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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Орієнтовна освітня програма складена на основі стандарту професійної (професійнотехнічної) освіти з професії 8211 «Верстатник широкого профілю», затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від « 13 » листопада 2017 р. № 1465 на модульнопредметному підході.
Освітня програма розрахована на 1948 годин для професії 8211 «Верстатник широкого
профілю», з терміном навчання 1,5 року (1296 годин для верстатника широкого профілю 2-го
розглянута 622 годин для верстатника широкого профілю 3-го розряду, у тому числі 30 год. на
консультації).
При складанні орієнтовної освітньої програми враховано сучасні технології виробництва,
тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних металорізальних верстатів
та оснащення.
Планом передбачено проведення спільної практики за чотирьма модулями ВШП 2.1-ВШП 2.4 перед присвоєнням 2-го кваліфікаційного розряду та чотирьма модулями ВШП 3.1-ВШП 3.4
перед присвоєнням 3-го кваліфікаційного розряду. Базовий навчальний блок вивчається один раз перед оволодінням навчальним матеріалом навчальних модулів в кількості 76 годин, що
відповідають початковому кваліфікаційному розряду.
Предмети загально-професійного блоку вивчаються у повному обсязі (76 год.) на початку
навчання без розподілу по категоріях.
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Всього для отримання кваліфікації
ВШП 2 розряду

13

ВШП-3.4

17

ВШП-3.3

76
17

ВШП-3.2

76
17

3 розряд

ВШП-3.1

14

ВШП-2.4

ЗПК

62
17

ВШП-2.3

ЛПЗ

76
17

ВШП-2.2

Теоретичних

Загальнопрофесійна підготовка
Основи трудового законодавства
Основи галузевої економіки і
підприємництва
Основи роботи на персональному комп'ютері
Електротехніка з основами промислової
електроніки
Професійно-теоретична підготовка
Спецтехнологія
Матеріалознавство
Технічне креслення
Допуски та технічні вимірювання
Охорона праці
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Кваліфікаційна пробна робота
Консультації (поза сіткою годин)
Державна кваліфікаційна атестація (або
поетапна атестація при продовженні

ВШП-2.1

Навчальні предмети
за видами підготовки

Всього

Всього для отримання кваліфікації
ВШП 2 розряду

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ПО РОЗРЯДАМ, МОДУЛЯМ ТА ПРЕДМЕТАМ
Професія: 8211 Верстатник широкого профілю (ВШП)
Рівень кваліфікації: 2, 3 розряд
Кількість годин
2 розряд
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навчання)
Всього годин

1795

1209

586
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ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НАВЧАЛЬНИМ ПРЕДМЕТАМ
Професя: 8211 Версттаник широкого профілю (ВШП)
Рівень кваліфікації: 2-й рзряд
Загальний фонд навчального часу – 1209 годин:

Загально професійна підготовка - 76 годин:
Основи трудового законодавства
Основи галузевої економіки і підприємництва
Основи роботи на персональному комп'ютері
Електротехніка з основами промислової
електроніки

Професійно-теоретична підготовка –316години:
Спецтехнологія

―
―
―

17 годин
17 годин
14 годин

―

28 годин

―

172 години

Матеріалознавство

―

38 годин

Технічне креслення

―

38 година

Допуски та технічні вимірювання

―

38 годин

Охорона праці

―

30годин


Професійно-практична підготовка – 810 години:
Виробниче навчання
―
432години
Виробнича практика
―
371 година
Кваліфікаціяна пробна робота – 7 годин
*Примітка: 30 годин консультації

ЗАГАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНИЙ БЛОК
ПознаЗагальнопрофесійні
чення
компетентності

Зміст загально професійних компетентностей

Назва предметів

Кількість
годин

8

ЗПК.1

Оволодіння
основами
трудового
законодавства

ЗПК.2

Оволодіння
основами галузевої
економіки і
підприємництва

Знати: законодавчо-нормативні документи України, які
регулюють трудові відносини в Україні;
основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції
України, що визначають принципи правового регулювання
трудових відносин;
основні трудові права та обов’язки працівників;
положення, зміст, форми та строки укладання трудового
договору;
соціальні гарантії та
чинний соціальний захист на
підприємстві.
Уміти: застосовувати норми трудового законодавства,
відстоювати власні трудові права
Знати: класифікацію та структуру галузей промисловості
України, фактори, що впливають на їх формування; основні
напрями науково-технічної політики в галузі; основи
організації виробництва;
формування, структура, основні принципи організації
виробничого процесу; загальну характеристику підприємств,
форми власності;
види і функції підприємств, організаційно-правові форми
підприємств; основи кадрової політики підприємства;
класифікацію персоналу підприємства; підготовку кадрів в
Україні; роль ПТНЗ у підготовці робітничих кадрів; поняття
продуктивності праці;
показники продуктивності праці та методи її обчислення;
основи організації трудової діяльності; тарифну систему
оплати праці; нові форми оплати праці, бригадний підряд,
преміювання;
класифікаційні розряди (класи), порядок їх присвоєння;
основні економічні процеси, відносини та явища, які
функціонують та виникають між суб’єктами економіки
(підприємствами, державою та громадянами); порядок
створення приватного підприємства;
порядок створення та заповнення нормативної документації

Основи
трудового
законодавства

Основи
галузевої
економіки і
підприємництва

17

17 (4)

9

(книга «доходів та витрат», баланс підприємства); порядок
ліквідації підприємства; основи менеджменту (управління
підприємством та розташування трудових ресурсів); основи
маркетингу
(як
управляти
продажами
продукції);
конкуренція (її види та прояви в економічних відносинах);
основні фактори впливу держави (нормативно-законодавчу
базу, податки, пільги, дотації).
Уміти: написати бізнес-план; розрахувати: прибутковість,
рентабельність та амортизацію підприємства;
розв’язати задачі на 2 і більше дій (ситуацій), змодельованих
на основі економічних ситуацій побуту (реального життя);
організувати та відкрити власне приватне підприємство на
основі засвоєних знань;
знаходити та використовувати економічну інформацію
ЗПК.3 –
ЗПК.6
ЗПК.3

ЗПК.4

Дотримання вимог
Знати: основи енерго- та матеріалозбереження;
енерго-,
принципи раціональної роботи обладнання;
матеріалозбереженн правила технічної експлуатації і догляду за обладнанням.
я, раціональної
роботи обладнання Уміти:
раціонально
використовувати:
матеріали;
електроенергію; мастильні матеріали; охолоджувальні
рідини;
раціонально і ефективно експлуатувати обладнання
Оволодіння
Знати: основні відомості про токарну обробку;
основами технології загальні відомості про оздоблювальну обробку;
верстатних робіт
основні відомості про технологічний процес;
основні відомості про фрезерні верстати і роботи, що
виконуються на них; основні відомості про шліфувальні
верстати і роботи, що виконуються на них; основні відомості
про свердлильні верстати і роботи, що виконуються на них;
загальні відомості про оснащення для металорізальних
верстатів; загальні відомості про різальний інструмент та
пристосування; загальні відомості про способи установки

СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ

56

Спецтехнологія

6

Виробниче навчання

6

Спецтехнологія

30

10

заготовок; основи теорії різання металів; елементи режимів
різання; загальні відомості про точність обробки; загальні
відомості про обробку різних видів поверхонь; загальні
відомості про оздоблювальну обробку; загальні відомості про
технологічні процеси обробки типових деталей; основні
дефекти обробки, заходи їх попередження; основні відомості
про контроль оброблених поверхонь.

ЗПК.5

Уміти: визначати частоту обертів шпинделя за заданою
швидкістю різання; вибирати кількість переходів і глибину
різання для заданих умов обробки; визначати за таблицею
діаметри стержнів і отворів для нарізування різьби плашкою і
мітчиком в залежності від матеріалу і параметрів різьби;
визначати раціональну послідовність переходів токарної
обробки деталей типу вал, втулка; підбирати інструменти і
пристрої; розраховувати режими різання для свердління;
розраховувати режими різання для токарної обробки;
установлювати різні види заготовок; обробляти різні види
поверхонь;
складати технологічні процеси обробки типових деталей
складністю 2-го розряду з використанням нормативних та
довідкових матеріалів
Оволодіння
Знати: деталі та складальні одиниці загального та
основами технології спеціального призначення, вимоги до них; роз’ємні та
шліфувальних робіт нероз’ємні з’єднання деталей машин; види нероз’ємних
з’єднань деталей машин;
основні складальні одиниці та механізми шліфувальних
верстатів;
схеми обробки заготовок; режими шліфування;
характеристики кругів; особливості налагоджування верстату
для шліфування конічних поверхонь; технологічні
особливості, область застосування площинного шліфування;
режими площинного шліфування; конструктивні особливості
площинно шліфувальних верстатів; методи обробки

Виробниче навчання

12

Виробнича практика

21

Спецтехнологія

10

11

заготовок на безцентровошліфувальних верстатах, режими
обробки; особливості конструкції спеціалізованих автоматів
та напівавтоматів, що використовуються для шліфування та
доведення деталей із високоякісних сталей круглого та
плоского профілю; активний контроль під час шліфування;
основи різання матеріалів абразивним інструментом;
шліфувальні круги;
електрообладнання
гідрообладнання
шліфувальних
верстатів.

ЗПК.6

Оволодіння
основами роботи на
верстатах з ЧПК

Уміти: керувати прийомами заданого режиму шліфування
циліндричних і конічних отворів, плоских поверхонь,
послідовністю шліфування, правки різального інструменту,
методами й засобами контролю оброблених отворів та
поверхонь. виконувати раціональні і безпечні прийоми
шліфування
Знати: принцип роботи верстатів з програмним керуванням;
режими роботи верстатів, які обслуговує; правила керування
устаткуванням, яке обслуговує; найменування, призначення,
класифікацію, будову та умови застосування найбільш
розповсюджених універсальних пристроїв, різального,
простого і середньої складності та
контрольновимірювального інструменту;
основні поняття з механіки, гідравліки та електротехніки в
обсязі, необхідному для виконання робіт; особливості
обробки деталей на верстатах з програмним керуванням;
умовну сигналізацію, яка застосовується на робочому місці;
призначення умовних знаків на панелі керування верстатом;
принципи запису керуючої програми з пульта пристрою
керування та перенесення керуючої програми з носія до
пристрою керування; будову основних вузлів та механізмів
верстатів з програмним керуванням, які обслуговує, та
особливості їх роботи; основи роботи верстату в різних
режимах; конструкцію пристроїв для установлення та

Виробниче навчання
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кріплення деталей на верстатах з програмним керуванням;
системи програмного керування верстатами;
технологічний процес оброблення деталей; правила
визначення режимів різання; організацію робіт при
багатоверстатному обслуговуванні верстатів з програмним
керуванням; основні відомості про керуючі програми;
основні програмні команди, додаткові функції та стандартні
цикли оброблення деталі;
причини виникнення несправностей верстатів з програмним
керуванням і способи їх запобігання.

ЗПК.7

Оволодіння
основами
матеріалознавства

Уміти: вести процес оброблення з пульта керування простих
деталей за 12-14 квалітетами на налагоджених верстатах з
програмним керуванням з одним видом оброблення;
установлювати і знімати деталі після оброблення; стежити за
роботою систем верстатів, які обслуговує, за повідомленнями
на екрані пристрою керування та реагувати на них; вести
процес оброблення з пульта керування деталей середньої
складності та складних за 8-11-м квалітетами з великою
кількістю переходів на верстатах з програмним керуванням
та застосуванням трьох і більше різальних інструментів;
виконувати роботи на верстаті в різних режимах; заміняти
інструмент та інструментальні блоки; усувати дрібні
неполадки в роботі інструменту та пристроїв
Знати: основи матеріалознавства; основні відомості про
матеріали, сплави та інші матеріали, які використовуються в
техніці;
маркування та основні механічні властивості матеріалів;
класифікацію і властивості конструкційних матеріалів,
методи їх випробування; основні відомості про чавун, сталь,
кольорові метали та сплави, загальні відомості та
особливості термічної обробки;
основні відомості про мастильні матеріали і охолоджувальні
рідини;

Виробниче навчання
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Матеріалознавство
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ЗПК.8

ЗПК.9

відомості про сучасні абразивні і алмазні матеріали та
інструменти;
неметалеві конструкційні матеріали; надтверді матеріали, їх
основні
властивості
та
застосування;
сучасні
інструментальні матеріали для лезового оброблення;
продукцію порошкової металургії;
загальні відомості про термічну обробку.
Уміти: класифікувати метали і сплави; визначати
технологічні
властивості
металів;
раціонально
використовувати конструкційні та мастильні матеріали та
охолоджувальні рідини
Оволодіння
Знати: способи графічного зображення деталей: малюнок,
основами технічного ескіз і креслення; геометричні побудови в кресленні, види
креслення
проекцій;
основи технічного креслення, призначення, види і
застосування креслень у виробництві; основні поняття про
розрізи і перерізи, їх види, позначення на кресленнях;
поняття конструкторської та технологічної документації;
поняття про єдину систему конструкторської документації
(ЄСКД); правила виконання та оформлення креслень;
поняття про робочі креслення деталей;
поняття про складальні креслення, зміст специфікації;
правила читання й виконання креслень; поняття про
кінематичні схеми та принципові електричні схеми.
Уміти: використовувати технологічну документацію;
володіти способами графічного зображення деталей:
малюнком, ескізом і кресленням; виконувати креслення
проекцій геометричних тіл;
виконувати креслення розрізів та перерізів деталей
Оволодіння
Знати: загальні відомості про взаємозамінність у
основами допусків
машинобудуванні та якість продукції; основні відомості про
та технічних
розміри і з’єднання в машинобудуванні; основні відомості
вимірювань
про допуски і посадки гладких циліндричних з’єднань;
поняття про системи допусків і посадок за системою ISO;

Технічне креслення

38 (10)

Допуски та технічні
вимірювання
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ДСТУ ISO 286-1:2002, ДСТУ ISO 286-1:2002;
поняття про квалітети точності та основні відхили в системі
ISO;
основні відомості про допуски, форми і розташування
поверхонь, про шорсткість поверхонь; основи технічних
вимірювань; основні відомості про найпростіші й
універсальні засоби лінійних вимірювань; основні відомості
про засоби вимірювання кутів і конусів; основні відомості
про параметри різьби та вимірювання різьбових з’єднань, їх
допуски і посадки; основні відомості про засоби
вимірювання шпонкових і шліцьових з’єднань, їх допуски і
посадки; засоби вимірювання зубчатих коліс, зубчастих та
черв’ячних передач, їх допуски і посадки; основні поняття
про розмірні ланцюги;
оптичні і оптико-механічні пристрої вимірювання;
пневматичні пристрої вимірювання.
Уміти: підраховувати значення граничних розмірів і
допусків, допуску розміру на виготовлення за даними
креслення, визначати придатність заданого дійсного розміру;
знаходити величини граничних розмірів у довідкових
таблицях; визначати характер з’єднання (типу посадки) за
даними креслення зв’язаних деталей;
читати допуски і посадки гладких циліндричних поверхонь,
шорсткість поверхонь; підраховувати найбільший і
найменший зазор або натяг; читати креслення з позначенням
допусків форми і розташування поверхонь; читати креслення
з позначенням шорсткості; проводити лінійні вимірювання;
вимірювання кутів і конусів, різьби і різьбових з’єднань,
шпонкових і шліцьових з’єднань;
визначати розміри в деталі типу «втулка» за допомогою
штангенциркуля ШЦ–ІІ; вимірювати розміри і відхилення
форми вала за допомогою гладкого мікрометра; вимірювати
внутрішні
поверхні
мікрометричним
штихмасом;
вимірювати кути деталі кутомірами з ноніусом
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ЗПК.10

Оволодіння
основами
електротехніки з
основами
промислової
електроніки

Знати: основні поняття про постійний струм, джерела
живлення постійного струму, електричний опір, закони в
колах постійного струму, втрати напруги у провідниках,
основні методи розрахунку кіл, поняття нелінійних
електричних кіл; поняття про магнітне поле, основні
характеристики
магнітного
поля;
поняття
про
електромагнетизм, явище електромагнітної індукції, само- та
взаємоіндукції, явище гістерезису, магнітне коло, магнітний
опір, розрахунок магнітних кіл; електричне коло змінного
струму, параметри змінного струму; змінний струм, опори в
колі змінного струму та їх з’єднання, поняття трифазного
струму, з’єднання обмоток генератора і споживачів зіркою та
трикутником, співвідношення між фазними і лінійними
струмами і напругами при з’єднанні зіркою і трикутником,
потужності в колах однофазної і трифазної мережі;
вимірювання струму та напруги, порядок проведення
вимірювань, клас точності приладів; схеми вмикання
амперметрів і вольтметрів, розширення меж вимірювань
амперметрами і вольтметрами, вимірювання потужності і
енергії, схеми включення ватметрів і лічильників, поняття
про
вимірювання
неелектричних
величин
електровимірювальними
засобами,
поняття
про
вимірювальні перетворювачі та датчики; будову та принцип
дії машин змінного струму; синхронні двигуни та
генератори, пуск, регулювання швидкості та реверсування
синхронних машин, принцип дії та будову машин постійного
струму, реакція якоря та застосування додаткових опорів,
способи вмикання обмоток збудження машин постійного
струму; поняття про апарати керування та захисту, апарати
керування електричним приводом верстаків, апарати
керування місцевого освітлення, прилади та пристрої
промислової електроніки.
Уміти: схематично зображати елементи кола постійного
струму з послідовним, паралельним і мішаним з’єднанням

