друку на рулонних офсетних 

машинах. 

19. Акліматизовувати рулонний папір.  

20. Встановлювати і закріплювати рулон. 

21. Склеювати та розрізувати паперові стрічки. 

22. Фальцувати стрічки і аркуші. 
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання 

 
Професія: Друкар офсетного плоского друкування 

Код: 8251 

Кваліфікація: друкар офсетного плоского друкування 5-го розряду 

 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу  

(15 осіб) 

При-

мітки 

для 

індивіду-

ального 

користу-

вання 

для 

групового 

користува

ння 

 Обладнання    

1 Однофарбові офсетні аркушеві машини  7  

2 Двофарбові офсетні аркушеві машини  1  

3 Багатофарбові офсетні аркушеві машини  1  

4 Рулонні чотирифарбні офсетні машини 

малого формату 
 

 1  

 Інструмент    

1 Торцевий універсальний ключ  1  

2 Висічка для офсетної гуми  1  

3 Набір шестигранних ключів  1  

4 Набір гайкових ключів  1  

5 Набір викруток 
 

 1  

 Прилади і пристрої    

1 Переносний пристрій  1  

2 Закріплювальний пристрій  1  

3 Пристрій для виготовлення копій  1  

4 Монтажний стіл  1  

5 Металеві шафи для зберігання 

змащувально-мастильних матеріалів 

 2  

6 Тумбочки для зберігання змивально-

проявних розчинників 

 2  
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Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 
професійно-технічної освіти 

 

 
 

ДСПТО 8251 J.58.00-2015 
                                                                                               (позначення стандарту) 

 

 

 

 

Професія:         Друкар офсетного плоского друкування 

 

Код:                   8251 
 

Кваліфікація:  друкар офсетного плоского друкування 6-го розряду 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Видання офіційне 

Київ  - 2015 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

випускника професійно-технічного навчального закладу 
(підприємства, установи та організації, 

що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) 

кваліфікованих робітників) 

 
1. Професія:  8251 Друкар офсетного плоского друкування 

2. Кваліфікація:  друкар офсетного плоского друкування 6-го розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати:  

технічні вимоги до нумераційних апаратів та фототипних форм;  

конструкцію та принцип дії механізмів різних типів офсетних машин; 

будову аналізатора друкарської форми; 

особливості конструкції фарбного й зволожуючого агрегатів, обладнаних 

блоками автоматичного регулювання;  

друкарські і колористичні властивості металізованих і люмінорних фарб; 

регулювання аркушних і рулонних одно- й багатофарбових офсетних 

машин, обладнаних електронними системами автоматичного керування і 

контролю. 

 

Повинен вміти:  
прилагоджувати форми і друкувати на малоформатних офсетних машинах 

багатофарбну високохудожню продукцію; 

прилагоджувати форми і друкувати на офсетних аркушевих машинах різних 

типів багатофарбну високохудожню продукцію зі складним поєднанням кольорів 

і ґрадаційиих переходів, суцільні фонові роботи з друкуванням виворітного 

тексту, продукцію з тонкими графічними деталями гільйошного та 

орнаментального виду; 

прилагоджувати форми і друкувати на дво-, чотири- й шестифарбних 

аркушевих офсетних машинах бланків цінних паперів і документів суворого 

обліку та звітності: 

особливо складні марки з факсимільною точністю зображення;  

високохудожні роботи зі складними градаціймими переходами;  

багатофарбні роботи з одночасним друкуванням металізованими фарбами, 

використанням люмінорних фарб, а також одночасним друкуванням нумерації, 

суцільні насичені фонові роботи; 

роботи з тонкими графічними деталями гільйошного та орнаментального 

виду;  

роботи, які містять дрібні графічні деталі рисунка на всій площі 

друкарського аркуша;  

растрові роботи з лініатурою растра понад 60 лін/см та особливо складним 

приведенням; 



140 

 

прилагоджувати форми і друкувати на рулонних чотирифарбних 

малоформатних офсетних машинах продукцію, яка містить ілюстрації (штрихові 

з дрібними графічними деталями рисунка й растрові з лініатурою растра понад 

40 лін/см, а також високохудожню продукцію; 

