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(освітньо-професійна програма «Обробка деревини»)



Програма розрахована на осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень 
«кваліфікований робітник» з професій 7422 Столяр, кваліфікація: столяр 3(2-3) 
розряду, 7423 Верстатник деревообробних верстатів, кваліфікація: верстатник 
деревообробних верстатів 3 розряду і вступають на навчання для здобуття 
освітнього-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за освітньо- 
професійною програмою «Обробка деревини».

Фахове випробування визначає рівень базових теоретичних знань 
вступників з навчальних модулів: СТЛ-3(2-3).1, СТЛ-3(2-3).2, СТЛ-3(2-3).3, 
СТЛ-3(2-3).4, СТЛ-3(2-3).5, ВДВ 3.1. Тестування розраховане на одну 
астрономічну годину.

Тести для вступників, що здобули інтегровані професії 7422 Столяр, 7423 
Верстатник деревообробних верстатів, складаються з 25 тестових завдань з 
навчальних модулів: СТЛ-3(2-3).1, СТЛ-3(2-3).2, СТЛ-3(2-3).3, СТЛ-3(2-3).4, 
СТЛ-3(2-3).5 та 25 тестових завдань з навчального модуля ВДВ 3.1.

Тести для вступників, що здобули інтегровані професії 7422 Столяр, 7331 
Виробник художніх виробів з дерева, складаються з 50 тестових завдань з 
навчальних модулів: СТЛ-3(2-3).1, СТЛ-3(2-3).2, СТЛ-3(2-3).3, СТЛ-3(2-3).4, 
СТЛ-3(2-3).5.

Тести для вступників, що здобули професію 7423 Верстатник 
деревообробних верстатів, складаються з 50 тестових завдань з навчального 
модуля ВДВ 3.1.

За характером формування відповідей використовуються завдання 
закритої форми. Завдання закритої форми представленні запитаннями, що 
потребують обрання однієї відповіді із запропонованого набору варіантів, 
вибору відповідності або їхньої послідовності.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ ТА ПРОФЕСІЙНИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ВСТУПНЕ ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ 

І. Модуль СТЛ-3(2-3).1 «Виконання обробки деревини ручним столярним 
інструментом»:
1. СТЛ-3(2-3). 1.1 «Виконання підбору матеріалів та інструментів для 

виконання робіт».
2. СТЛ-3(2-3). 1.2 «Дотримання технічних вимог для виконання робіт».
3. СТЛ-3(2-3).1.3 «Виконання обробки деревини ручним столярним 

інструментом».



4. СТЛ-3(2-3).1.4 «Завершення роботи, перевірка якості виробів, перевірка 
інструменту».

II. Модуль СТЛ-3(2-3).2 «Виконання обробки деревини ручним 
електрифікованим і пневматичним інструментом»:
1. СТЛ-3(2-3).2.1 «Виконання підбору матеріалів, вміння підібрати необхідні 

інструменти та пристосування».
2. СТЛ-3(2-3).2.2 «Дотримання технічних вимог на виконання робіт ручним 

електрифікованим і пневматичним інструментом».
3. СТЛ-3(2-3).2.3 «Виконання обробки деревини ручним електрифікованим і 

пневматичним інструментом».
4. СТЛ-3(2-3).2.4 «Завершення роботи, контроль якості виконаної роботи, 

перевірка інструменту та обладнання».
III. Модуль СТЛ-3(2-3).3 «Виготовлення найпростіших столярних 
з’єднань»:
1. СТЛ-3(2-3).3.1 «Виконання підбору матеріалів для виготовлення 

найпростіших столярних з’єднань, вміння підібрати необхідний інструмент 
та обладнання».

2. СТЛ-3(2-3).3.2 «Дотримання технічних вимог на виготовлення 
найпростіших столярних з’єднань».

3. СТЛ-3(2-3).3.3 «Виконання обробки заготовок для виготовлення 
найпростіших столярних з’єднань».

4. СТЛ-3(2-3).3.4 «Виконання складання найпростіших столярних з’єднань, 
контроль якості».

5. СТЛ-3(2-3).3.5 «Надання завершеності найпростішим столярним з’єднанням, 
їх ремонт».

6. СТЛ-3(2-3).3.6 «Завершення роботи, контроль якості виконаної роботи, 
перевірка інструменту та обладнання».

IV. Модуль СТЛ-3(2-3).4 «Виконання обробки деревини м’яких порід на 
деревообробних верстатах загального призначення»:
1. СТЛ-3(2-3).4.1 «Виконання підбору матеріалів, вміння підготувати 

інструмент та обладнання до роботи».
2. СТЛ-3(2-3).4.2 «Дотримання технічних вимог при виконанні робіт на 

деревообробних верстатах загального призначення».
3. СТЛ-3(2-3).4.3 «Виконання обробки деревини на деревообробних верстатах 

загального призначення».
4. СТЛ-3(2-3).4.4 «Завершення роботи, контроль якості виконаної роботи, 

перевірка обладнання та інструменту».
V. Модуль СТЛ-3(2-3).5 «Виготовлення найпростіших та простих 
столярних виробів і меблів»:



1. СТЛ-3(2-3).5.1 «Виконання підбору матеріалів для виготовлення 
найпростіших та простих столярних виробів і меблів, вміння підібрати 
необхідне обладнання та інструмент».

2. СТЛ-3(2-3).5.2 «Дотримання технічних вимог на виготовлення 
найпростіших та простих столярних виробів і меблів».

3. СТЛ-3(2-3).5.3 «Виконання обробки заготовок, деталей для виготовлення 
найпростіших та простих столярних виробів і меблів».

4. СТЛ-3(2-3).5.4 «Виконання складання найпростіших та простих столярних 
виробів і меблів, контроль якості».

5. СТЛ-3(2-3).5.5 «Виконання опорядження та личкування найпростіших та 
простих столярних виробів і меблів, їх ремонт».

6. СТЛ-3(2-3).5.6 «Виконання встановлення найпростіших та простих 
столярних виробів і меблів».

7. СТЛ-3(2-3).5.7 «Завершення роботи, перевірка якості виконаної роботи, 
перевірка обладнання та інструменту».

VI. Модуль ВДВ 3.1 «Виконання робіт середньої складності при
розкроюванні та оброблюванні заготовок»:
1. ВДВ 3.1.1 «Виконання робіт середньої складності при розкроюванні 

деревини».
2. ВДВ 3.1.2 «Виконання робіт середньої складності при оброблюванні 

чорнових заготовок, склеюванні, личкуванні».
3. ВДВ 3.1.3 «Виконання робіт середньої складності при оброблюванні 

чистових заготовок».
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (ТЕСТУВАННЯ)

Оцінювання фахового вступного випробування здійснюється за шкалою 
оцінювання від 100 до 200 балів.

Тести складаються з 50 тестових завдань.
Кожне правильно виконане завдання тесту оцінюється в 2 бали.
Відсутність відповіді або неправильна відповідь на тестове завдання 

оцінюється в 0 балів.
Максимальна кількість тестових балів, яку може набрати вступник, 

правильно виконавши всі завдання тестової роботи, складає 200 балів.
Мінімальна кількість набраних балів для подальшої участі у конкурсному 

відборі складає 160 балів.