Електротехніка з
основами промислової
електроніки
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резисторів;
схематично зображати кола змінного струму з послідовним,
паралельним і мішаним з’єднанням активного та реактивних
опорів, проводити прості розрахунки величин в колах змінного
струму
Дотримання та
Знати: основні законодавчі акти з охорони праці;
Охорона праці
виконання вимог з вимоги нормативних актів про охорону праці;
охорони праці,
основні завдання системи стандартів безпеки праці;
пожежної та
поняття про виробничий травматизм і профзахворювання;
електробезпеки,
основи безпеки праці у галузі; вимоги інструкцій
виробничої санітарії підприємства з охорони праці та пожежної безпеки; основи
та правил надання
електробезпеки;
долікарської
вимоги до організації робочого місця; засоби та методи
допомоги
захисту працівників від шкідливого та небезпечного впливу
виробничих факторів; основи гігієни праці та виробничої
санітарії (в галузі);
порядок проходження медичних оглядів; правила технічної
експлуатації устаткування, що обслуговується; основні види
потенційних небезпек та їхні наслідки в професійній
діяльності;
план ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків; правила та
засоби надання першої долікарської допомоги потерпілім у
разі нещасних випадків.
Уміти: визначати необхідні засоби індивідуального та
колективного захисту, їх справність, правильно їх
застосовувати;
застосовувати
первинні
засоби
пожежогасіння; забезпечувати особисту безпеку в процесі
виконання робіт; безпечно експлуатувати машини та
обладнання; володіти засобами
індивідуального та
колективного захисту від небезпечних та шкідливих
виробничих факторів; діяти при аварійних ситуаціях, аваріях;
звільняти потерпілого від дії електричного струму; надавати
першу долікарську допомогу потерпілим у разі нещасних
випадків під час аварій; використовувати, в разі необхідності,

30 (4)

17

ЗПК.12

засоби попередження і усунення природних і непередбачених
виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо)
Оволодіння
Знати: поняття про інформацію та інформаційні технології; Основи роботи на
основами роботи на основи роботи на персональному комп’ютері; програми персональному
персональному
створення текстових і графічних документів; мультимедійні комп’ютері
комп’ютері
технології;
види і типи презентацій; основні види мережних систем на
основі ПК;
загальні відомості про Internet, електронну пошту та
телеконференції;
основні мережні сервіси; браузери; вимоги до влаштування
робочого місця та правила безпеки роботи на персональному
комп’ютері.
Уміти: працювати на персональному комп’ютері в обсязі,
достатньому для виконання професійних обов’язків;
використовувати програми для створення текстових
документів: MS Word, Publisher; володіти основами
використання програми для створення графічних документів:
AutoCAD, SolidWorks, Компас 3D; створювати презентації
PowerPoint; здійснювати пошук інформації в мережі Internet
(за напрямком професії); створювати публікації;
реєструватись на поштовому сервері, користуватись
електронною поштою

14 (8)
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ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Код

Професійні
профільні
компетентності

Зміст компетентностей

Модуль ВШП – 2.1 Оброблення поверхонь деталей на токарних верстатах
ВШП – Організація
Знати: принцип дії, будову однотипних токарних верстатів;
2.1.1
робочого
місця призначення їх основних вузлів та умови застосування
токаря
найбільш розповсюджених пристроїв для встановлення та
закріплення заготовок та інструментів, простого контрольно-

Назви предметів

Спецтехнологія

Кількість годин
ПрофесійноПрофе
практична
сійнопідготовка
теорет
ВиробВиробичне
ниче
нича
навчан
навчапракня
ння
тика
40

174

168

4

6

7
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ВШП
– 2.1.2

Виконання
токарних робіт за
12-14 квалітетами
точності: обробка
зовнішніх
циліндричних
і
торцевих
поверхонь,
обробка
циліндричних
отворів, обробка
простих конічних
поверхонь,
фасонних
поверхонь
фасонними
різцями;
виконання
простого
оздоблювання
оброблених

вимірювального інструменту, нормального і спеціального
різального інструменту;
правила безпеки праці, основи гігієни праці та виробничої
санітарії, пожежної безпеки; вимоги безпеки праці,
електробезпеки, пожежної безпеки на підприємстві; перелік
документації, яка повинна бути на робочому місці;
інструкцію з охорони праці для токаря.
Уміти: підготовлювати ріжучий інструмент та закріплювати
його на верстаті; користуватися вимірювальним
інструментом та лімбами;
підготовлювати обладнання та механізми до роботи;
випробовувати дію електричної апаратури, механізмів та
пристроїв безпеки
Знати: вимоги безпеки праці при обробці деталей;
принцип дії однотипних токарних верстатів;призначення їх
основних вузлів, призначення та умови застосування
найбільш розповсюджених пристроїв, простого контрольновимірювального інструменту, нормального і спеціального
різального інструменту;повідкові пристрої;
формули для розрахунку налаштування токарного верстата
для оброблення конусів методом повороту верхніх полозків
(верхньої частини супорту), зміщенням корпусу задньої
бабки;
маркування та основні механічні властивості матеріалів, які
обробляє;
призначення та властивості охолоджувальних рідин і масел
(знати марки змащувально-охолоджувальних рідин та
правила їх застосування у відповідності з виконуваним
видом обробки та оброблюваних матеріалів);правила
заточування та встановлення різців; види різців та їх основні
елементи і кути;причини дефектів, що виникають у процесі
обробки деталей на верстатах різних груп, міри щодо їх
запобігання та способи їх усунення;можливі дефекти
зовнішніх циліндричних та торцевих поверхонь, методи і
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поверхонь

засоби їх попередження і контролю;
способи виконання основних токарних операцій;загальні
відомості про систему допусків і посадок, квалітетів і
параметрів шорсткості (класів точності і чистоти
оброблення);формули для визначення глибини різання,
частоти обертання, швидкості головного руху різання;марки
сучасних інструментальних матеріалів, їх відповідність до
традиційних твердих сплавів та їх призначення для обробки
певних матеріалів.
Уміти: організовувати робоче місце;керувати токарними
верстатами;обробляти деталі на налагоджених токарних
верстатах з застосуванням охолоджувальної рідини за 12-14м квалітетами (4-7-м класами точності) з застосуванням
нормального різального інструменту та універсальних
пристроїв з додержанням послідовності оброблення та
режимів різання відповідно до технологічної карти або
вказівок майстра;
установлювати та вивіряти деталі на столі верстата та в
пристроях;
обробляти зовнішні, внутрішні, конусні, фасонні
поверхні;заправляти і доводити фасонні різці найпростішого
профілю;контролювати профілі і виміри базових розмірів
універсальним вимірювальним інструментом;
обробляти конічні поверхні поворотом верхніх полозків
супорту і зміщенням корпусу задньої бабки; накатувати,
полірувати поверхні;
накатувати рифлення різного візерунку на деталь на
токарних верстатах;
зенкувати фаски і притуплювати гострі кромки;
контролювати оброблювані поверхні;розраховувати режими
різання на оброблювану деталь;заточувати різці для обробки
спеціальних сталей;
обробляти нежорсткі вали;виконувати чорнову і чистову
токарну обробку гладкого і ступінчатого валу;обробляти

21

ВШП – Нарізання різьб та
2.1.3
токарних
верстатах
плашками та
мітчиками

гладкі і з уступами торцеві поверхні;проточувати канавки на
циліндричних і торцевих поверхнях;перевіряти оброблені
поверхні калібрами-скобами, вимірювати лінійкою,
штангенциркулем;виконувати попереднє і кінцеве
обточування поверхонь подачею верхнього супорту на
налагодженому верстаті;перевіряти конічні поверхні
штангенциркулем, калібрами, шаблонами,
глибиноміром;визначати послідовність переходів та
виконувати технічні розрахунки, які необхідні для всіх видів
оброблення деталей;встановлювати деталі в
центрах;свердлити і розсвердлювати наскрізні отвори і
отвори на задану глибину;свердлити центровий отвір
комбінованим центровим свердлом;обробляти
уступи;зенкувати, точити фаски і притуплювати гострі
кромки;вимірювати і перевіряти оброблені отвори
штангенциркулем, граничними калібрами;підбирати,
установлювати і закріплювати свердла в свердлильних
патронах і в пінолі задньої бабки;читати робочі креслення
деталей;
користуватись технологічною документацією та паспортами
верстатів
Знати: вимоги безпека праці при обробці деталей;
призначення та умови застосування найбільш
розповсюджених пристроїв, простого контрольновимірювального інструменту, нормального і спеціального
різального інструменту; маркування та основні механічні
властивості матеріалів, які обробляє;причини дефектів, що
виникають у процесі обробки деталей на верстатах різних
груп, міри щодо їх запобігання та способи їх усунення;марки
сучасних інструментальних матеріалів, їх відповідність до
традиційних твердих сплавів та їх призначення для обробки
певних матеріалів.
Уміти: організовувати робоче місце;визначати діаметр
стержня, отвору і свердла для нарізування
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різьб;підготовлювати поверхні деталей під нарізання
різьб;нарізати зовнішню, внутрішню трикутну різьбу
мітчиком або плашкою на токарних верстатах;визначати
послідовність переходів та виконувати технічні розрахунки,
які необхідні для всіх видів оброблення
деталей;встановлювати деталі в патроні;
встановлювати і кріпити плашки і мітчики на токарних
верстатах;
нарізати кріпильні різьби на деталях мітчиками і плашками
із вільним виходом інструменту і в упор;контролювати якість
обробки;
читати
робочі
креслення
деталей;
користуватись
технологічною документацією та паспортами верстатів
ВШП – Виконання
Знати: технологічний процес та його елементи;вимоги
2.1.4
токарних
робіт безпека праці при обробці деталей; принцип дії однотипних
відповідно
до токарних верстатів;призначення та умови застосування
креслення
та найбільш розповсюджених пристроїв, простого контрольнотехнологічної
вимірювального інструменту, нормального і спеціального
карти
різального інструменту; маркування та основні механічні
властивості матеріалів, які обробляє;правила заточування та
встановлення різців;класифікацію різців та їх основні
елементи і кути;причини дефектів, що виникають у процесі
обробки деталей на верстатах різних груп, міри щодо їх
запобігання та способи їх усунення;способи виконання
основних токарних операцій;
формули для визначення глибини різання, частоти обертання,
швидкості головного руху різання.
Уміти: організовувати робоче місце;виконувати токарні
роботи за 12-14-м квалітетами точності;читати креслення
оброблювальних деталей;читати робочі креслення деталей;
читати результати обмірів деталей;
користуватись технологічною документацією, яка
знаходиться на робочому місці (картою ескізів, картою
контролю);користуватись технологічною документацією та
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паспортами верстатів; визначати послідовність переходів та
виконувати технічні
Модуль ВШП – 2.2. Оброблення поверхонь деталей на фрезерних верстатах
ВШ
П–
2.2.1

Організація
робочого місця
фрезерувальни
ка

ВШ
П–
2.2.2

Виконання
фрезерних
робіт за 12-14м квалітетами
точності

Знати: принцип дії, будову однотипних фрезерних верстатів;
призначення їх основних вузлів та умови застосування
найбільш розповсюджених пристроїв для встановлення та
закріплення заготовок та інструментів, простого контрольновимірювального інструменту, нормального і спеціального
різального інструменту;
правила безпеки праці, основи гігієни праці та виробничої
санітарії, пожежної безпеки;перелік документації, яка
повинна бути на робочому місці; інструкцію з охорони праці
для фрезерувальника.
Уміти: підготовлювати ріжучий інструмент та закріплювати
його на верстаті; користуватися вимірювальним
інструментом та лімбами;
підготовлювати обладнання та механізми до роботи;
випробовувати дію електричної апаратури, механізмів та
пристроїв безпеки
Знати: вимоги безпека праці при обробці деталей;
принцип дії однотипних фрезерних верстатів;призначення їх
основних вузлів та умови застосування найбільш
розповсюджених пристроїв, простого контрольновимірювального інструменту, нормального і спеціального
різального інструменту;призначення та умови застосування
спеціальних пристроїв; маркування та основні механічні
властивості матеріалів, які обробляє;призначення та
властивості охолоджувальних рідин і масел (знати марки
змащувально-охолоджувальних рідин та правила їх
застосування у відповідності з виконуваним видом обробки
та оброблюваних матеріалів);види фрез та їх основні
елементи і кути;
правила заточування та установлення фрез;причини
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дефектів, що виникають у процесі обробки деталей на
верстатах різних груп, міри щодо їх запобігання та способи
їх усунення;формули для визначення глибини різання,
частоти обертання, швидкості головного руху різання.
Уміти: організовувати робоче місце;керувати фрезерними
верстатами;
обробляти деталі на налагоджених фрезерних верстатах з
застосуванням охолоджувальної рідини за 12-14-м
квалітетами (4-7-м класами точності) з застосуванням
нормального різального інструменту та універсальних
пристроїв з додержанням послідовності оброблення та
режимів різання відповідно до технологічної карти або
вказівок майстра;фрезерувати горизонтальні плоскі поверхні,
кінцевими і дисковими фрезами, циліндричними, торцевими
фрезами і різцевими головками з перевіркою лінійкою і
штангенциркулем;фрезерувати вертикальні плоскі поверхні
профільними фрезами;фрезерувати паралельні плоскі
поверхні в розмір, перевіряти установку за рейсмусом,
вимірювати штангенциркулем, калібрами;фрезерувати
сполучені перпендикулярні плоскі поверхні з перестановкою
оброблюваної заготовки в лещатах, перевіряти і вимірювати
деталей лінійкою, кутником і штангенциркулем;фрезерувати
нахилені плоскі поверхні і скоси із застосуванням кутових
фрез, установкою в лещатах, за допомогою рейсмусу і в
пристосуваннях, вимірювати і перевіряти штангенциркулем,
кутником, шаблонами;
фрезерувати плоскі поверхні, сполучені під різними
зовнішніми кутами з перестановкою оброблюваної заготовки
в паралельних поворотних і універсальних лещатах,
перевіряти кут за допомогою кутника, шаблону,
кутоміра;фрезерувати циліндричні поверхні;
фрезерувати прорізі, шипи;фрезерувати прорізними і
відрізними фрезами, відрізувати;фрезерувати наскрізні
прямокутні пази дисковими тристоронніми стулчастими
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ВШ
П–
2.2.3

Виконання
фрезерних робіт
відповідно до
креслення та
технологічної
карти

фрезами з установкою заготовки в лещатах, пристосуваннях і
безпосередньо на столі верстату;
фрезерувати замкнуті канавки кінцевими (шпонковими)
фрезами, прорізувати глибокі пази прорізними фрезами;
фрезерувати канавки на торці;оброблювати поверхні пазу
трикутного і трапецеїдального профілю дисковими
кінцевими фрезами;
установлювати та вивіряти деталі на столі верстата та в
пристроях;
визначати послідовність переходів та виконувати технічні
розрахунки, які необхідні для всіх видів оброблення
деталей;встановлювати деталі в патроні, на столі;читати
робочі креслення деталей;
користуватись технологічною документацією та паспортами
верстатів
Знати: технологічний процес та його елементи;
вимоги безпека праці при обробці деталей;
застосування найбільш розповсюджених пристроїв, простого
контрольно-вимірювального інструменту, нормального і
спеціального різального інструменту;
призначення та умови застосування спеціальних пристроїв;
маркування та основні механічні властивості матеріалів, які
обробляє;
класифікацію фрез та їх основні елементи і кути;
правила заточування та установлення фрез;
причини дефектів, що виникають у процесі обробки деталей
на верстатах різних груп, міри щодо їх запобігання та
способи їх усунення;
формули для визначення глибини різання, частоти обертання,
швидкості головного руху різання.
Уміти: фрезерувати деталі за 12-14-м квалітетами точності,
включаючи обробку площин, пазів, канавок; читати
креслення оброблювальних деталей; читати робочі
креслення деталей; користуватися технологічною
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документацією та паспортами верстатів;користуватись
технологічною документацією, яка знаходиться на робочому
місці (картою ескізів, картою контролю); читати результати
обмірів деталей;
виконувати вимоги міжнародного стандарту ISO 9001:2015;
проводити контроль якості обробки деталей спеціальними
іуніверсальними засобами вимірювання;виконувати
процедуру управління невідповідної (бракованої) продукції;
перевіряти, налаштовувати засоби вимірювальної техніки
Модуль ВШП – 2.3. Оброблення поверхонь деталей на шліфувальних верстатах
ВШ
П–
2.3.1