прилагоджувати форми і друкувати на рулонних чотири- й більше фарбних 

офсетних машинах середнього й великого форматів роботи різної складності; 

прилагоджувати форми й друкувати продукцію на рулонних газетних 

агрегатах;  

друкувати з фототипних форм різної складності на офсетних машинах усіх 

типів:  

зволожувати, висушувати і встановлювати форму в друкарську машину;  

регулювати натиск;  

друкувати пробний відбиток;  

виконувати роботи з вироблення форми (додаткове зволоження і дублення);  

підбирати та змішувати фарбу відповідно до колірного тону оригіналу, 

підготовлює папір; 

прилагоджувати форми і друкувати книжково-журнальну, ілюстраційну та 

високохудожню продукцію на аркушевих багатофарбних офсетних машинах, 

обладнаних електронними системами керування і контролю; 

прилагоджувати форми та друкувати книжково-журнальну, ілюстраційну й 

газетну продукцію на рулонних багатофарбних офсетних машинах, обладнаних 

електронними системами керування і контролю; 

регулювати блоки налагоджування фарбового й зволожувального апаратів, 

зчитувати друкарську форму; 

регулювати блоки налагоджування приведення форм.  

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце; 

дотримуватись 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 необхідними для виконання 

професійних обов’язків; 

володіти обсягом знань з правових питань галузі і 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 
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5.1 При підвищенні кваліфікації  

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень 

"кваліфікований робітник" за професією Друкар офсетного плоского друкування 

5-го розряду, стаж роботи за професією не менше 1 року.  

5.2 Після закінчення навчання 

Повна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний 

рівень "кваліфікований робітник" за професією Друкар офсетного плоского 

друкування 6-го розряду, без вимог до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника: 
Інформація і телекомунікація. Видавнича діяльність. (КВЕД–2010, секція – J, 

розділ – 58.00). 

 

7.  Специфічні вимоги 
7.1 Вік: прийняття на роботу після закінчення строку навчання здійснюється 

відповідно до законодавства. 

7.2 Стать: жіноча, чоловіча (обмеження отримання професій по статевій 

належності 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. 
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Типовий навчальний план 
 

Професія:  8251 Друкар офсетного плоского друкування 

Кваліфікація:  друкар офсетного плоского друкування 6-го розряду 

Загальний фонд навчального часу – 272 годин 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 43 4 

1.1 Інформаційні технології 8 4 

1.2 Основи правових знань  10 – 

1.3 Основи галузевої економіки і підприємництва 10 – 

1.4 Резерв часу 15 – 

2 Професійно-теоретична підготовка 56  

2.1 Спецтехнологія 24 – 

2.2 Матеріалознавство 16 – 

2.3 Охорона праці 16 – 

3 Професійно-практична підготовка 136  

3.1 Виробниче навчання на виробництві 48  

3.2 Виробнича практика 88  

4 Консультації 30  

5 Державна кваліфікаційна атестація  7  

6 Загальний обсяг навчального часу (без п. 4): 242 4 

 

 

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки 

кваліфікованих робітників за професією  

Друкар офсетного плоского друкування 6-го розряду 

 

1. Кабінети: 

 Інформаційних технологій 

 Спецтехнології 

 Матеріалознавства 

 Охорони праці 

 

2. Лабораторії: 

 Виготовлення форм 

 Комп’ютерної техніки 
 

3. Майстерні: 

 Друкарських процесів офсетного плоского друкування 
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Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне    навчання 

кваліфікованих робітників: 

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання; 

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при 

наявності обладнаного робочого місця; 

- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників 

кадрів. 
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Типова навчальна програма з предмета   

«Інформаційні технології» 

№ 

теми 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Система  автоматизованого проектування в 

поліграфії AUTO CAD 
8 4 

 Всього годин 8 4 

 

Тема 1. Система  автоматизованого проектування в поліграфії 

AUTOCAD 
Призначення інформаційної системи AUTOCAD, її структура, організація 

роботи. Виклик системи AUTOCAD. Вікно. Центр управління, його призначення 

й використання.  