Організація
робочого місця
шліфувальника

ВШ
П–
2.3.2

Виконання
шліфувальних
робіт за 11-м
квалітетом
точності

Знати: принцип дії, будову однотипних шліфувальних
верстатів;
призначення їх основних вузлів та умови застосування
найбільш розповсюджених пристроїв для встановлення та
закріплення заготовок та інструментів, простого контрольновимірювального інструменту, нормального і спеціального
різального інструменту;
правила безпеки праці, основи гігієни праці та виробничої
санітарії, пожежної безпеки;
перелік документації, яка повинна бути на робочому місці;
інструкцію з охорони праці для шліфувальника.
Уміти: підготовлювати ріжучий інструмент та закріплювати
його наверстаті; користуватися вимірювальним інструментом
та лімбами; підготовлювати обладнання та механізми до
роботи;
випробовувати дію електричної апаратури, механізмів та
пристроїв безпеки
Знати: вимоги безпека праці при обробці деталей; принцип
дії однотипних шліфувальних верстатів;призначення їх
основних вузлів та умови застосування найбільш
розповсюджених пристроїв, простого контрольновимірювального інструменту, нормального і спеціального
різального інструменту; маркування та основні механічні
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властивості матеріалів, які обробляє;загальні відомості про
систему допусків і посадок, квалітетів і параметрів
шорсткості (класів точності і чистоти оброблення);основи
знань про абразивні матеріали;основні відомості про
шліфувальні круги та сегменти; способи правки
шліфувальних кругів та умови їх застосування в залежності
від оброблюваних матеріалів і шорсткості поверхні;
призначення та властивості охолоджувальних рідин і масел
(знати марки змащувально-охолоджувальних рідин та
правила їх застосування у відповідності з виконуваним
видом обробки та оброблюваних матеріалів);причини
дефектів, що виникають у процесі обробки деталей на
верстатах різних груп, міри щодо їх запобігання та способи
їх усунення;марки сучасних інструментальних матеріалів, їх
відповідність до традиційних твердих сплавів та їх
призначення для обробки певних матеріалів.
Уміти: організовувати робоче місце;керувати
шліфувальними верстатами;обробляти деталі на
налагоджених шліфувальних верстатах з застосуванням
охолоджувальної рідини за 11-м квалітетом (4-м класом
точності) з застосуванням нормального різального
інструменту та універсальних пристроїв з додержанням
послідовності оброблення та режимів різання відповідно до
технологічної карти або вказівок майстра;
встановлювати шліфувальний круг в зборі на верстат;
встановлювати деталі на круглошліфувальному верстаті в
центрах і патроні;встановлювати деталі на столі;перевіряти і
вивіряти правильність установки та закріплення
деталей;повертати стіл на заданий кут;
перевіряти правильність кута повороту;шліфувати зовнішні
поверхні простих деталей на круглошліфувальних,
плоскошліфувальних і безцентрово-шліфувальних
верстатах;керувати шліфувальною бабкою;
керувати передньою бабкою;керувати задньою бабкою;
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ВШ
П–
2.3.3

Виконання
шліфувальних
робіт
відповідно до
креслення та
технологічної
карти

встановлювати повздовжню подачу стола;установлювати на
глибину з ручною подачею;установлювати упори
повздовжнього ходу стола, задані частоти обертання деталі і
подвійні ходи стола;установлювати, закріплювати і
перевіряти обертання;полірувати поверхні за допомогою
абразивної стрічки і жимків;контролювати, вимірювати і
перевіряти оброблені деталі контрольно-вимірювальним
інструментом;
розраховувати режими різання на оброблювану деталь;
визначати послідовність переходів та виконувати технічні
розрахунки, які необхідні для всіх видів оброблення
деталей;читати робочі креслення деталей; користуватись
технологічною документацією та паспортами верстатів
Знати: технологічний процес та його елементи;
призначення їх основних вузлів та умови застосування
найбільш розповсюджених пристроїв, простого контрольновимірювального інструменту, нормального і спеціального
різального інструменту;
маркування та основні механічні властивості матеріалів, які
обробляє;
загальні відомості про систему допусків і посадок, квалітетів
і параметрів шорсткості (класів точності і чистоти
оброблення);
причини дефектів, що виникають у процесі обробки деталей
на верстатах різних груп, міри щодо їх запобігання та
способи їх усунення;
марки сучасних інструментальних матеріалів, їх
відповідність до традиційних твердих сплавів та їх
призначення для обробки певних матеріалів.
Уміти: виконувати шліфувальні роботи з точністю обробки
за 11-м квалітетом; читати креслення оброблювальних
деталей;
користуватись технологічною документацією, яка
знаходиться на робочому місці (картою ескізів, картою

6

6

14
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контролю);
користуватися технологічною документацією та паспортами
верстатів;
читати результати обмірів деталей;читати робочі креслення
деталей;виконувати вимоги міжнародного стандарту ISO
9001:2015;
проводити контроль якості обробки деталей спеціальними і
універсальними засобами вимірювання;виконувати
процедуру управління невідповідної (бракованої) продукції;
перевіряти, налаштовувати засоби вимірювальної техніки
Модуль ВШП – 2.4. Оброблення поверхонь деталей на свердлильних верстатах
ВШ
П–
2.4.
1

Організація
робочого місця
свердлувальника

ВШ
П–
2.4.
2

Виконання
свердлувальни
х робіт за 1214-м
квалітетами

Знати: принцип дії, будову однотипних свердлильних
верстатів;
призначення їх основних вузлів та умови застосування
найбільш розповсюджених пристроїв для встановлення та
закріплення заготовок та інструментів, простого контрольновимірювального інструменту, нормального і спеціального
різального інструменту;
правила безпеки праці, основи гігієни праці та виробничої
санітарії, пожежної безпеки;перелік документації, яка
повинна бути на робочому місці; інструкцію з охорони праці
для свердлувальника.
Уміти: підготовлювати ріжучий інструмент та закріплювати
його на верстаті; користуватися вимірювальним
інструментом та лімбами;
підготовлювати обладнання та механізми до роботи;
випробовувати дію електричної апаратури, механізмів та
пристроїв безпеки
Знати: вимоги безпека праці при обробці деталей;
принцип дії однотипних свердлильних верстатів;призначення
їх основних вузлів та умови застосування найбільш
розповсюджених пристроїв, простого контрольновимірювального інструменту, нормального і спеціального
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35

2

6

7
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36

14
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точності

різального інструменту; маркування та основні механічні
властивості матеріалів, які обробляє;призначення та
властивості охолоджувальних рідин і масел (знати марки
змащувально-охолоджувальних рідин та правила їх
застосування у відповідності з виконуваним видом обробки
та оброблюваних матеріалів);
правила заточування та встановлення свердел;
причини дефектів, що виникають у процесі обробки деталей
на верстатах різних груп, міри щодо їх запобігання та
способи їх усунення; формули для визначення глибини
різання, частоти обертання, швидкості головного руху
різання; марки сучасних інструментальних матеріалів, їх
відповідність до традиційних твердих сплавів та їх
призначення для обробки певних матеріалів;технологічний
процес та його елементи.
Уміти: організовувати робоче місце;
керувати свердлильними верстатами;
обробляти деталі на налагоджених свердлильних верстатах з
застосуванням охолоджувальної рідини за 12-14-м
квалітетами (4-7-м класами точності) з застосуванням
нормального різального інструменту та універсальних
пристроїв з додержанням послідовності оброблення та
режимів різання відповідно до технологічної карти або
вказівок майстра;
свердлити, розсвердлювати, зенкувати крізні та глухі отвори
в деталях, розташованих в одній площині, за кондукторами,
шаблонами, упорами та за розміткою на свердлильних
верстатах;контролювати оброблені отвори;встановлювати
деталі в патроні, на столі;встановлювати деталі в
пристосуваннях;заточувати свердла для обробки спеціальних
сталей;
контролювати, вимірювати і перевіряти оброблені отвори
штангенциркулем, калібрами;дотримуватись економічної
точності і шорсткості оброблення отворів при застосування
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ВШ
П–
2.4.
3

ВШ
П–
2.4.
4

Нарізання різьб
на свердлильних
верстатах

Виконання
свердлувальних
робіт відповідно
до креслення та
технологічної
карти

різних різальних інструментів;визначати послідовність
переходів та виконувати технічні розрахунки, які необхідні
для всіх видів оброблення деталей;
читати
робочі
креслення
деталей;
користуватись
технологічною документацією та паспортами верстатів
Знати: вимоги безпека праці при обробці деталей;
порядок перевірки і підготовки заготовок, інструменту для
нарізання різьб, установки і кріплення інструменту;можливі
дефекти оброблення та їх попередження; методи контролю
різьбових поверхонь.
Уміти: організовувати робоче місце;
визначати діаметр стержня, отвору і свердла для нарізання
різьб;
підготовлювати поверхні деталей під нарізання різьб;
нарізати різьби з діаметром понад 2 мм і до 24 мм на прохід
та в упор на свердлильних верстатах; самостійно нарізувати
різьбу;
підготовлювати ріжучий інструмент та закріплювати його на
верстаті;
контролювати, вимірювати і перевіряти оброблені деталі
контрольно-вимірювальним інструментом
Знати: вимоги безпека праці при обробці деталей;
технологічний процес та його елементи;
призначення їх основних вузлів та умови застосування
найбільш розповсюджених пристроїв, простого контрольновимірювального інструменту, нормального і спеціального
різального інструменту;
маркування та основні механічні властивості матеріалів, які
обробляє; правила заточування та встановлення свердел;
причини дефектів, що виникають у процесі обробки деталей
на верстатах різних груп, міри щодо їх запобігання та
способи їх усунення; формули для визначення глибини
різання, частоти обертання, швидкості головного руху
різання;марки сучасних інструментальних матеріалів, їх
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відповідність до традиційних твердих сплавів та їх
призначення для обробки певних матеріалів.
Уміти: організовувати робоче місце;
виконувати роботи на свердлильному верстаті за 12-14-м
квалітетами;
читати креслення оброблювальних деталей;користуватись
технологічною документацією, яка знаходиться на робочому
місці (картою ескізів, картою контролю); читати результати
обмірів деталей;
виконувати вимоги міжнародного стандарту ISO 9001:2015;
проводити контроль якості обробки деталей спеціальними і
універсальними засобами вимірювання;
виконувати процедуру управління невідповідної (бракованої)
продукції; перевіряти, налаштовувати засоби вимірювальної
техніки
Всього

116

402

329
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3. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників
Професія: 8211 Верстатник широкого профілю
Кваліфікація: верстатник широкого профілю 2-го розряду
Загальний фонд навчального часу – 1224 години
№
з/п

Навчальні предмети

Загальнопрофесійна
підготовка
ЗПК.1 Основи трудового законодавства
ЗПК.2 Основи галузевої економіки і
підприємництва
ЗПК.12 Основи роботи
на персональному комп’ютері
ЗПК.10 Електротехніка з основами
промислової електроніки
Професійно-теоретична
2
підготовка
Спецтехнологія:
ЗПК.3 Енерго-, матеріалозбереження,
раціональна роботи обладнання
ЗПК.4 Технології верстатних робіт
ЗПК.5 Технології шліфувальних робіт
ЗПК.6 Основи роботи на верстатах з
ЧПК
ЗПК.7 Матеріалознавство
ЗПК.8 Технічне креслення
ЗПК.9 Допуски та технічні
вимірювання
ЗПК.11
Охорона праці
1

3
3.1
3.2
4
5
6
7

Професійно-практична
підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Кваліфікаційна пробна робота
Консультації
Державна кваліфікаційна
атестація (або поетапна атестація
при продовженні навчання)
Загальний обсяг навчального
часу (без п. 4, 5)

Кількість годин
Всього
годин

ЗПК

76

76

17

17

17 (4)

17 (4)

14 (8)

14 (8)

28 (2)

28 (2)

316

172

ВШП –
2.1

ВШП–
2.2

ВШП
– 2.3

ВШП –
2.4

200

40

30

20

26

56

40

30

20

26

38 (4) 38 (4)
38 (10) 38 (10)
38 (6)

38 (6)

30 (4)

30 (4)

810

72

342

234

60

102

432

30

174

150

18

60

371
7
15

42

168

84

42

35
7

348

382

264

80

128

7
1209
Примітки

1. Кваліфікаційна пробна робота виконується за рахунок часу, відведеного на професійно-практичну
підготовку.
2. Години, відведені на консультації, враховуються в загальному фонді навчального часу.
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
«Основи трудового законодавства»
Професія: Верстатник широкого профілю
Рівень кваліфікації: Верстатник широкого профілю 2-го розряду
Тематичний план
Кількість годин
Назва теми
Код модуля
(компетентності)
Всього
З них ЛПР
Законодавчо-нормативні документи України, які
5
регулюють трудові відносини в Україні;
Основні права і свободи громадян, закріплені в
Конституції України, що визначають принципи
5
правового регулювання трудових відносин;
ЗПК.1
Основні трудові права та обов’язки працівників;
2
Положення, зміст, форми та строки укладання
3
трудового договору
Соціальні гарантії та чинний соціальний захист на
2
підприємстві.
Разом:
17
Зміст
Код
Назва теми (компетентності)
модуля
Зміст навчального матеріалу
Законодавчо-нормативні документи України, які регулюють трудові відносини в
Україні;
ЗПК 1.1
Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та
ознаки правової держави
Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що
визначають принципи правового регулювання трудових відносин;
Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян
України, їхня рівноправність. Особисті права і свободи громадян: право кожної людини
на життя, повагу до гідності, свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла
кожного; таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої
кореспонденції, право на захист від втручання в особисте й сімейне життя тощо.
Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори,
ЗПК 1.2 референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні.
Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький орган державної
влади в Україні. Її склад, структура, повноваження й порядок роботи. Президент
України. Президент України – глава держави. Обрання Президента України та його
повноваження. Припинення повноважень Президента України.
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.
Основні трудові права та обов’язки працівників;
Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та
ЗПК 1.3
їх регулювання. Суб’єкти цивільних правовідносин. Фізичні та юридичні особи. Об’єкти
цивільних правовідносин.
ЗПК 1.4 Положення, зміст, форми та строки укладання трудового договору
Право громадян України на працю. Загальна характеристика трудового права України.
Трудовий договір. Особливості регулювання праці деяких категорій працівників.
Умови прийому на роботу. Випробування при прийнятті на роботу. Підстави припинення
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ЗПК 1.5