Робочий стіл AUTOCAD, його призначення  та основні елементи. 

Створення нового файла, відкриття існуючого малюнка, збереження файла.   

Завдання координат точок на кресленні. Прив’язки точок. Способи вибору 

об’єктів у системі AUTOCAD.  

Віддання команд у системі AUTOCAD. Установлення габаритних розмірів 

рисунка. Встановлення властивостей графічних об’єктів (типу в товщини ліній, 

поточного кольору). Робота з шарами в AUTOCAD.  

Позначення точки в AUTOCAD. Керування відображенням на екрані. 

Робота з довідковою інформацією. 

Перспективи розвитку систем автоматизованого проектування в 

поліграфічній галузі. 

 

Лабораторно-практичні роботи 
1.Інтерфейс користувача AutoCAD. Робота з довідкою. 

2.Налаштування середовища AutoCAD.  

3.Робота з графічними об’єктами в AutoCAD. 
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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 Нормування  праці в поліграфічні галузі й 

заробітна плата 
8  

2 Трудові книжки 2  

Всього годин 10  
 

        Тема 1. Нормування  праці в поліграфічні галузі й заробітна плата 
Робоча година, час відпочинку. Норма тривалості робочого часу: 5-ти, 6-ти 

денний робочий тиждень. Тривалість роботи перед святами. Неробочі та вихідні 

дні. Заборона роботи в нічний час. Неповна та робоча година. Заборона 

притягання до понаднормової роботи. Перерва для відпочинку та обіду. 

Відпустка, перенесення відпустки, трудова дисципліна. Охорона праці. 

Праця жінок. Праця молодих. Пільги для учнів. Індивідуальні трудові спори. 

 

         Тема 2. Трудові книжки 
Трудові книжки. Видача довідок про роботу на підприємствах поліграфічної 

галузі та заробітну плату. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

№ 

з/

п 

Тема 

Кількість годин 

Всьог

о 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Підприємництво, як форма діяльності в умовах 

ринкової економіки та державна підтримка 

підприємницької діяльності 

3  

2 Основи виробничого процесу на підприємствах 

поліграфічної галузі 
2  

3 Трудові ресурси та заробітна плата на 

підприємствах поліграфічної галузі  
3  

4 Робота над проектом «Власна справа» 2  

Всього годин 10  

 

Тема 1. Підприємництво, як форма діяльності в умовах ринкової 

економіки та державна підтримка підприємницької діяльності 

Сутність і функції підприємницької діяльності. Види підприємницької 

діяльності. Державна реєстрація суб’єкта малого підприємництва. 

 

Тема 2. Основи виробничого процесу на підприємствах поліграфічної 

галузі 
Зміст виробництва. Поняття про виробничий процес. Поняття про 

виробничий цикл. Сутність і значення технічної підготовки виробництва. 

Показники ефективності виробництва. 

 

Тема 3. Трудові ресурси та заробітна плата на підприємствах 

поліграфічної галузі 
Поняття про організацію праці. Особливості організації праці на 

підприємствах поліграфічної галузі. Персонал підприємства. Основи нормування 

праці на підприємствах поліграфічної галузі. Види заробітної плати. Структура 

заробітної плати: основна, додаткова, інші виплати. Матеріальне заохочення 

працівників. 

 

Тема 4. Робота над проектом «Власна справа» 

Етапи створення проекту. Розробка проекту. Сформувати бізнес-план 

проекту. Висновки по розробці проекту «Власна справа». 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Спецтехнологія» 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Перспективи розвитку офсетного друкарського 

виробництва 

5  

2 Системи дистанційного налагодження контролю 

та регулювання друкарського процесу 

багатофарбових офсетних аркушевих машин  

11 

 

3 Комп’ютерне керування аркушевими і рулонними 

машинами 

8 

 

 Всього годин 24  

 

 

Тема 1. Перспективи розвитку офсетного друкарського виробництва 

Основні напрямки в розвитку техніки і технології друкарських процесів. 

Широке використання при виготовленні форм комп’ютерної технології. 

Автоматизація і нові технології в офсетному друці. 

Збільшення питомої ваги використання рулонних і аркушевих 

багатофарбових машин нових модифікацій. Розробка і виробництво нових видів 

високоякісних матеріалів. 

Новітні офсетні технології  

Цифровий офсет, офсетні сучасні багатофарбові машини. 

Автоматичне управління сучасними цифровими офсетними машинами. 

Комп’ютерне обслуговування цифрових офсетних машин. 

Дефекти при багатофарбовому друці, причини виникнення та способи 

усунення. 

 

Тема 2. Системи дистанційного налагодження, контролю та 

регулювання друкарського процесу багатофарбових офсетних аркушевих 

машин 

Друкарські обробні лінії. 

Комп’ютерні видавничі системи КВС 

Пристрої введення та оцифровування інформації.  

Пристрої виведення інформації. 

Новітні розробки світових лідерів додрукарських процесів. 

Новітні друкарські процеси й обладнання. 

Кольоропробні системи, контрольно-вимірювальні прилади. 

 

 

 



148 

 

Тема 3. Комп’ютерне керування аркушевими та рулонними офсетними 

машинами 
Пульт керування.  

Контроль якості відбитків за допомогою пристроїв. 

Вимірювання площі друкувальних елементів у фарбових зонах. 

Пристрої для контролю суміщення фарб. Система суміщення рубання. 

Системи керування. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Матеріалознавство» 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість годин 

 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Формні матеріали 6  

2 Друкарська фарба 6  

3 Узагальнення курсу 4  

 Всього годин 16  

 

Тема 1 . Формні матеріали 

Формні матеріали для машин офсетного друкування. 

 

Тема 2. Друкарські фарби 
Друкарська фарба для машин офсетного друкування. 

 

Тема 3. Узагальнення курсу 

Вплив якості поліграфічних матеріалів на технологічний процес 

виготовлення продукції. Перспективи розвитку поліграфічних матеріалів в 

Україні. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Охорона праці» 

№  

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Правові та організаційні основи охорони праці 2  

2 Основи безпеки праці при виконанні робіт за 

професією «Друкар офсетного плоского 

друкування». Загальні відомості про потенціал 

небезпек. Психологія безпеки праці. Організація 

роботи з охорони праці 

6  

3 Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека 

виробництва і вибухозахист 

2  

4 Основи електробезпеки 2  

5 Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 

Медичні огляди 

2  

6 Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 

2 
 

 Всього годин 16  
 

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 важкі та шкідливі умови праці. 

Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення 

законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони 

праці. 
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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 захворювання на 

виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-

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 при виконанні робіт за професією Друкар 

офсетного плоского друкування. Загальні відомості про потенціал небезпек. 

Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці 

Загальні питання безпеки праці в поліграфічній галузі, зокрема з професією 

Друкар офсетного плоского друкування. Перелік робіт з підвищеною 

небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна 

перевірка знань з безпеки праці працівників поліграфічної галузі. 

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час 

проведення робіт за професіями поліграфічної галузі. 

Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при 

експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які відносяться до 

даної професії. Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та їх 

огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, 

сигнальні фарбування. Знаки безпеки. 

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби 

індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих 
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метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю 

безпечних умов праці, порядок їх використання. 

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій.  

Порядок допуску до роботи працівників професії «Друкар офсетного 

плоского друкування» 6-го розряду. 

Дотриманим вимог безпеки праці, правил внутрішнього розпорядку 

поліграфічного підприємства. 

Особиста відповідальність друкаря офсетного плоского друкування за 

дотримання правил безпеки праці. 

Вимоги безпеки праці під час приладжування форм і друкування на 

малоформатних офсетних машинах багатофарбну високохудожню продукцію; 

прилагоджування форм і друкування книжково-журнальної, ілюстраційної та 

високохудожньої продукції на аркушевих багатофарбних офсетних машинах, 

обладнаних електронними системами керування і контролю; регулювання блоків 

налагоджування фарбового й зволожувального апаратів, які зчитують друкарську 

форму, регулювання блоків налагоджування приведення форм; експлуатації дво-, 

чотири- й шестифарбних аркушевих офсетних машинах бланків цінних паперів і 

документів суворого обліку та звітності;  

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. 