трудового договору.
Соціальні гарантії та чинний соціальний захист на підприємстві.
господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство,
господарські правовідносини. Суб’єкти господарського права. Правове становище
господарських організацій. Правове становище підприємств і об’єднаньЗагальні
положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються
для розв’язання господарських спорів
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
«Основи галузевої економіки і підприємництва»
Професія: Верстатник широкого профілю
Рівень кваліфікації: Верстатник широкого профілю 2-го розряду
Тематичний план
Кількість годин
Назва теми
Код модуля
(компетентності)
Всього
З них ЛПР
Сутність
понять
«попит»,
«пропозиція»,
4
«конкуренція»
Підприємство та підприємницька діяльність в сфері
5
інформаційних технологій
ЗПК.2
Основні економічні процеси та відносини в умовах
2
4
ринкової економіки
Ринок праці в галузі ІТ, можливості його формування
2
та регулювання.
Разом:
17
4
Зміст
Код
Назва теми (компетентності)
модуля
Зміст навчального матеріалу
Сутність понять «попит», «пропозиція», «конкуренція».
Основні поняття попиту, пропозиції, конкуренції. Види конкуренції. Попит і
ЗПК 2.1
пропозиція. Економічний аналіз попиту. Еластичність попиту і пропозиції. Коефіцієнт
еластичності попиту і пропозиції. Взаємодія попиту і пропозиції.
Підприємство та підприємницька діяльність в сфері інформаційних технологій
Основні
законодавчі та нормативні акти про організацію підприємств та
підприємницької діяльності в Україні. Законодавча база щодо організації підприємств,
ЗПК 2.2
підприємницької діяльності. Основні етапи створення підприємства. Основні етапи
оформлення підприємницької діяльності. Поняття «підприємство», «галузь».
Організаційно – правові форми підприємств в умовах ринкових відносин.
Основні економічні процеси та відносини в умовах ринкової економіки
Поняття економічного процесу. Основні фази економічного процесу. Поняття
економічних відносин. Види економічних відносин. Поняття та сутність економічних
виробничих відносин. Поняття витрат та собівартості продукції. Статті витрат.
Поняття прибутку. Визначення прибутку та прибутковості. Обчислення прибутку.
Поняття рентабельності. Обчислення рентабельності підприємства. Методи та заходи
ЗПК 2.3 щодо зниження собівартості виробництва . Бізнес-план і бізнес планування. Основні
розділи бізнес-плану.
Лабораторно-практичні роботи:
Обчислення собівартості за статтями витрат.
Обчислення прибутку.
Обчислення рентабельності підприємства.
Складання бізнес-плану.
Ринок праці в галузі ІТ, можливості його формування та регулювання.
ЗПК 2.4 Поняття ринку праці в сучасних умовах. Особливості розвитку ІТ-ринку в Україні:
стан та тенденції, формування та регулювання.
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
«Основи роботи на персональному комп’ютері»
Професія: Верстатник широкого профілю
Рівень кваліфікації: Верстатник широкого профілю 2-го розряду
Тематичний план
Кількість годин
Назва теми
Код модуля
(компетентності)
Всього
З них ЛПР
Поняття про інформацію та інформаційні технології; 1
Вимоги до влаштування робочого місця та правила
1
безпеки роботи на персональному комп’ютері.
Основи роботи на персональному комп’ютері;
2
4
ЗПК.12
Програми
створення
текстових
і
графічних
1
1
документів; мультимедійні технології;
Види і типи презентацій; основні види мережних
1
систем на основі ПК;
Разом:
14
8
Код модуля
ЗПК 12.1
ЗПК 12.2

ЗПК 12.3

ЗПК12.4

ЗПК12.5

Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Поняття про інформацію та інформаційні технології;
Вимоги до влаштування робочого місця та правила безпеки роботи на
персональному комп’ютері.
Основи роботи на персональному комп’ютері;
Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та
подання інформації. Розробка фірмового стилю. Мультимедійні технології. Види і
типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій. PowerPoint.
Лабораторно-практичні роботи
1. Програми для створення текстових документів: MS Word, Publisher.
Візуальний стиль оформлення та подання інформації.
2. Програми для створення графічних документів: Розробка фірмового
стилю.
3. Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».
4. Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».
Програми створення текстових і графічних документів. Мультимедійні
технології;
Види і типи презентацій; Основні види мережних систем на основі ПК;
Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні
мережі. Загальні відомості про Internet, електронну пошту та телеконференції.
Основні мережні сервіси. Браузери.
Лабораторно-практичні роботи
1. Пошук інформації в мережі Internet (за напрямком професії).
2. Пошук статистичної інформації в мережі Internet (за напрямком професії).
3. Створення публікації «Інновації в професії».
4. Використання електронної пошти. Реєстрація на поштовому сервері.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
«Електротехніка з основами промислової електроніки»
Професія: Верстатник широкого профілю
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Рівень кваліфікації: Верстатник широкого профілю 2-го розряду
Тематичний план
Назва теми
Код модуля
(компетентності)
Основні поняття про постійний струм, джерела
живлення постійного струму, електричний опір,
закони в колах постійного струму, втрати напруги у
провідниках, основні методи розрахунку кіл, поняття
нелінійних електричних кіл.
Поняття про магнітне поле, основні характеристики
магнітного поля; поняття про електромагнетизм,
явище електромагнітної індукції, само та
взаємоіндукції, явище гістерезису, магнітне коло,
магнітний опір, розрахунок магнітних кіл.
Електричне коло змінного струму, параметри змінного
струму; змінний струм, опори в колі змінного струму
та їх з’єднання, поняття трифазного струму, з’єднання
обмоток генератора і споживачів зіркою та
трикутником, співвідношення між фазними і
лінійними струмами і напругами при з’єднанні зіркою
і трикутником, потужності в колах однофазної і
трифазної мережі.
Вимірювання струму та напруги, порядок проведення
ЗПК.10
вимірювань, клас точності приладів будову та принцип
дії машин змінного струму.
Схеми вмикання амперметрів і вольтметрів,
розширення меж вимірювань амперметрами і
вольтметрами, вимірювання потужності і енергії,
схеми включення ватметрів і лічильників, поняття про
вимірювання неелектричних величин
електровимірювальними засобами, поняття про
вимірювальні перетворювачі та датчики.
Синхронні двигуни та генератори, пуск, регулювання
швидкості та реверсування синхронних машин,
принцип дії та будову машин постійного струму,
реакція якоря та застосування додаткових опорів,
способи вмикання обмоток збудження машин
постійного струму.
Поняття про апарати керування та захисту, апарати
керування електричним приводом верстаків, апарати
керування місцевого освітлення, прилади та пристрої
промислової електроніки.
Разом:

Код модуля
ЗПК10.1

Кількість годин
Всього
З них ЛПР
4

4

4

2

1

4

1

4

4
26

2

Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Основні поняття про постійний струм, джерела живлення постійного струму,
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ЗПК 10.2

ЗПК 10.3

ЗПК10.4

ЗПК10.5

ЗПК10.6

ЗПК10.7

електричний опір, закони в колах постійного струму, втрати напруги у
провідниках, основні методи розрахунку кіл, поняття нелінійних електричних кіл.
Поняття про магнітне поле, основні характеристики магнітного поля; поняття про
електромагнетизм, явище електромагнітної індукції, само- та взаємоіндукції,
явище гістерезису, магнітне коло, магнітний опір, розрахунок магнітних кіл
Електричне коло змінного струму, параметри змінного струму; змінний струм,
опори в колі змінного струму та їх з’єднання, поняття трифазного струму,
з’єднання обмоток генератора і споживачів зіркою та трикутником, співвідношення
між фазними і лінійними струмами і напругами при з’єднанні зіркою і
трикутником, потужності в колах однофазної і трифазної мережі.
Вимірювання струму та напруги, порядок проведення вимірювань, клас точності
приладів будову та принцип дії машин змінного струму.
Лабораторно-практичні роботи
Схематично зображати елементи кола постійного струму з послідовним,
паралельним і мішаним з’єднанням резисторів;
Схеми вмикання амперметрів і вольтметрів, розширення меж вимірювань
амперметрами і вольтметрами, вимірювання потужності і енергії, схеми включення
ватметрів і лічильників, поняття про вимірювання неелектричних величин
електровимірювальними засобами, поняття про вимірювальні перетворювачі та
датчики.
Лабораторно-практичні роботи
Схематично зображати кола змінного струму з послідовним, паралельним і
мішаним з’єднанням активного та реактивних опорів, проводити прості
розрахунки величин в колах змінного струму
Синхронні двигуни та генератори, пуск, регулювання швидкості та реверсування
синхронних машин, принцип дії та будову машин постійного струму, реакція якоря
та застосування додаткових опорів, способи вмикання обмоток збудження машин
постійного струму.
Поняття про апарати керування та захисту, апарати керування електричним
приводом верстаків, апарати керування місцевого освітлення, прилади та пристрої
промислової електроніки.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
«Спецтехнологія:»
Професія: Верстатник широкого профілю
Рівень кваліфікації:2-й розряд
Тематичний план
Код модуля
Назва теми

Кількість годин
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ЗПК.3

ЗПК.4

ЗПК.5

(компетентності)
Основи енерго- та матеріалозбереження;
Принципи раціональної роботи обладнання
Правила технічної експлуатації і догляду за
обладнанням.
Відомості про токарну обробку
Відомості про оздоблювальну обробку
Відомості про технологічний процес
Відомості про фрезерні верстати і роботи, що
виконуються на них
Відомості про свердлильні верстати і роботи, що
виконуються на них
Відомості про оснащення для металорізальних
верстатів, відомості про способи установки заготовок
Відомості про різальний інструмент та пристосування,
основи теорії різання металів
Елементи режимів різання; загальні відомості про
точність обробки
Відомості про обробку різних видів поверхонь
Відомості про технологічні процеси обробки типових
деталей
Основні дефекти обробки, заходи їх попередження
Відомості про контроль оброблених поверхонь.
Деталі та складальні одиниці загального та
спеціального призначення, вимоги до них; роз’ємні та
нероз’ємні з’єднання деталей машин; види
нероз’ємних з’єднань деталей машин
Складальні одиниці та механізми шліфувальних
верстатів;схеми обробки заготовок;
Характеристики кругів, шліфувальні круги;
Режими шліфування
Особливості налагоджування верстату для шліфування
конічних поверхонь
Технологічні особливості, область застосування
площинного шліфування Режими площинного
шліфування; конструктивні Особливості площинно
шліфувальних верстатів
Методи обробки заготовок на
безцентровошліфувальних верстатах, режими обробки
Особливості конструкції спеціалізованих автоматів та
напівавтоматів, що використовуються для шліфування
та доведення деталей із високоякісних сталей круглого
та плоского профілю
Активний контроль під час шліфування; основи
різання матеріалів абразивним інструментом
Електрообладнання гідрообладнання шліфувальних
верстатів

Всього
2
2

З них ЛПР

2
8
4
6
10
8
8
8
5
5
8
6
6
3

3
3
3
2
6

3
2

3
2
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ЗПК.6

Разом:

Код
модуля
ЗПК3.1

Принцип роботи верстатів з програмним керуванням;
режими роботи верстатів, які обслуговує; правила
керування устаткуванням, яке обслуговує
Найменування, призначення, класифікацію, будову та
умови застосування найбільш розповсюджених
універсальних пристроїв, різального, простого і
середньої складності та контрольно-вимірювального
інструменту
Поняття з механіки, гідравліки та електротехніки в
обсязі, необхідному для виконання робіт
Особливості обробки деталей на верстатах з
програмним керуванням; умовну сигналізацію, яка
застосовується на робочому місці; призначення
умовних знаків на панелі керування верстатом
Принципи запису керуючої програми з пульта
пристрою керування та перенесення керуючої
програми з носія до пристрою керування
Будову основних вузлів та механізмів верстатів з
програмним керуванням, які обслуговує, та
особливості їх роботи; основи роботи верстату в
різних режимах
Конструкцію пристроїв для установлення та кріплення
деталей на верстатах з програмним керуванням
Системи програмного керування верстатами;
технологічний процес оброблення деталей
Правила визначення режимів різання; організацію
робіт при багатоверстатному обслуговуванні верстатів
з програмним керуванням
Основні відомості про керуючі програми; основні
програмні команди
Додаткові функції та стандартні цикли оброблення
деталі; причини виникнення несправностей верстатів з
програмним керуванням і способи їх запобігання

5

5

4
5

6

4
5
6
6
6
2
172

Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Основи енерго- та матеріалозбереження;
Основні положення законодавства з охорони праці.
Правила внутрішнього розпорядку та трудова дисципліна, відповідальність
керівництва за виконання норм та правил охорони праці.
Відповідальність працівників за виконання інструкції з безпеки праці.
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ЗПК 3.2

ЗПК 3.3

ЗПК4.1

ЗПК4.2

ЗПК4.3

Електробезпека.
Дія електричного струму на організм. Види травм. Особливості огороджування
електроустановок. Заземлення верстатів.
Пожежна безпека.
Причини пожеж. Основні системи пожежного захисту. Забезпечення пожежної
безпеки при виконанні робіт з професії.
Перша допомога потерпілим при пожежі.
Принципи раціональної роботи обладнання.
Організація робочого місця верстатника широкого профілю. Принцип дії, будова
однотипних металорізальних верстатів
Правила технічної експлуатації і догляду за обладнанням.
Загальні вимоги до організації робочого місця токаря.
Раціональна організація робочого місця фрезерувальника і вимоги безпеки праці при
роботі на фрезерних верстатах.
Вимоги безпеки при роботі на свердлувальних верстатах
Відомості про токарну обробку.
Суть обробки металів різанням. Основні робочі рухи. Загальні відомості про
металорізальні верстати, їх класифікація та роботи що виконуються на них.
Типи токарних верстатів. Основні вузли токарних верстатів, їх призначення. Види
токарної обробки. Елементи режимів різання при точінні поверхні обробки. Глибина
різання і частота обертання, швидкість різання при точінні. Припуски на обробку.
Подача, найбільш характерні величини подачі при попередній і кінцевій обробці
поверхні м’яких і твердих сталей, чавуну. Загальні відомості про точність обробки і
шорсткість поверхні. Токарні різці, їх класифікація, елементи головки різця, кути
різця. Загальні відомості про свердла, зенкери, розгортки та їх особливості.
Централізована заточка різальних інструментів і заправка їх на робочому місці.
Технологічне оснащення верстатів та його призначення. Способи установки заготовок
в трикулачковому патроні; будова патрона. Способи установки заготовок в центрах.
Упори та їх призначення. Загальні вимоги до організації робочого місця токаря.
Загальні відомості про контрольно-вимірювальні інструмент і роботу з ним.
Обробка зовнішніх циліндричних і торцевих поверхонь. Типові деталі циліндричної
форми. Методи обробки точінням зовнішніх циліндричних поверхонь. Припуски на
обробку і режими різання при кінцевому точінні зовнішніх циліндричних поверхонь.
Підрізання уступів. Методи обробки торцевих поверхонь. Призначення ЗОР. Режим
різання при точінні циліндричних поверхонь деталей із різних матеріалів.
Точіння поковок і відрізування. Призначення, форми і розміри канавок. Процес
відрізування суцільних і пустотілих заготовок. Режими різання.
Прорізні і відрізні різці, їх форма і геометричні параметри. Методи відрізання.
Обробка ступінчастих валів, схеми обробки. Основні види дефектів зовнішніх
циліндричних і торцевих поверхонь, заходи попередження. Заходи і засоби контролю
оброблених поверхонь.
Відомості про оздоблювальну обробку
Загальні відомості про оздоблювальну обробку, її призначення. Поняття про якість і
шорсткість поверхні. Полірування поверхонь, його призначення і інструменти для
полірування.
Процес накатування рельєфного узору, застосований інструмент та режим обробки.
Основні дефекти обробки, заходи їх попередження. Методи і засоби контролю якості
оброблювальних поверхонь. Вимоги безпеки праці при оздоблювальній обробки
поверхонь.
Відомості про технологічний процес
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ЗПК4.4

ЗПК4.5

ЗПК4.6

ЗПК4.7

Технологічний процес і його основні елементи. Початкові дані для складання
технологічного процесу обробки на металорізальному верстаті. Правила побудови
технологічного процесу. Вихідні дані для побудови технологічного процесу.
Документація технологічного процесу. Призначення і зміст операційних карт.
Загальні поняття про базування і бази.
Відомості про фрезерні верстати і роботи, що виконуються на них
Основні види фрезерної обробки. Плоскі, призматичні та фасонні поверхні.
Фреза – багатозубчастий інструмент. Класифікація фрез. Геометричні параметри зуба
циліндричної і торцевої фрези. Елементи режимів різання при фрезеруванні. Значення
частоти обертів фрези, лінійної швидкості різальної кромки і подачі прискорення та
роботи при обробці фрезами найбільш поширених машинобудівних матеріалів.
Урізання і вихід фрези при обробці. Подача в хвилину на оберт та зуб фрези; їх
залежності. Вживання ЗОР при фрезеруванні. Фрезерні верстати. Класифікація
фрезерних верстатів. Основні вузли і механізми фрезерних верстатів.
Органи
управління горизонтально-та вертикально-фрезерних верстатів. Пристосування для
установки і закріплення заготовок. Оправка і розмірні кільця для установки та
закріплення фрез. Вимоги до установки інструменту і заготівок. Особливості
зустрічного і попутного фрезерування.
Фрезерування площинних поверхонь. Вимоги до обробки площинних поверхонь
фрезеруванням. Схеми фрезерування горизонтальних і вертикальних поверхонь,
застосовувані фрези, геометричні параметри зуба фрези. Фрезерування плоских
поверхонь фрезерними головками. Припуски на обробку плоских поверхонь для
попереднього і кінцевого фрезерування. Фрезерування пазів, прорізів, шипів,
циліндричних поверхонь. Установлення та вивірка деталей на столі верстату та
пристрою. Основні дефекти фрезерування, їх попередження. Методи і засоби
контролю оброблених поверхонь.
Відомості про свердлильні верстати і роботи, що виконуються на них
Класифікація і принцип дії однотипних свердлувальних верстатів. Технологія
свердлення, розсвердлювання і зенкування крізних та глухих отворів в деталях,
розташованих в одній площині по кондукторах, шаблонах, упорах, за розміткою.
Нарізання різьби з діаметром понад 2 мм і до 24 мм на прохід та в упор на
свердлувальних верстатах. Установка та вивірка деталей на столі верстату та в
пристрої.
Контроль оброблених отворів і різьб. Дефекти обробки, їх попередження. Вимоги
безпеки при роботі на свердлувальних верстатах.
Відомості про оснащення для металорізальних верстатів, відомості про способи
установки заготовок
Класифікація оснастки: універсальна, спеціальна для оброблювальних деталей, для
інструменту. Пристосування для установки і кріплення оброблюваних деталей.
Основні конструктивні елементи пристосувань: корпус, установочні, затискні,
направляючі, ділильні, поворотні пристрої і фіксатори. Принципи базування заготівок
в пристосуваннях (валів, втулок, дисків, зубчастих коліс та інших деталей). Методи
установки заготівок. Типові конструкції пристосувань для закріплення заготівок:
самоцентруючі токарні патрони і планшайби, цангові, повідкові, самозатискні
патрони для свердел, мітчиків, плашок, зенківок та інше. Затискні пристрої до
фрезерних верстатів: поворотні лещата, горизонтальний поворотний столик,
універсальний поворотний столик, прихоплювачі з пнемо- і гідроприводами тощо.
Затискні пристрої до свердлильних та шліфувальних верстатів
Відомості про різальний інструмент та пристосування, основи теорії різання
металів
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ЗПК4.8