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки 

виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд. 

Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. 

Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки. 

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 опалюваних 

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. 
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Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. 

Поняття вогнестійкості. 

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, 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 галузі. 

Організація пожежної охорони в галузі. 

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 аварії від кількості, фізико-хімічних властивостей і 

параметрів пальних речовин, що використо-вуються у технологічній системі. 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та 

вибуху в апаратурі, 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. 

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 відносно небезпеки ураження 

працюючих електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні 

та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, 

плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх 

призначення. Робота з переносними електросвітильниками. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних 

комп’ютерах. 

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. 

Правила поведінки під час грози. 
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Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди 
Поняття про 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 гімнастика. 

Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і 

жінками. 

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. 

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 працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 
Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи й 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 способом «з рота в рот» чи «з рота в 

ніс». 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, легень, стравоходу тощо. Перша 

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

Надання першої допомоги при знепритомненні (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. 
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Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги 

при отруєні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. 

Вимоги до транспортних засобів.  
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Типова навчальна програма 

виробничого навчання 
 

Професія: 8251 Друкар офсетного плоского друкування 

Кваліфікація: друкар офсетного плоского друкування 6-го розряду 

  

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 І. Виробниче навчання на виробництві  

1 Вступне заняття.  Інструктаж з безпеки праці, електробезпеки 

та пожежної безпеки 

6 

2 Системи дистанційного налагоджування контролю та 

регулювання друкарського процесу богатофарбових офсетних 

аркушевих машин 

24 

3 Комп’ютерне керування аркушевими і рулонними машинами  18 

 Всього годин 48 

 ІІ. Виробнича практика  

1 Знайомство з підприємством. Інструктаж з безпеки праці, 

електробезпеки та пожежної безпеки 

8 

2 Самостійне виконання робіт друкаря офсетного плоского 

друкування 6-го розряду  

80 

 Кваліфікаційна пробна робота  

 Всього годин 88 

 Разом 136 

 

І. Виробниче навчання на виробництві 

Тема 1. Вступне заняття.  Інструктаж з безпеки праці, електробезпеки 

та пожежної безпеки 

Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Вимоги безпеки праці та протипожежний режим на робочих місцях.  

Правила користування первинними засобами пожежогасіння, відключення 

електромережі, дотриманням санітарних норм. 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця та безпека праці. 

 

Тема 2. Системи дистанційного налагоджування контролю та 

регулювання друкарського процесу богатофарбових офсетних аркушевих 

машин 
Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Безпека праці при використанні в роботі системи дистанційного 

налагоджування контролю та регулювання друкарського процесу 

богатофарбових офсетних аркушевих машин.  

Ознайомлення з обладнанням, інструментами, приладами і пристроями, яке 

використовується під час дистанційного налагоджування контролю та 
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регулювання друкарського процесу богатофарбових офсетних аркушевих машин 

друкування.  

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця та безпека праці. 

Вправи 
Виконання вправ та засвоєння навичок роботи із приладжування форм і 

друкування книжково-журнальної, ілюстраційної та високохудожньої продукцію 

на аркушевих багатофарбових офсетних машинах, обладнаних електронними 

системами керування і контролю. 

Виконання вправ та засвоєння навичок роботи із приладжування форм та 

друкування книжково-журнальної, ілюстраційної й газетної продукції на 

рулонних богатофарбових офсетних машинах, обладнаних електронними 

системами керування і контролю. 

Виконання вправ та засвоєння навичок роботи щодо регулювання блоків 

налагоджування фарбового зволожувального апаратів. Зчитування друкурської 

форми. Регулювання блоків, налагоджування приведення форм. 

Виконання вправ та засвоєння навичок роботи на друкурсько-обробних 

лініях; комп’ютерних видавничих системах КВС; пристроях введення та 

оцифровування інформації; пристроях виведення інформації; новітньому 

друкарському обладнанні; кольоропробних системах, контрольно- 

вимірювальних приладах. 