ЗПК4.9

ЗПК4.10

ЗПК4.11

ЗПК4.12
ЗПК5.1

Теорія різання як наука. Процес утворення стружки. Види стружки.
Фізичні явища, які супроводжують процес різання. Залежність деформації від різних
факторів. Явища наклепу оброблювальної поверхні.
Утворення наросту. Причини його виникнення. Влив наросту на зміни геометрії
різальної частини різця та його спрацювання. Змащювально-охолоджувальна рідина
та підведення її в зону різання. Спрацювання і стійкість різців. Вібрації та способи їх
зменшення.
Елементи режимів різання; загальні відомості про точність обробки
Елементи режимів різання при точінні поверхні обробки. Глибина різання і частота
обертання, швидкість різання при точінні. Припуски на обробку. Подача, найбільш
характерні величини подачі при попередній і кінцевій обробці поверхні м’яких і
твердих сталей, чавуну. Загальні відомості про точність обробки і шорсткість
поверхні. Токарні різці, їх класифікація, елементи головки різця, кути різця.
Відомості про обробку різних видів поверхонь
Відомості про конічні поверхні. Види конічних поверхонь. Обробка конічних
поверхонь широким різцем, при повернутій верхній частині супорту і способом
поперечного зміщення заднього центра. Обробка зовнішніх циліндричних і торцевих
поверхонь. Типові деталі циліндричної форми. Методи обробки точінням зовнішніх
циліндричних поверхонь. Точіння поковок і відрізування. Призначення, форми і
розміри канавок. Обробка циліндричних отворів. Методи обробки циліндричних
отворів. Свердлення і розсвердлювання. Види і профілі різьб. Методи нарізання
кріпильних різьб мітчиками і плашками на верстаті. Види фасонних поверхонь.
Обробка фасонних поверхонь профільним різцем.
Відомості про технологічні процеси обробки типових деталей
Класифікація деталей, які оброблюються на токарних, фрезерних, шліфувальних,
свердлувальних верстатах; технологічні особливості їх обробки. Загальні принципи
технологічних процесів обробки типових деталей.
Типові технологічні процеси. Особливості розробки технологічних процесів на
обробку одиничної деталі і партії деталей; послідовність операцій з раціональним
використанням технологічних можливостей устаткування та інструменту. Заходи
щодо скорочення машинного часу.
Вибір раціональних режимів обробки. Економічна точність обробки. Безпека праці як
одна із основних вимог до розробки технологічного процесу. Порядок оформлення
маршрутної, операційної та іншої технологічної документації в відповідності до
стандартів (ЄСТД). Основні напрямки підвищення продуктивності праці, підвищення
якості і довговічності продукції, зниження собівартості та економії матеріалів.
Раціональна організація праці та обслуговування робочого місця верстатника.
Основні дефекти обробки, заходи їх попередження.
Основні види дефектів зовнішніх циліндричних і торцевих поверхонь, заходи
попередження. Заходи і засоби контролю оброблених поверхонь. Основні види
дефектів , які виникають при нарізуванні різьби; засоби їх усунення. Дефекти обробки
фасонних поверхонь і заходи їх попередження. Основні види дефектів отворів.
Засоби і методи контролю якості конічних поверхонь і розмірів конусу. Дефекти
конічних поверхонь. Заходи їх попередження.
Відомості про контроль оброблених поверхонь.
Загальні відомості про контрольно-вимірювальні інструмент і роботу з ним. Методи і
засоби контролю різьби. Методи і засоби контролю циліндричних і торцевих
поверхонь. Методи і засоби контролю конічних та фасонних поверхонь, Методи і
засоби контролю внутрішніх поверхонь.
Деталі та складальні одиниці загального та спеціального призначення, вимоги
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ЗПК 5.2

ЗПК 5.3

ЗПК 5.4

ЗПК 5.5

до них; роз’ємні та нероз’ємні з’єднання деталей машин; види нероз’ємних
з’єднань деталей машин .
Деталі та складальні одиниці загального та спеціального призначення, вимоги до них.
Роз’ємні та нероз’ємні з’єднання деталей машин. Види нероз’ємних з’єднань деталей
машин. Деталі та складальні одиниці обертального руху, вимоги до них. Осі та вали,
їх відмінність за характером роботи. Підшипники, їх використання. Муфти, їх
класифікація та використання. Редуктори, коробки швидкостей та вантажопідйомні
пристрої.
Складальні одиниці та механізми шліфувальних верстатів; схеми обробки
заготовок;
Основні складальні одиниці та механізми шліфувальних верстатів. Станини та
вимоги, що висуваються до них. Призначення напрямних. Форма станин. Конструкція
станин. Види напрямних, їх основні характеристики. Призначення шліфувальної
бабки.. Конструкції шпинделів та їх опор. Призначення руху подач. Передня бабка, її
призначення та розташування.
Характеристики кругів, шліфувальні круги;
Види абразивних інструментів.
Типи і типорозміри шліфувальних кругів згідно стандартів. Способи кріплення
шліфувальних кругів. Область використання шліфувальних і алмазних кругів різної
форми. Фізико-механічні властивості алмазно-абразивних матеріалів. Позначення
форм алмазних кругів. Область використання шліфувальних матеріалів. Групи
шліфувальних матеріалів в залежності від розміру зерна.Правила вибору круга за
зернистістю. Фазовий склад абразивних матеріалів та паст. Об’ємна концентрація
абразивних зерен в інструментах. Область застосування кругів різної структури.
Зв’язка абразивних інструментів. Механічні властивості абразивних кругів на різних
типах зв’язки. Зв’язки для абразивних інструментів та алмазних кругів. Твердість
абразивних інструментів. Область застосування кругів різної твердості. Поняття про
основну, крупну, граничну та дрібну фракцію. Зернистість та її позначення. Зерновий
склад шліфувальних матеріалів. Класи неврівноваженості шліфувальних кругів.
Умовні позначення характеристик шліфувальних кругів.
Режими шліфування
Процес видалення припуску матеріалу під час проведення абразивної обробки.
Статична та динамічна характеристика абразивного інструменту. Фактори, що
впливають на вибір характеристики інструменту. Параметри, що впливають на процес
зняття припуску під час абразивної обробки. Сили різання, робота та потужність під
час шліфування. Приведена інтенсивність шліфування.Охолодження під час
шліфування, використання змащувально-охолоджуючих рідин (ЗОР).Види зношення
абразивного інструменту.Напрацювання, довговічність, ресурс абразивного
інструменту. Витрати інструменту за об’ємом. Стійкість інструменту та фактори, що
впливають на неї
Особливості налагоджування верстату для шліфування конічних поверхонь
Головний рух та рух подач. Напрямок рухів під час різних методів обробки. Схеми
обробки заготовок. Режими попереднього шліфування. Характеристики кругів в
залежності від марки матеріалу заготовки та його термічної обробки. Конструкція та
правила використання універсальних пристроїв під час встановлення та закріплення
деталей середньої складності, інструменту з високоякісних сталей круглого перерізу.
Особливості компоновки, конструкції круглошліфувальних верстатів, що
використовуються для обробки деталей та інструменту середньої складності.
Фактори, що впливають на якість та розмірні характеристики обробляємої деталі.
Призначення підналагоджування. Механізми та пристрої регулювання і компенсації
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ЗПК 5.6

ЗПК 5.7

ЗПК 5.8
ЗПК 5.9

відхилень. Правила підналагоджування круглошліфувальних верстатів. Розташування
органів керування круглошліфувального верстату. Пульт керування верстату. Основні
органи вмикання та вимикання електрообладнання. Порядок виконання ручних
переміщень, керування рухами виконавчих органів верстатів. Операції, що
виконуються під час підготовки верстату до роботи, налагоджування верстату.
Особливості налагоджування верстату для шліфування конічних поверхонь.
Технологічні особливості, область застосування площинного шліфування,
Режими площинного шліфування; конструктивні Особливості площинно
шліфувальних верстатів
Особливості встановлення та закріплення заготовок деталей та інструменту середньої
складності на верстаті.Правила підналагоджування площинношліфувальних верстатів
і верстатів для профільного шліфування.Операції, що виконуються під час підготовки
верстатів до роботи, налагоджування верстатів. Конструктивні особливості
площинношліфувальних верстатів для шліфування поверхонь периферією круга.
Верстати для профільного шліфування. Конструкція механізмів відліку поперечних та
вертикальних переміщень, механізмів фіксації столу і супорту. Технологічні
особливості, область застосування площинного шліфування периферією круга.
Площиннопрофільне шліфування. Круги та пристрої, що використовуються для їх
профілювання. Профіль, що обробляється. Метод глибинного шліфування. Режими
шліфування та фактори, що їх визначають. Показники режимів різання при
площинному та площиннопрофільному шліфуванні. Швидкість шліфувального круга
та заготовки. Величина поперечної подачі. Глибина різання. Призначення
вихажування.
Методи обробки заготовок на безцентровошліфувальних верстатах, режими
обробки
Методи обробки заготовок на безцентровошліфувальних верстатах. Типові деталі, що
підлягають обробці на верстатах. Режими обробки. Особливості правлення
шліфувального круга. Забезпечення раціонального розподілу навантаження у зоні
контакту на різальній поверхні круга. Правила вибору характеристики круга та
кількості переходів. Особливості встановлення та базування деталей і інструменту
середньої складності на безцентровошліфувальних верстатах.
Особливості компоновки верстатів з нерухомою та рухомою шліфувальною бабкою.
Розташування лінії центрів шліфувального та ведучого кругів. Інструмент для
правлення кругів. Операції, що виконуються під час підготовки верстатів до роботи,
підналагоджування верстату. Параметри налагоджування верстату. Правила вибору
частоти обертання заготовки.
Особливості конструкції спеціалізованих автоматів та напівавтоматів, що
використовуються для шліфування та доведення деталей із високоякісних
сталей круглого та плоского профілю
Спеціалізовані шліфувальні верстати. Шліфування підшипників кочення. Сполучене
шліфування разобшених поверхонь валів. Шліфування кулачків
Активний контроль під час шліфування; основи різання матеріалів абразивним
інструментом
Призначення системи активного контролю. Засоби активного контролю. Поняття про
абсолютний та відносний методи вимірювання. Типи вимірювальних пристроїв,
Особливості функціонування системи, що керує розміром. Призначення
підналагоджувальників. Основні елементи засобів активного контролю. Призначення
вимірювального пристрою, командного пристрою, вимірювального оснащення.
Механічні прибори, що використовуються для активного спостереження. Конструкція,
принцип дії, правила використання зубчастих, важільно-пружинних та пружинних
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ЗПК 5.10

ЗПК 6.1

ЗПК 6.2

ЗПК 6.3

ЗПК 6.4

ЗПК 6.5
ЗПК 6.6

вимірювальних головок. Ціна поділу механічних пристроїв. Активний контроль під
час круглого шліфування. Елементи вимірювального ланцюга, схема вимірювання
одноконтактним вимірювальним пристроєм радіуса заготовки. Активний контроль на
безцентровошліфувальних та площинношліфувальних верстатах. Спосіб контролю
обробки деталей на безцентровошліфувальних верстатах за методом врізання.
Принципова схема підналагоджувальної системи для безцентровошліфувального
верстату. Схема вимірювального пристрою для контролю заготовок на
площинношліфувальному верстаті.
Електрообладнання гідрообладнання шліфувальних верстатів
Електропривід шліфувальних верстатів, його призначення та складові частини.
Характеристика електроприводів головного руху та руху подач. Діапазон регулювання
швидкостей обертального руху у верстатах. Принципова електрична схема верстату.
Апаратура керування та захисту. Схеми вмикання асинхронного електродвигуна.
Електропривід шпинделя шліфувального круга. Шліфувальний шпиндель на
аеростатичних підшипниках.
Принцип роботи верстатів з програмним керуванням;
режими роботи верстатів, які обслуговує; правила керування устаткуванням, яке
обслуговує
Системи ЧПК. Принципи роботи і область застосування. Структурна схема СЧПК.
Загальні поняття про керуючі програми Системи координат верстатів з ЧПК, Моделі
УЧПК.
Найменування, призначення, класифікацію, будову та умови застосування
найбільш розповсюджених універсальних пристроїв, різального, простого і
середньої складності та контрольно-вимірювального інструменту
Класифікація і основні марки металообробних верстатів. Характеристики та
призначення верстатів. Конструктивні особливості верстатів з програмним
керуванням. Станини та напрямні. Шпинделі та опори.
Поняття з механіки, гідравліки та електротехніки в обсязі, необхідному для
виконання робіт
Опір матеріалу, сила тертя,сила упруги.Область застосування гідросистем. Фізичні
властивості робочих рідин гідроприводів. Вимоги до робочих рідин. Призначення
гідроприводу. Склад гідроприводу. Трансформація енергії у гідроприводі. Гідравлічні
розподільники та гідравлічні дроселі. Поняття про механізми та машини. Деталі
машин та їх класифікація. Механічні передачі. Зубчасті передачі. Черв’ячні, пасові та
ланцюгові передачі. Визначення передаточного відношення механічних передач.
З’єднання деталей машин. Умовні позначення механічних передач на кінематичних
схемах верстатів.
Особливості обробки деталей на верстатах з програмним керуванням; умовну
сигналізацію, яка застосовується на робочому місці; призначення умовних знаків
на панелі керування верстатом
Системи координат верстатів з ЧПК, Пульти керування верстатами з ПК Панелі
ручного керування. Типове позначення клавіш пульта та їх призначення.
Принципи запису керуючої програми з пульта пристрою керування та
перенесення керуючої програми з носія до пристрою керування
Принципи запису керуючої програми з пульта пристрою керування. Перенесення
керуючої програми з програмоносія до пристрою керування.
Будову основних вузлів та механізмів верстатів з програмним керуванням, які
обслуговує, та особливості їх роботи; основи роботи верстату в різних режимах
Основні вузли токарних верстатів, їх будова, призначення. Панелі ручного керування.
Основні вузли та механізми фрезерних верстатів їх будова та призначення. Органи
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керування фрезерними верстатами. Пульти керування верстатами.
Конструкцію пристроїв для установлення та кріплення деталей на верстатах з
програмним керуванням
ЗПК 6.7
Закріплення заготовок у патроні. Закріплення заготовок у центрах Закріплення
заготовок на оправках. Пристрої для закріплення заготовок на верстатах фрезерносвердлильної групи.
Системи програмного керування верстатами;
технологічний процес оброблення деталей
Системи програмного керування верстатами. Позиційні та контурні системи ПК
верстатами .Класифікація систем програмного керування
Поняття про виробничий та технологічний процес обробки деталі Виробничий
процес, основні та допоміжні операції. Заготовча стадія. Обробна стадія.. Принципи
ЗПК 6.8
базування. Встановлення заготовок під час обробки. Поняття про бази та їх
добирання. Технологічна документація, основні види документів(Маршрутна карта.
Операційна карта. Карта ескізів). Операційна технологія обробки деталей на
верстатах з програмним керуванням .Технологічність деталей, що обробляються на
верстатах з програмним керуванням. Послідовність обробки деталей типу вісі та
валу . Вибір способу та послідовності обробки окремих поверхонь. Вибір
інструментів (різальних, вимірювальних) та пристроїв.
Правила визначення режимів різання; організацію робіт при багатоверстатному
обслуговуванні верстатів з програмним керуванням
Режими різання, елементи режимів різання. Залежність режимів різання від різних
ЗПК 6.9
факторів. Вплив режимів різання на продуктивність праці. Визначення стійкості
інструмента, Визначення глибини різання, подачі. Визначення швидкості різання.
Визначення частоти обертання шпинделя.
Основні відомості про керуючі програми; основні програмні команди
Геометричні основи: системи координат, точки відліку, абсолютна та відносна
ЗПК 6.10
системи відліку координат, корекція інструменту. Структура кадру програми.
Обов’язкові і покадрові команди Використання і подання адрес.
Додаткові функції та стандартні цикли оброблення деталі; причини виникнення
несправностей верстатів з програмним керуванням і способи їх запобігання
ЗПК 6.11 Міжнародна система ISO. Технічні характеристики
токарних,фрезерних,свердлувальних верстатів. Інструкція з експлуатації верстатів з
ЧПК. Організація робіт при багатоверстатному обслуговуванню верстатів з ПК.
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
«Матеріалознавство»
Професія: Верстатник широкого профілю
Рівень кваліфікації: Верстатник широкого профілю 2-го розряду
Тематичний план
Кількість годин
Назва теми
Код модуля
(компетентності)
Всього
З них ЛПР
ЗПК.7
Основи матеріалознавства;
4
Основні відомості про матеріали, сплави та інші 4
матеріали, які використовуються в техніці;
Маркування та основні механічні властивості 4
матеріалів;
Класифікацію і властивості конструкційних
3
2
матеріалів, методи їх випробування; основні відомості
про чавун, сталь, кольорові метали та сплави, загальні
відомості та особливості термічної обробки;
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Основні відомості про мастильні матеріали і
охолоджувальні рідини;
Основні відомості про сталь
Неметалеві конструкційні матеріали; надтверді
матеріали, їх основні властивості та застосування;
Відомості про сучасні абразивні і алмазні матеріали
та інструменти;
Сучасні інструментальні матеріали для лезового
оброблення; продукцію порошкової металургії;
Разом:

Код модуля

ЗПК.7.1

ЗПК.7.2

ЗПК.7.3

4
4
3

2

4
4
38

4

Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Основи матеріалознавства;
Загальні відомості про предмет, його взаємозв’язок з іншими предметами. Завдання
предмету. Місце і значення машинобудівних матеріалів в створенні матеріальнотехнічної бази. Пріоритет і роль вітчизняних учених в створенні і виробництві
машинобудівельних матеріалів.
Основні відомості про матеріали, сплави та інші матеріали, які використовуються
в техніці;
Класифікація конструкційних матеріалів. Класифікація матеріалів по природі:
металеві, неметалеві, композиційні; по технологічному використанню: литво,
деформуючі, зварювальні; за умовами роботи: тверді, пластичні, жароміцні, стійкі при
понижених температурах, корозійностійкі, стійкі проти спрацювання та інші
матеріали спеціального призначання.
Маркування та основні механічні властивості матеріалів;
Загальні відомості про властивості металів. Атомно-кристалічна будова металів і
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ЗПК.7.4

сплавів. Види кристалічних ґраток. Особливості будови кристалічних тіл. Дефекти
кристалічної будови металів. Макроструктури і мікроструктури металів і сплавів.
Загальні відомості про методи дослідження структури металів за допомогою
звичайних і електронних мікроскопів, рентгенівських променів, магнітним аналізом і
ультразвуковою дефектоскопією.
Класифікацію і властивості конструкційних матеріалів.
методи їх випробування; Класифікація матеріалів по природі: металеві, неметалеві,
композиційні; по технологічному використанню: литво, деформуючі, зварювальні; за
умовами роботи: тверді, пластичні, жароміцні, стійкі при понижених температурах,
корозійностійкі, стійкі проти спрацювання та інші матеріали спеціального
призначання
Лабораторно-практичні роботи
1. Класифікація матеріалів по природі: металеві, неметалеві, композиційні; по
технологічному використанню
2.

ЗПК.7.5

ЗПК.7.6

1.
2.

ЗПК.7.7

ЗПК.7.8

ЗПК.7.9

ЗПК.7.10

Розшифровка марок сталей та чавуну.

Основні відомості про мастильні матеріали і охолоджувальні рідини;
Мастильні матеріали. Масла і консистентні мастила. Найчастіше уживані мінеральні
масла. Охолоджувальні рідини.
Основні відомості про сталь
Характеристика сталі. Основні класифікаційні ознаки сталі: за способом виробництва;
за ступенем розкислення; за якістю; за призначенням; за хімічним складом. Вплив
елементів, що входять до складу сталі, на її властивості. Види сталі: конструкційна,
інструментальна, легована. Хімічні елементи, що покращують властивості сталі. Вплив
легуючих елементів на властивості сталі.
Лабораторно-практичні роботи

Види сталі

Маркування сталей.
Відомості про сучасні абразивні і алмазні матеріали та інструменти;
Основні типи та розміри кругів на керамічних та органічних зв'язках. Абразивні
інструменти з електрокорунду та карбіду кремнію. Вибір зернистості абразивного
інструменту. Зв'язка абразивного інструменту
Неметалеві конструкційні матеріали; надтверді матеріали, їх основні властивості та
застосування; Основні відомості про кольорові метали і сплави
Кольорові метали та їх властивості. Мідь. Основні характеристики, марки міді. Сплави
міді. Класифікація сплавів та їх позначення. Алюміній. Основні характеристики, марки
алюмінію. Сплави алюмінію. Класифікація сплавів та їх позначення
Лабораторно-практичні роботи
Загальні відомості про термічну обробку.
Сутність і призначення термічної обробки. Загальні відомості про нагрівальне та
охолоджувальне обладнання термічних цехів. Основні поняття термічної обробки:
відпуск, гартування, відпалювання, нормалізація. Класифікація видів термічної
обробки
Сучасні інструментальні матеріали для лезового оброблення; продукцію
порошкової металургії;
Схема виробництва. Класифікація методів одержання порошків. Механічні методи
одержання порошків Формування виробів із порошків Спікання виробів Остаточна
обробка виробів.
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
«Технічне креслення»
Професія: Верстатник широкого профілю
Рівень кваліфікації: Верстатник широкого профілю 2-го розряду
Тематичний план
Назва теми
Код модуля
(компетентності)
ЗПК.8
Способи графічного зображення деталей: малюнок,
ескіз і креслення;
Геометричні побудови в кресленні, види проекцій;
Основи технічного креслення, призначення, види і
застосування креслень у виробництві
Основні поняття про розрізи і перерізи, їх види,
позначення на кресленнях
Поняття конструкторської та технологічної
документації; поняття про єдину систему
конструкторської документації (ЄСКД);
Правила виконання та оформлення креслень

Кількість годин
Всього
З них ЛПР
4

1

4
4
4
3
2
4
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Поняття про робочі креслення деталей
Поняття про складальні креслення, зміст
специфікації; правила читання й виконання креслень
Поняття про кінематичні схеми та принципові
електричні схеми.
Разом:
Код модуля
ЗПК.8.1

ЗПК.8.2

ЗПК.8.3

ЗПК.8.4

4
3

2

4
38

10

Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Способи графічного зображення деталей: малюнок, ескіз і креслення;
Формати креслень згідно ГОСТ 2.301-98. Основний напис, його форма, розміри,
правила заповнення. Написи на кресленнях. Лінії креслення згідно ГОСТ 2.303-98.
Назва ліній креслення, співвідношення товщин, основне призначення. Масштаби:
призначення, ряди, запис. ГОСТ 2.302-98.
Основні відомості про розміри на кресленнях згідно ГОСТ 2.307-98.
Нанесення розмірів діаметрів, радіусів, квадратів. Нанесення розмірів кутів.
Нанесення розмірів фасок і елементів, що повторюються. Нанесення розмірів товщин і
довжин деталі.
Лабораторно-практичні робота
1. Лінії креслення.
Геометричні побудови в кресленні, види проекцій;
Практичне застосування геометричних побудов. Узагальнення знань учнів в
геометричних побудов, одержаних в школі. Побудова кутів заданого розміру. Поділ
відрізків і кутів на рівні частини. Поділ кола на рівні частини із застосуванням
геометричних способів і з допомогою таблиці хорд. Виявлення геометричних
елементів в контурах деталей.
Лабораторно-практичні робота
1. Контури деталей.
Основи технічного креслення, призначення, види і застосування креслень у
виробництві
Аксонометричні і прямокутні проекції. Сутність способу проектування.
Аксонометричні проекції згідно ГОСТ 2. 317-69. Утворення аксонометричних
проекцій. Положення осей в ізометричній та фронтальній діаметричній проекціях.
Скорочення розмірів за осями X, Y, Z. Зображення в аксометричній проекції плоских
фігур. Прямокутне проектування – основний спосіб зображення, що застосовується в
техніці згідно ГОСТ 2.305-98. Площини проекцій. Комплексне креслення.
Розташування виглядів на кресленнях. Поняття про допоміжну пряму комплексного
креслення та практика її побудови. Проектування основних геометричних тіл (призми,
піраміди, циліндра, конуса, кола) на три площини проекцій з аналізом проекцій
елементів цих тіл (вершин, ребер, граней, твірних). Зображення призми, піраміди,
циліндра, конуса в аксонометричних проекціях. Проекції точок, що належать поверхні
предмета. Побудова прямокутних проекцій геометричних тіл з вирізами.
Призначення ескізів. Послідовність виконання ескізу: вибір головного зображення,
визначення необхідної кількості (числа) зображень, послідовність їх виконання.
Проведення розмірів ліній та обмірювання деталей. Нанесення розмірів.
Лабораторно-практичні робота
1. Проекції геометричних тіл.
Основні поняття про розрізи і перерізи, їх види, позначення на кресленнях.
Перерізи і розрізи. Перерізи згідно ГОСТ 2.305-98. Призначення перерізів,
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ЗПК.8.5

ЗПК.8.6

ЗПК.8.7

ЗПК.8.8

класифікація перерізів. Правила їх виконання і позначення. Розрізи згідно ГОСТ 2.30898. Призначення розрізів. Загальні відомості про розрізи, відміна їх від перерізів.
Класифікація розрізів. Правила виконання простих розрізів. Розташування їх на
кресленні. Позначення розрізів. Місцеві розрізи, їх призначення і правила виконання.
З’єднання і правила виконання. З’єднання частини вигляду і частини розрізу.
Умовності при виконанні розрізів через тонкі стінки типу ребер жорсткості і через
тонкі спиці.
Лабораторно-практичні робота
1. Прості розрізи деталей.
Поняття конструкторської та технологічної документації; поняття про єдину
систему конструкторської документації (ЄСКД);
Креслення і його роль в техніці і на виробництві. Значення графічної підготовки для
кваліфікованого робітника. Поняття про єдину систему конструкторської документації
(ЄСКД).Загальні відомості до виконання та оформлення креслень. Правила
оформлення креслень. Порядок читання креслень.
Правила виконання та оформлення креслень
Нанесення розмірів, повторення правил нанесення лінійних і кутових розмірів.
Спрощення при нанесенні розмірів. ГОСТ 2.307-98.Нанесення розмірів з урахуванням
способів обробки деталей і зручності їх контролю. Нанесення розмірів від базових
поверхонь. Координатний, комбінований, ланцюговий методи нанесення розмірів.
Групування розмірів. Нанесення розмірів з граничними відхиленнями. Позначення
ухилу і конусності. Технічні вимоги. Правила нанесення і читання позначень
шорсткості поверхні на кресленнях. Нанесення на кресленнях позначень покриття,
термічної та інших видів оброблення ГОСТ 2.310-98. Запис на кресленнях матеріалу
деталей і його механічних властивостей.Зміст і правила викладання технічних вимог
на робочих кресленнях деталей згідно ГОСТ 2.109-98.Позначення на кресленнях
допусків форми і розташування поверхонь згідно ГОСТ 2.308-98.
Зображення та позначення різьб на кресленнях згідно ГОСТ 2.308-98.
Лабораторно-практичні робота
1. Робоче креслення деталі.
Поняття про робочі креслення деталей
Деталь та її елементи. Зміст робочих креслень. Основні вимоги щодо робочих
креслень згідно ГОСТ 2.109-98. Основні види креслень, що використовуються в
сучасному виробництві. Вибір раціонального положення деталі по відношенню до
фронтальної площини при виконанні креслення. Додаткові види, місцеві види. Виносні
елементи: призначення, розташування, зображення і позначення. Компонування
зображень на полі креслення. Умовності і спрощення зображень деталей на
кресленнях. ГОСТ 2.305-98.
Поняття про складальні креслення, зміст специфікації; правила читання й
виконання креслень.
Читання та виконання креслень по професії. Читання і виконання робочих креслень
деталей з професії «Верстатник широкого профілю».
Індивідуальні завдання з читання і виконання креслення деталей:
1. Автонормалі кріпильні, балони та фітинги.
2. Болти, гайки, пробки, штуцери, крани.
3. Вали довжиною до 1500 мм.
4. Вкладиші; воротки та клупи.
5. Втулки для кондукторів.
6. Гайки нормальні; деталі металоконструкцій малогабаритні.
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ЗПК.8.9

7. Ковзуни бокові візків рухомого складу.
8. Косинці установочні; мітчики ручні та машинні.
9. Осі, оправи; петлі; пробки, шпильки; прокладки.
10. Ролики підшипників.
11. Маточини колінчастого валу.
12. Фрези і свердла з конічним хвостовиком.
13. Штифти циліндричні.
Лабораторно-практичні робота
1. Робоче креслення оправи.
Поняття про кінематичні схеми та принципові електричні схеми.
Нормативні документи. Правила виконання кінематичних схем. Читання кінематичних
схем

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
«Допуски та технічні вимірювання»
Професія: Верстатник широкого профілю
Рівень кваліфікації: верстатник широкого профілю 2-го розряду
Тематичний план
Назва теми
Код модуля
(компетентності)
ЗПК.9
Загальні відомості про взаємозамінність у
машинобудуванні та якість продукції.
Основні відомості про розміри і з’єднання в
машинобудуванні;
Основні відомості про допуски і посадки гладких
циліндричних з’єднань
Поняття про системи допусків і посадок за системою
ISO; ДСТУ ISO 286-1:2002, ДСТУ ISO 286-1:2002;
Основні відомості про допуски, форми і розташування
поверхонь, про шорсткість поверхонь;
Основні відомості про найпростіші й універсальні
засоби лінійних вимірювань;

Кількість годин
Всього
З них ЛПР
3
3

1

5

2

4
3

2

3

1
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Основні відомості про засоби вимірювання кутів і
конусів
Основні відомості про параметри різьби та
вимірювання різьбових з’єднань, їх допуски і
посадки;
Основні відомості про засоби вимірювання
шпонкових і шліцьових з’єднань, їх допуски і
посадки;
Основи технічних вимірювань засоби вимірювання
зубчатих коліс, зубчастих та черв’ячних передач, їх
допуски і посадки; основні поняття про розмірні
ланцюги;
Оптичні і оптико-механічні пристрої вимірювання;
пневматичні пристрої вимірювання
Разом:

Код модуля

ЗПК.9.1

ЗПК.9.2

4
3
3
4

3
38

6

Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Загальні відомості про взаємозамінність у машинобудуванні та якість
продукції.
Поняття про неминучість виникнення похибки при виготовленні деталей і складних
машин. Види похибки, похибки розмірів, похибки форми поверхні, похибки
розташування поверхні, шорсткість поверхні. Поняття про якість продукції
машинобудування. Основні відомості про взаємозамінність і їх види.
Основні відомості про розміри і з’єднання в машинобудуванні;
Уніфікація, нормалізація і стандартизація в машинобудуванні. Роль технічних
вимірювань в організації взаємозамінності виробництва. Номінальний розмір.
Дійсний розмір. Дійсні відхилення. Граничні розміри. Граничні відхилення. Поле
допуску. Схема розташування поля допуску. Умови придатності розміру деталі.
Позначення номінальних розмірів і граничних відхилень розмірів на кресленнях.
Розміри спряжувані і неспряжувані. Узагальнені поняття «отвір» – для внутрішніх
поверхонь, і «вал» – для зовнішніх поверхонь. Спряження двох деталей із зазором
або з натягом. Посадка. Схема розташування полів допусків спряжуваних деталей.
Найбільший і найменший зазори і натяги. Допуск, посадка, типи посадок: посадка з
гарантованим натягом і гарантованим зазором, перехідні посадки. Приклади
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ЗПК.9.3