 

Тема 3. Комп’ютерне керування аркушевими та рулонними офсетними 

друкарськими машинами 

Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Безпека праці при виконанні робіт за допомогою комп’ютерного керування 

аркушевими та рулонними офсетними друкарськими машинами.  

Ознайомлення з обладнанням, інструментами, приладами і пристроями, яке 

використовується під час комп’ютерного керування аркушевими та рулонними 

офсетними друкарськими машинами.  

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця та безпека праці. 

Вправи 

Виконання вправ із вивчення пульта керування, оволодіння навичками 

контролю якості відбитків за допомогою пристроїв. Засвоєння навичок 

вимірювання площі друкувальних елементів у фарбових зонах. 

Виконання вправ із засвоєння пристроїв для контролю суміщення фарб, 

система суміщення рубання; система керування. 

 

ІІ. Виробнича практика 

Тема 1. Знайомство з підприємством. Інструктаж з безпеки праці, 

електробезпеки та пожежної безпеки 
Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Система управління охороною праці, організація служби безпеки праці на 

виробництві.  

Використання засобів безпеки праці та індивідуального захисту.  
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Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом, з 

організацією планування праці і контролем якості праці на виробництві. 

Ознайомлення з організацією робочих місць.  

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт друкаря офсетного плоского 

друкування 6-го розряду 
Інструктаж із безпеки праці, електробезпеки й пожежної безпеки.  

Система управління охороною праці, організація служби безпеки праці на 

виробництві.  

Використання засобів безпеки праці та індивідуального захисту.  

Роботи виконуються на основі нормативних документів з використанням 

новітніх технологій обробки документів; найефективнішого використання 

робочого часу; економічних витрат матеріалів, електроенергії. 

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним закладом окремо із урахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку 

 
 

КВАЛІФІКАЦІЙНА ПРОБНА РОБОТА 

Приклади робіт 
1. Бланки цінних паперів і документів суворого обліку та звітності – 

приладжування і друкування на аркушевих офсетних дво-, чотири- й 

шестифарбних машинах. 

2. Видання високохудожні – приладжування і друкування на офсетних 

машинах різних типів. 

3. Газети – приладжування і друкування на офсетних рулонних 

багатофарбних машинах. 

4. Деколь – приладжування і друкування на офсетних машинах різних типів. 

5. Етикетки – приладжування і друкування на аркушевих офсетних дво-, 

чотири- й шестифарбних машинах. 

6. Ілюстрації для енциклопедичних, рідкісних, спеціальних та унікальних 

видань - приладжування і друкування на офсетних машинах різних типів. 

7. Карти географічні, топографічні й спеціальні з розміром рисунка до 

47х108см у сім і більше фарб – приладжування і друкування на офсетних 

машинах різних типів. 

8. Листівки – приладжування і друкування на аркушевих офсетних дво-; 

чотири- й шестифарбних машинах. 

9. Марки поштові (бланки документів суворого обліку та звітності) – 

приладжування і друкування на офсетних машинах різних типів. 

10. Плакати – приладжування і друкування на аркушевих офсетних дво-, 

чотири- й шестифарбних машинах. 

11. Портрети – приладжування і друкування на офсетних машинах різних 

типів. 
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12. Посібники наочні – приладжування і друкування на аркушевих офсетних 

дво-, чотири- й шестифарбних машинах. 

13. Продукція книжково-журнальна – приладжування і друкування на 

аркушевих офсетних дво-, чотири- й шестифарбних машинах. 

14. Продукція книжково-журнальна – приладжування і друкування на 

рулонних офсетних багатофарбних машинах.  

15. Репродукціъ з музейних картин – приладжування і друкування на 

офсетних машинах різних типів. 

16. Сітки захисні, підведення на бланках документів суворого обліку та 

звітності – приладжування і друкування на офсетних машинах різних 

типів. 

17. Керування пультом. 

18. Контроль якості відбитків за допомогою пристроїв. 

19. Вимірювання площі друкувальних елементів у фарбових зонах. 

20. Контроль суміщення фарб. 

21. Керування системою суміщення рубання. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 
 

Професія: Друкар офсетного плоского друкування 

Код: 8251 

Кваліфікація: друкар офсетного плоского друкування 6-го розряду 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 
1. Правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. 

2. Технічні вимоги до нумераційних апаратів і фототипних форм. 

3. Конструкцію і принцип дії механізмів різних типів офсетних машин. 

4. Будову аналізатора друкарської форми. 

5. Особливості конструкції фарбового й зволожувального апаратів, 

обладнаних блоками автоматичного регулювання. 

6. Друкарські й колористичні властивості металізованих фарб. 

7. Друкарські й колористичні властивості люмінесцентних фарб. 

8. Особливості регулювання аркушевих і рулонних дво- і багатофарбових 

офсетних машин, обладнаних електронними системами автоматичного 

керування і контролю. 

9. Основи ведення підприємницької діяльності. 

 

УМІЄ: 

1. Організувати робоче місце. 

2. Дотримуватись вимог безпеки праці при виконанні робіт. 

3. Приладжувати форми і друкувати на малоформатних офсетних машинах 

багатофарбову високохудожню продукцію. 

4. Приладжувати форми і друкувати на дво-, чотири- й шестифарбових 

повноформатних офсетних машинах продукцію. 

5. Приладжувати форми і друкувати на офсетних аркушевих машинах різних 

типів багатофарбову високохудожню продукцію. 

6. Приладжувати форми і друкувати на дво-, чотири- й шестифарбових 

аркушевих офсетних машинах бланки цінних паперів і документів 

суворого обліку та звітності. 

7. Приладжувати форми і друкувати на рулонних чотирифарбових 

малоформатних офсетних машинах. 

8. Приладжувати форми і друкувати на рулонних чотири- й більше фарбових 

офсетних машинах середнього й великого форматів роботи різної 

складності. 

9. Приладжувати форми й друкувати продукцію на рулонних газетних 

агрегатах. 

10. Друкувати з фототипних форм різної складності на офсетних машинах 

усіх типів. 

11. Зволожувати, висушувати і встановлювати форму в друкарську машину. 

12. Регулювати натиск. 

13. Друкувати пробний відбиток. 
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14. Виконувати роботи з вироблення форми (додаткове зволоження і 

дублення). 

15. Підбирати та змішувати фарби відповідно до колірного тону оригіналу. 

16. Підготовляти папір.  

17. Приладжувати форми і друкувати книжково-журнальну, ілюстраційну та 

високохудожню продукцію на аркушевих багатофарбових офсетних 

машинах, обладнаних електронними системами керування і контролю. 

18. Регулювати блоки налагоджування фарбового й зволожувального 

апаратів. 

19. Зчитувати друкарську форму. 

20. Регулювати блоки налагоджування приведення форм. 
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Перелік основних обов’язкових засобів  навчання 

                                                      

Професія: 8251 Друкар офсетного плоского друкування 

Кваліфікація: друкар офсетного плоского друкування 6-го розряду 

 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу  

(15 осіб) 

При-

мітки 

для 

індивіду-

ального 

користу-

вання 

для 

групового 

користува

ння 

 Обладнання    

1 Рулонні офсетні машини  1  

2 Рулонні газетні агрегати 
 

 1  

 Інструмент    

1 Торцевий універсальний ключ  1  

2 Висічка для офсетної гуми  1  

3 Набір шестигранних ключів  1  

4 Набір гайкових ключів  1  

5 Набір викруток 
 

 1  

 Прилади і пристрої    

1 Переносний пристрій  1  

2 Закріплювальний пристрій  1  

3 Пристрій для виготовлення копій  1  

4 Монтажний стіл  1  

5 Металеві шафи для зберігання 

змащувально-мастильних матеріалів 

 2  

6 Тумбочки для зберігання змивально-

проявних розчинників 

 2  
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ЗМІСТ 

 
№ 

з/п 
Назва документа Сторінки 

1 Загальні положення  

2 

Державний стандарт професійно-технічної освіти за 

професією Друкар офсетного плоского друкування 2-го 

розряду 

 