ЗПК.9.4

ЗПК.9.5

ЗПК.9.6

застосування окремих посадок. Позначення посадок на кресленнях.
Лабораторно-практичні роботи
1. Підрахунок значень граничних розмірів і допусків, допуску розміру на
виготовлення за даними креслення, визначення придатності заданого дійсного
розміру.
Основні відомості про допуски і посадки гладких циліндричних з’єднань
Поняття про системи допусків і посадок. Система ЕСДП, СЕВ. Основні відхилення
правил утворення полів допусків. Поняття про систему ОСТ. Система отвору і
система валу. Точність обробки. Квалітети в ЕСДП, СЕВ, поняття про класи
точності за системою ОСТ. Поля допусків отворів і валів в ЕСПД, СЕВ, їх
позначення на кресленні. Застосування для утворення посадок різних груп, полів
допусків, одного квалітету і різних квалітетів (комбіновані посадки). Посадки
найкращих застосувань в ЕСДП, СЕВ, застосування різних посадок в залежності від
умов роботи деталей з’єднання. Позначення посадок на кресленнях. Таблиці
граничних відхилень розмірів в системі ЕСДП, СЕВ. Користування таблицями.
Граничні відхилення розмірів з незазначеними допусками.
Лабораторно-практичні роботи
1. Знаходження величин граничних розмірів у довідкових таблицях за
позначенням поля допуску на кресленнях.
2. Визначення характеру з’єднання за позначенням посадки на кресленнях.
Поняття про системи допусків і посадок за системою ISO; ДСТУ ISO 2861:2002, ДСТУ ISO 286-1:2002; Поняття про квалітети точності та основні відхили в
системі ISO;
Основні відомості про допуски, форми і розташування поверхонь, про
шорсткість поверхонь;
Допуски і відхилення. Відхилення від циліндричності і відхилення від площинності.
Види частих відхилень циліндричних поверхонь: відхилення від округлості,
відхилення від циліндричності, бочкоподібності, конусоподібності, відхилення від
прямолінійності осі. Види окремих відхилень плоских поверхонь: відхилення від
прямолінійності, площинності, вгнутості, опуклості. Допуски і відхилення,
розташування поверхонь. Відхилення від паралельності, перпендикулярності,
перетину осей. Сумарні допуски. Форми і розташування поверхонь. Позначення на
кресленнях на ЕСКД, СЕВ допусків форми, допусків розташування і сумарних
допусків форми і розташування поверхонь. Шорсткість поверхонь. Позначення
шорсткості на кресленнях за ДСТУ. Вплив шорсткості на експлуатаційні властивості
деталей.
Лабораторно-практичні роботи
1. Читання креслень з позначенням допусків форми і розташування
поверхонь.
2. Читання креслень з позначенням шорсткості.
Основні відомості про найпростіші й універсальні засоби лінійних вимірювань;
Засоби вимірювання, які застосовують на початку виробничого навчання.
Вимірювальні металеві лінійки, кутники слюсарні і лекальні, лекальні лінійки,
щупи. Штангенінструменти: штангенциркулі, штангенглибиноміри,
штангенрейсмуси. Мікрометричні інструменти: мікрометри, мікрометричні
глибиноміри і нутроміри. Перевірка нульового положення. Правила читання
розмірів.
Лабораторно-практичні роботи
1. Визначення розмірів в деталі типу «втулка» за допомогою
штангенциркуля ШЦ–ІІ.
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ЗПК.9.7

ЗПК.9.8

ЗПК.9.9

ЗПК.9.10
ЗПК.9.11

Основні відомості про засоби вимірювання кутів і конусів
Одиниці вимірювання кутів. Нормальні кути і їх ряди.Конусні з’єднання.
Геометричні параметри і елементи конусів, їх характеристики. Особливості
конусних з’єднань. Нормальні конуси, конуси Морзе і метричні. Конусні калібри.
Перевірка конусності і прямолінійності методом «на фарбу». Вимірювання кутів
кутником, шаблоном, кутомір з ноніусом, за допомогою синусної лінійки,
каліброваних роликів, кілець, кульок.
Основні відомості про параметри різьби та вимірювання різьбових з’єднань, їх
допуски і посадки;
Види різьб і їх призначення. Основні параметри різьби. Калібри для контролю різей
болтів і гайок. Різцеві шаблони, мікрометри зі вставками. Поняття про виміри
середнього діаметру зовнішньої різі методом трьох дротиків. Поняття про
безконтактні виміри відстані і кута профілю різі. Інструментальний мікроскоп.
Основні відомості про засоби вимірювання шпонкових і шліцьових з’єднань, їх
допуски і посадки;
Призначення шпонкових з’єднань. Види шпонок і шпонкових з’єднань. Геометричні
параметри шпонкових з’єднань. Контроль шпонкового з’єднання: в одиничному
виробництві за допомогою штангенциркуля і мікрометра; в серійному – граничними
калібрами і шаблонами. Види шліцьових з’єднань, їх призначення. Геометричні
параметри шлицьових з’єднань. Калібри для контролю шліцьових з’єднань.
Основи технічних вимірювань засоби вимірювання зубчатих коліс, зубчастих
та черв’ячних передач, їх допуски і посадки; основні поняття про розмірні
ланцюги;
Оптичні і оптико-механічні пристрої вимірювання; пневматичні пристрої
вимірювання

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
«Охорона праці»
Професія: Верстатник широкого профілю
Рівень кваліфікації: Верстатник широкого профілю 2-го розряду
Тематичний план
Назва теми
Код модуля
(компетентності)
Основні законодавчі акти з охорони праці;
Вимоги нормативних актів про охорону праці;
Основні завдання системи стандартів безпеки праці;
Поняття про виробничий травматизм і
профзахворювання;
Основи безпеки праці у галузі
Вимоги інструкцій підприємства з охорони праці та
ЗПК.11
пожежної безпеки; основи правила технічної
експлуатації устаткування, що
обслуговується;електробезпеки;
Вимоги до організації робочого місця;
Засоби та методи захисту працівників від шкідливого
та небезпечного впливу виробничих факторів;
Основи гігієни праці та виробничої санітарії (в
галузі);

Кількість годин
Всього
З них ЛПР
3
3
3
3
3
3

1
1

3
3

1
1

3
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Правила та засоби надання першої долікарської
допомоги потерпілім у разі нещасних випадків.
Разом:

Код модуля

ЗПК.11.1

ЗПК.11.2

3
30

4

Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Основні законодавчі акти з охорони праці;
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.
Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і
виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на
пільги і компенсації за важки та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і
неповнолітніх. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного
захисту. Державний та громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль.
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.
Вимоги нормативних актів про охорону праці;
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ЗПК.11.3

ЗПК.11.4

ЗПК.11.5

ЗПК.11.6

ЗПК.11.7

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про
охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про охорону
здоров’я населення», 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 завдання системи стандартів безпеки праці;
Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження й усунення небезпечних
та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту
працюючих, галузеві стандарти.
Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання;
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, санітарновиробничі, 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.
Основи безпеки праці у галузі
Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для
проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони
праці. Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при
експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, що відносяться до даної
професії. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація.
Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування.
Лабораторно-практичні роботи
1. Знаки безпеки.
Вимоги інструкцій підприємства з охорони праці та пожежної безпеки; основи
правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується;електробезпеки;
Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого
вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежнонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем,
електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі.
Пожежно-небезпечні властивості речовин. Організаційні та технічні протипожежні
заходи.. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління.
Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важко займисті і незаймисті речовини,
матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості. Вогнепальні речовини та матеріали:
рідина, піна. Вуглекислота. Пісок, покривала, їх вогнегасні властивості. Пожежна
техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установка
для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення,
будова, використання на пожежі. Організація пожежної охорони в галузі.
Лабораторно-практичні роботи
1. Пожежна сигналізація. Горіння речовин і способи його припинення
Вимоги до організації робочого місця;
Робоче місце. Організація робочого місця. Планування робочого місця.
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ЗПК.11.8

ЗПК.11.9

ЗПК.11.10

Обслуговування робочого місця. Атестація та паспортизація робочого місця.
Лабораторно-практичні роботи
1. Організація робочого місця верстатника широкого профілю.
Засоби та методи захисту працівників від шкідливого та небезпечного впливу
виробничих факторів;
Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, газу,
вібрації, несприятливих метеорологічних умов. Прилади контролю безпечних умов
праці, порядок їх виконання. Обов’язкові для всіх робітників правила та заходи щодо
попередження нещасних випадків та аварій. План ліквідації аварій. План евакуації з
приміщення і випадку аварії. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих
приміщеннях навальних закладів.
Лабораторно-практичні роботи
1. Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих
факторів.
Основи гігієни праці та виробничої санітарії (в галузі);
Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарнотехнічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі
випромінювання тощо), 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 й
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 кондиціювання 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
працюючих. Щорічне медичне оглядання неповнолітніх, осіб віком до 21 року.
Правила та засоби надання першої долікарської допомоги потерпілім у разі
нещасних випадків.
Основні види потенційних небезпек та їхні наслідки в професійній діяльності; План
ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків Основи анатомії людини. Послідовність,
принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість,
рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої
допомоги при пораненнях. Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її
склад, призначення, правила користування. Способи реанімації. Штучне дихання
способом «з рота в рот» чи «з носа 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 запорошуванні очей,
пораненнях, ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок. Припинення кровотечі з
рани, носа, вуха, легень, стравоходу. Надання першої допомоги при знепритомнінні
(втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, опіку, обмороженні.
Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.
Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при
отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. Транспортування потерпілого.
Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
«Професійно-практична підготовка»
Професія: Верстатник широкого профілю
Кваліфікація: Верстатник широкого профілю 2-го розряду
Тематичний план
Код модуля

Назва теми (компетентності)

Виробниче навчання
Основи енерго та матеріалозбереження,
ЗПК.3
раціональної роботи обладнання
ЗПК.4
Основам технології верстатних робіт
ЗПК.5
Основам технології шліфувальних робіт
ЗПК.6
ВШП – 2.1.
ВШП – 2.2.
ВШП – 2.3.
ВШП – 2.4.

ЗПК.4

Основам роботи на верстатах з ЧПК
Оброблення поверхонь деталей на токарних
верстатах
Оброблення поверхонь деталей на фрезерних
верстатах
Оброблення поверхонь деталей на шліфувальних
верстатах
Оброблення поверхонь деталей на свердлильних
верстатах
Всього годин
Виробнича практика
Основи технології верстатних робіт

Кількість
годин
6
12
6
6
174
150
18
60
432
21
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ЗПК.5
ЗПК.6
ВШП – 2.1.
ВШП – 2.2.
ВШП – 2.3.
ВШП – 2.4.

Основи технології шліфувальних робіт
Основи роботи на верстатах з ЧПК
Оброблення поверхонь деталей на токарних
верстатах
Оброблення поверхонь деталей на фрезерних
верстатах
Оброблення поверхонь деталей на шліфувальних
верстатах
Оброблення поверхонь деталей на свердлильних
верстатах
Всього годин

Разом
Кваліфікаційна пробна робота
Всього

7
14
168
84
42
35
371
803
7
810

Зміст
Код модуля
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
ВШП – 2.1. Оброблення поверхонь деталей на токарних верстатах
Знати: принцип дії, будову однотипних токарних верстатів;
призначення їх основних вузлів та умови застосування найбільш
розповсюджених пристроїв для встановлення та закріплення заготовок
та інструментів, простого контрольно-вимірювального інструменту,
нормального і спеціального різального інструменту;
правила безпеки праці, основи гігієни праці та виробничої санітарії,
ВШП
пожежної безпеки;вимоги безпеки праці, електробезпеки, пожежної
– 2.1.1
безпеки на підприємстві; перелік документації, яка повинна бути на
робочому місці; інструкцію з охорони праці для токаря.
Уміти: підготовлювати ріжучий інструмент та закріплювати його на
верстаті; користуватися вимірювальним інструментом та лімбами;
підготовлювати обладнання та механізми до роботи;
випробовувати дію електричної апаратури, механізмів та пристроїв
безпеки
ВШП
Знати: вимоги безпеки праці при обробці деталей;
– 2.1.2
принцип дії однотипних токарних верстатів;
призначення їх основних вузлів, призначення та умови застосування
найбільш розповсюджених пристроїв, простого контрольновимірювального інструменту, нормального і спеціального різального
інструменту;повідкові пристрої;формули для розрахунку налаштування
токарного верстата для оброблення конусів методом повороту верхніх
полозків (верхньої частини супорту), зміщенням корпусу задньої
бабки; маркування та основні механічні властивості матеріалів, які
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обробляє;призначення та властивості охолоджувальних рідин і масел
(знати марки змащувально-охолоджувальних рідин та правила їх
застосування у відповідності з виконуваним видом обробки та
оброблюваних матеріалів);правила заточування та встановлення
різців;види різців та їх основні елементи і кути;
причини дефектів, що виникають у процесі обробки деталей на
верстатах різних груп, міри щодо їх запобігання та способи їх
усунення;можливі дефекти зовнішніх циліндричних та торцевих
поверхонь, методи і засоби їх попередження і контролю;
способи виконання основних токарних операцій;
загальні відомості про систему допусків і посадок, квалітетів і
параметрів шорсткості (класів точності і чистоти оброблення);
формули для визначення глибини різання, частоти обертання,
швидкості головного руху різання;марки сучасних інструментальних
матеріалів, їх відповідність до традиційних твердих сплавів та їх
призначення для обробки певних матеріалів.
Уміти: організовувати робоче місце;
керувати токарними верстатами;обробляти деталі на налагоджених
токарних верстатах з застосуванням охолоджувальної рідини за 12-14м квалітетами (4-7-м класами точності) з застосуванням нормального
різального інструменту та універсальних пристроїв з додержанням
послідовності оброблення та режимів різання відповідно до
технологічної карти або вказівок майстра;
установлювати та вивіряти деталі на столі верстата та в пристроях;
обробляти зовнішні, внутрішні, конусні, фасонні поверхні;
заправляти і доводити фасонні різці найпростішого профілю;
контролювати профілі і виміри базових розмірів універсальним
вимірювальним інструментом;обробляти конічні поверхні поворотом
верхніх полозків супорту і зміщенням корпусу задньої бабки;
накатувати, полірувати поверхні;накатувати рифлення різного
візерунку на деталь на токарних верстатах;
зенкувати фаски і притуплювати гострі кромки; контролювати
оброблювані поверхні;розраховувати режими різання на оброблювану
деталь;заточувати різці для обробки спеціальних сталей;
обробляти нежорсткі вали;
виконувати чорнову і чистову токарну обробку гладкого і ступінчатого
валу;обробляти гладкі і з уступами торцеві поверхні;
проточувати канавки на циліндричних і торцевих поверхнях;
перевіряти оброблені поверхні калібрами-скобами, вимірювати
лінійкою, штангенциркулем;виконувати попереднє і кінцеве
обточування поверхонь подачею верхнього супорту на налагодженому
верстаті;перевіряти конічні поверхні штангенциркулем, калібрами,
шаблонами, глибиноміром;визначати послідовність переходів та
виконувати технічні розрахунки, які необхідні для всіх видів
оброблення деталей;встановлювати деталі в центрах;
свердлити і розсвердлювати наскрізні отвори і отвори на задану
глибину;свердлити центровий отвір комбінованим центровим
свердлом;обробляти уступи;зенкувати, точити фаски і притуплювати
гострі кромки;вимірювати і перевіряти оброблені отвори
штангенциркулем, граничними калібрами;підбирати, установлювати і
закріплювати свердла в свердлильних патронах і в пінолі задньої
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ВШП – 2.1.3