2.1 Типовий навчальний план  

2.2 Типова навчальна програма «Інформаційні технології»  

2.3 Типова навчальна програма «Основи правових знань»  

2.4 
Типова навчальна програма «Основи галузевої економіки і 

підприємства» 

 

2.5 Типова навчальна програма «Правила дорожнього руху»  

2.6 Типова навчальна програма «Спецтехнологія»  

2.7 Типова навчальна програма «Загальна поліграфія»  

2.8 Типова навчальна програма «Матеріалознавство»  

2.9 Типова навчальна програма «Охорона праці»  

2.10 Типова навчальна програма виробничого навчання  

2.11 Критерії кваліфікаційної атестації випускників  

2.12 Перелік основних обов’язкових засобів навчання  

2.12 

Державний стандарт професійно-технічної освіти за 

професією Друкар офсетного плоского друкування 3-го 

розряду 

 

3 Типовий навчальний план  

3.1 Типова навчальна програма «Інформаційні технології»  

3.2 Типова навчальна програма «Основи правових знань»  

3.3 
Типова навчальна програма «Основи галузевої економіки і 

підприємства» 

 

3.4 Типова навчальна програма «Спецтехнологія»  

3.5 Типова навчальна програма «Виробнича графіка»  

3.6 Типова навчальна програма «Загальна поліграфія»  

3.7 Типова навчальна програма «Матеріалознавство»  

3.8 
Типова навчальна програма «Електротехніка з основами 

промислової електроніки» 

 

3.9 Типова навчальна програма «Охорона праці»  

3.10 Типова навчальна програма виробничого навчання  

3.11 Критерії кваліфікаційної атестації випускників  

3.12 Перелік основних обов’язкових засобів навчання  

4 

Державний стандарт професійно-технічної освіти за 

професією Друкар офсетного плоского друкування 4-го 

розряду 

 

4.1 Типовий навчальний план  
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4.2 Типова навчальна програма «Інформаційні технології»  

4.3 Типова навчальна програма «Основи правових знань»  

4.4 
Типова навчальна програма «Основи галузевої економіки і 

підприємства» 

 

4.5 Типова навчальна програма «Спецтехнологія»  

4.6 Типова навчальна програма «Виробнича графіка»  

4.7 Типова навчальна програма «Загальна поліграфія»  

4.8 Типова навчальна програма «Матеріалознавство»  

4.9 Типова навчальна програма «Охорона праці»  

4.10 Типова навчальна програма виробничого навчання  

4.11 Критерії кваліфікаційної атестації випускників  

4.12 Перелік основних обов’язкових засобів навчання  

5 

Державний стандарт професійно-технічної освіти за 

професією Друкар офсетного плоского друкування 5-го 

розряду 

 

5.1 Типовий навчальний план  

5.2 Типова навчальна програма «Інформаційні технології»  

5.3 Типова навчальна програма «Основи правових знань»  

5.4 
Типова навчальна програма «Основи галузевої економіки і 

підприємства» 

 

5.6 Типова навчальна програма «Спецтехнологія»  

5.7 Типова навчальна програма «Матеріалознавство»  

5.8 Типова навчальна програма «Охорона праці»  

5.9 Типова навчальна програма виробничого навчання  

5.10 Критерії кваліфікаційної атестації випускників  

5.11 Перелік основних обов’язкових засобів навчання  

6 

Державний стандарт професійно-технічної освіти за 

професією Друкар офсетного плоского друкування 6-го 

розряду 

 

6.1 Типовий навчальний план  

6.2 Типова навчальна програма «Інформаційні технології»  

6.3 Типова навчальна програма «Основи правових знань»  

6.4 
Типова навчальна програма «Основи галузевої економіки і 

підприємства» 

 

6.6 Типова навчальна програма «Спецтехнологія»  

6.7 Типова навчальна програма «Матеріалознавство»  

6.8 Типова навчальна програма «Охорона праці»  

6.9 Типова навчальна програма виробничого навчання  

6.10 Критерії кваліфікаційної атестації випускників  

6.11 Перелік основних обов’язкових засобів навчання  

 
  