ВШП – 2.1.4

бабки;читати робочі креслення деталей;
користуватись технологічною документацією та паспортами верстатів
Знати: вимоги безпека праці при обробці деталей;
призначення та умови застосування найбільш розповсюджених
пристроїв, простого контрольно-вимірювального інструменту,
нормального і спеціального різального інструменту;
маркування та основні механічні властивості матеріалів, які обробляє;
причини дефектів, що виникають у процесі обробки деталей на
верстатах різних груп, міри щодо їх запобігання та способи їх
усунення;марки сучасних інструментальних матеріалів, їх
відповідність до традиційних твердих сплавів та їх призначення для
обробки певних матеріалів.
Уміти: організовувати робоче місце;
визначати діаметр стержня, отвору і свердла для нарізування різьб;
підготовлювати поверхні деталей під нарізання різьб;
нарізати зовнішню, внутрішню трикутну різьбу мітчиком або плашкою
на токарних верстатах;визначати послідовність переходів та
виконувати технічні розрахунки, які необхідні для всіх видів
оброблення деталей;встановлювати деталі в патроні;
встановлювати і кріпити плашки і мітчики на токарних верстатах;
нарізати кріпильні різьби на деталях мітчиками і плашками із вільним
виходом інструменту і в упор;
контролювати якість обробки;читати робочі креслення деталей;
користуватись технологічною документацією та паспортами верстатів
Знати: технологічний процес та його елементи;
вимоги безпека праці при обробці деталей;
принцип дії однотипних токарних верстатів;
призначення та умови застосування найбільш розповсюджених
пристроїв, простого контрольно-вимірювального інструменту,
нормального і спеціального різального інструменту;
маркування та основні механічні властивості матеріалів, які обробляє;
правила заточування та встановлення різців;
класифікацію різців та їх основні елементи і кути;
причини дефектів, що виникають у процесі обробки деталей на
верстатах різних груп, міри щодо їх запобігання та способи їх
усунення;способи виконання основних токарних операцій;
формули для визначення глибини різання, частоти обертання,
швидкості головного руху різання.
Уміти: організовувати робоче місце;
виконувати токарні роботи за 12-14-м квалітетами точності;
читати креслення оброблювальних деталей;
читати робочі креслення деталей; читати результати обмірів
деталей;користуватись технологічною документацією, яка знаходиться
на робочому місці (картою ескізів, картою контролю);
користуватись технологічною документацією та паспортами верстатів;
визначати послідовність переходів та виконувати технічні розрахунки,
які необхідні для всіх видів оброблення деталей; виконувати вимоги
міжнародного стандарту ISO 9001:2015; проводити контроль якості
обробки деталей спеціальними і універсальними засобами
вимірювання; виконувати процедуру управління невідповідної
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(бракованої) продукції; перевіряти, налаштовувати засоби
вимірювальної техніки
ВШП – 2.2. Оброблення поверхонь деталей на фрезерних верстатах
Знати: принцип дії, будову однотипних фрезерних верстатів;
призначення їх основних вузлів та умови застосування найбільш
розповсюджених пристроїв для встановлення та закріплення заготовок
та інструментів, простого контрольно-вимірювального інструменту,
нормального і спеціального різального інструменту;
правила безпеки праці, основи гігієни праці та виробничої санітарії,
ВШП – 2.2.1
пожежної безпеки;перелік документації, яка повинна бути на робочому
місці; інструкцію з охорони праці для фрезерувальника.
Уміти: підготовлювати ріжучий інструмент та закріплювати його на
верстаті; користуватися вимірювальним інструментом та лімбами;
підготовлювати обладнання та механізми до роботи;
випробовувати дію електричної апаратури, механізмів та пристроїв
безпеки
ВШП – 2.2.2
Знати: вимоги безпека праці при обробці деталей;
принцип дії однотипних фрезерних верстатів;призначення їх основних
вузлів та умови застосування найбільш розповсюджених пристроїв,
простого контрольно-вимірювального інструменту, нормального і
спеціального різального інструменту;
призначення та умови застосування спеціальних пристроїв;
маркування та основні механічні властивості матеріалів, які обробляє;
призначення та властивості охолоджувальних рідин і масел (знати
марки змащувально-охолоджувальних рідин та правила їх застосування
у відповідності з виконуваним видом обробки та оброблюваних
матеріалів);види фрез та їх основні елементи і кути;
правила заточування та установлення фрез;
причини дефектів, що виникають у процесі обробки деталей на
верстатах різних груп, міри щодо їх запобігання та способи їх
усунення;формули для визначення глибини різання, частоти обертання,
швидкості головного руху різання.
Уміти: організовувати робоче місце;керувати фрезерними верстатами;
обробляти деталі на налагоджених фрезерних верстатах з
застосуванням охолоджувальної рідини за 12-14-м квалітетами (4-7-м
класами точності) з застосуванням нормального різального
інструменту та універсальних пристроїв з додержанням послідовності
оброблення та режимів різання відповідно до технологічної карти або
вказівок майстра;фрезерувати горизонтальні плоскі поверхні,
кінцевими і дисковими фрезами, циліндричними, торцевими фрезами і
різцевими головками з перевіркою лінійкою і штангенциркулем;
фрезерувати вертикальні плоскі поверхні профільними фрезами;
фрезерувати паралельні плоскі поверхні в розмір, перевіряти установку
за рейсмусом, вимірювати штангенциркулем, калібрами;
фрезерувати сполучені перпендикулярні плоскі поверхні з
перестановкою оброблюваної заготовки в лещатах, перевіряти і
вимірювати деталей лінійкою, кутником і штангенциркулем;
фрезерувати нахилені плоскі поверхні і скоси із застосуванням кутових
фрез, установкою в лещатах, за допомогою рейсмусу і в
пристосуваннях, вимірювати і перевіряти штангенциркулем, кутником,
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шаблонами;фрезерувати плоскі поверхні, сполучені під різними
зовнішніми кутами з перестановкою оброблюваної заготовки в
паралельних поворотних і універсальних лещатах, перевіряти кут за
допомогою кутника, шаблону, кутоміра;фрезерувати циліндричні
поверхні;фрезерувати прорізі, шипи;фрезерувати прорізними і
відрізними фрезами, відрізувати;фрезерувати наскрізні прямокутні
пази дисковими тристоронніми стулчастими фрезами з установкою
заготовки в лещатах, пристосуваннях і безпосередньо на столі
верстату;фрезерувати замкнуті канавки кінцевими (шпонковими)
фрезами, прорізувати глибокі пази прорізними фрезами;
фрезерувати канавки на торці;оброблювати поверхні пазу трикутного і
трапецеїдального профілю дисковими кінцевими фрезами;
установлювати та вивіряти деталі на столі верстата та в пристроях;
визначати послідовність переходів та виконувати технічні розрахунки,
які необхідні для всіх видів оброблення деталей;
встановлювати деталі в патроні, на столі;читати робочі креслення
деталей; користуватись технологічною документацією та паспортами
верстатів
Знати: технологічний процес та його елементи;
вимоги безпека праці при обробці деталей; застосування найбільш
розповсюджених пристроїв, простого контрольно-вимірювального
інструменту, нормального і спеціального різального інструменту;
призначення та умови застосування спеціальних пристроїв;
маркування та основні механічні властивості матеріалів, які обробляє;
класифікацію фрез та їх основні елементи і кути;
правила заточування та установлення фрез;
причини дефектів, що виникають у процесі обробки деталей на
верстатах різних груп, міри щодо їх запобігання та способи їх
усунення;формули для визначення глибини різання, частоти обертання,
швидкості головного руху різання.
ВШП – 2.2.3
Уміти: фрезерувати деталі за 12-14-м квалітетами точності, включаючи
обробку площин, пазів, канавок;
читати креслення оброблювальних деталей;
читати робочі креслення деталей; користуватися технологічною
документацією та паспортами верстатів;
користуватись технологічною документацією, яка знаходиться на
робочому місці (картою ескізів, картою контролю);
читати результати обмірів деталей;виконувати вимоги міжнародного
стандарту ISO 9001:2015; проводити контроль якості обробки деталей
спеціальними і універсальними засобами вимірювання;
виконувати процедуру управління невідповідної (бракованої)
продукції; перевіряти, налаштовувати засоби вимірювальної техніки
ВШП – 2.3. Оброблення поверхонь деталей на шліфувальних верстатах
ВШП – 2.3.1
Знати: принцип дії, будову однотипних шліфувальних верстатів;
призначення їх основних вузлів та умови застосування найбільш
розповсюджених пристроїв для встановлення та закріплення заготовок
та інструментів, простого контрольно-вимірювального інструменту,
нормального і спеціального різального інструменту;
правила безпеки праці, основи гігієни праці та виробничої санітарії,
пожежної безпеки;перелік документації, яка повинна бути на робочому
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ВШП – 2.3.2

місці; інструкцію з охорони праці для шліфувальника.
Уміти: підготовлювати ріжучий інструмент та закріплювати його на
верстаті; користуватися вимірювальним інструментом та лімбами;
підготовлювати обладнання та механізми до роботи;
випробовувати дію електричної апаратури, механізмів та пристроїв
безпеки
Знати: вимоги безпека праці при обробці деталей;
принцип дії однотипних шліфувальних верстатів;
призначення їх основних вузлів та умови застосування найбільш
розповсюджених пристроїв, простого контрольно-вимірювального
інструменту, нормального і спеціального різального інструменту;
маркування та основні механічні властивості матеріалів, які обробляє;
загальні відомості про систему допусків і посадок, квалітетів і
параметрів шорсткості (класів точності і чистоти оброблення);
основи знань про абразивні матеріали;основні відомості про
шліфувальні круги та сегменти; способи правки шліфувальних кругів
та умови їх застосування в залежності від оброблюваних матеріалів і
шорсткості поверхні; призначення та властивості охолоджувальних
рідин і масел (знати марки змащувально-охолоджувальних рідин та
правила їх застосування у відповідності з виконуваним видом обробки
та оброблюваних матеріалів);
причини дефектів, що виникають у процесі обробки деталей на
верстатах різних груп, міри щодо їх запобігання та способи їх
усунення;марки сучасних інструментальних матеріалів, їх
відповідність до традиційних твердих сплавів та їх призначення для
обробки певних матеріалів.
Уміти: організовувати робоче місце;
керувати шліфувальними верстатами;
обробляти деталі на налагоджених шліфувальних верстатах з
застосуванням охолоджувальної рідини за 11-м квалітетом (4-м класом
точності) з застосуванням нормального різального інструменту та
універсальних пристроїв з додержанням послідовності оброблення та
режимів різання відповідно до технологічної карти або вказівок
майстра;встановлювати шліфувальний круг в зборі на верстат;
встановлювати деталі на круглошліфувальному верстаті в центрах і
патроні;встановлювати деталі на столі;
перевіряти і вивіряти правильність установки та закріплення деталей;
повертати стіл на заданий кут;перевіряти правильність кута повороту;
шліфувати зовнішні поверхні простих деталей на круглошліфувальних,
плоскошліфувальних і безцентрово-шліфувальних верстатах;
керувати шліфувальною бабкою;керувати передньою бабкою;керувати
задньою бабкою;встановлювати повздовжню подачу стола;
установлювати на глибину з ручною подачею;
установлювати упори повздовжнього ходу стола, задані частоти
обертання деталі і подвійні ходи стола;установлювати, закріплювати і
перевіряти обертання;полірувати поверхні за допомогою абразивної
стрічки і жимків;контролювати, вимірювати і перевіряти оброблені
деталі контрольно-вимірювальним інструментом;
розраховувати режими різання на оброблювану деталь;
визначати послідовність переходів та виконувати технічні розрахунки,
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які необхідні для всіх видів оброблення деталей;читати робочі
креслення деталей; користуватись технологічною документацією та
паспортами верстатів
Знати: технологічний процес та його елементи;
призначення їх основних вузлів та умови застосування найбільш
розповсюджених пристроїв, простого контрольно-вимірювального
інструменту, нормального і спеціального різального інструменту;
маркування та основні механічні властивості матеріалів, які обробляє;
загальні відомості про систему допусків і посадок, квалітетів і
параметрів шорсткості (класів точності і чистоти оброблення);
причини дефектів, що виникають у процесі обробки деталей на
верстатах різних груп, міри щодо їх запобігання та способи їх
усунення;марки сучасних інструментальних матеріалів, їх
відповідність до традиційних твердих сплавів та їх призначення для
ВШП – 2.3.3
обробки певних матеріалів.
Уміти: виконувати шліфувальні роботи з точністю обробки за 11-м
квалітетом; читати креслення оброблювальних деталей;
користуватись технологічною документацією, яка знаходиться на
робочому місці (картою ескізів, картою контролю);
користуватися технологічною документацією та паспортами верстатів;
читати результати обмірів деталей;
читати робочі креслення деталей;виконувати вимоги міжнародного
стандарту ISO 9001:2015; проводити контроль якості обробки деталей
спеціальними і універсальними засобами вимірювання;
виконувати процедуру управління невідповідної (бракованої)
продукції; перевіряти, налаштовувати засоби вимірювальної техніки
ВШП – 2.4. Оброблення поверхонь деталей на свердлильних верстатах
Знати: принцип дії, будову однотипних свердлильних верстатів;
призначення їх основних вузлів та умови застосування найбільш
розповсюджених пристроїв для встановлення та закріплення заготовок
та інструментів, простого контрольно-вимірювального інструменту,
нормального і спеціального різального інструменту;
правила безпеки праці, основи гігієни праці та виробничої санітарії,
ВШП – 2.4.1
пожежної безпеки;перелік документації, яка повинна бути на робочому
місці; інструкцію з охорони праці для свердлувальника.
Уміти: підготовлювати ріжучий інструмент та закріплювати його на
верстаті; користуватися вимірювальним інструментом та лімбами;
підготовлювати обладнання та механізми до роботи;
випробовувати дію електричної апаратури, механізмів та пристроїв
безпеки
ВШП – 2.4.2
Знати: вимоги безпека праці при обробці деталей;
принцип дії однотипних свердлильних верстатів;
призначення їх основних вузлів та умови застосування найбільш
розповсюджених пристроїв, простого контрольно-вимірювального
інструменту, нормального і спеціального різального інструменту;
маркування та основні механічні властивості матеріалів, які обробляє;
призначення та властивості охолоджувальних рідин і масел (знати
марки змащувально-охолоджувальних рідин та правила їх застосування
у відповідності з виконуваним видом обробки та оброблюваних
матеріалів);правила заточування та встановлення свердел;причини

69

ВШП – 2.4.3

ВШП – 2.4.4

дефектів, що виникають у процесі обробки деталей на верстатах різних
груп, міри щодо їх запобігання та способи їх усунення; формули для
визначення глибини різання, частоти обертання, швидкості головного
руху різання; марки сучасних інструментальних матеріалів, їх
відповідність до традиційних твердих сплавів та їх призначення для
обробки певних матеріалів;
технологічний процес та його елементи.
Уміти: організовувати робоче місце;
керувати свердлильними верстатами;
обробляти деталі на налагоджених свердлильних верстатах з
застосуванням охолоджувальної рідини за 12-14-м квалітетами (4-7-м
класами точності) з застосуванням нормального різального
інструменту та універсальних пристроїв з додержанням послідовності
оброблення та режимів різання відповідно до технологічної карти або
вказівок майстра;свердлити, розсвердлювати, зенкувати крізні та глухі
отвори в деталях, розташованих в одній площині, за кондукторами,
шаблонами, упорами та за розміткою на свердлильних верстатах;
контролювати оброблені отвори;встановлювати деталі в патроні, на
столі;встановлювати деталі в пристосуваннях;
заточувати свердла для обробки спеціальних сталей;
контролювати, вимірювати і перевіряти оброблені отвори
штангенциркулем, калібрами;дотримуватись економічної точності і
шорсткості оброблення отворів при застосування різних різальних
інструментів;визначати послідовність переходів та виконувати технічні
розрахунки, які необхідні для всіх видів оброблення деталей;
читати робочі креслення деталей;
користуватись технологічною документацією та паспортами верстатів
Знати: вимоги безпека праці при обробці деталей;
порядок перевірки і підготовки заготовок, інструменту для нарізання
різьб, установки і кріплення інструменту;
можливі дефекти оброблення та їх попередження;
методи контролю різьбових поверхонь.
Уміти: організовувати робоче місце;
визначати діаметр стержня, отвору і свердла для нарізання різьб;
підготовлювати поверхні деталей під нарізання різьб;
нарізати різьби з діаметром понад 2 мм і до 24 мм на прохід та в упор
на свердлильних верстатах; самостійно нарізувати різьбу;
підготовлювати ріжучий інструмент та закріплювати його на верстаті;
контролювати, вимірювати і перевіряти оброблені деталі контрольновимірювальним інструментом
Знати: вимоги безпека праці при обробці деталей;
технологічний процес та його елементи;
призначення їх основних вузлів та умови застосування найбільш
розповсюджених пристроїв, простого контрольно-вимірювального
інструменту, нормального і спеціального різального інструменту;
маркування та основні механічні властивості матеріалів, які обробляє;
правила заточування та встановлення свердел;
причини дефектів, що виникають у процесі обробки деталей на
верстатах різних груп, міри щодо їх запобігання та способи їх
усунення; формули для визначення глибини різання, частоти
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обертання, швидкості головного руху різання;
марки сучасних інструментальних матеріалів, їх відповідність до
традиційних твердих сплавів та їх призначення для обробки певних
матеріалів.
Уміти: організовувати робоче місце;
виконувати роботи на свердлильному верстаті за 12-14-м квалітетами;
читати креслення оброблювальних деталей;
користуватись технологічною документацією, яка знаходиться на
робочому місці (картою ескізів, картою контролю);
читати результати обмірів деталей;
виконувати вимоги міжнародного стандарту ISO 9001:2015;
проводити контроль якості обробки деталей спеціальними і
універсальними засобами вимірювання;
виконувати процедуру управління невідповідної (бракованої)
продукції; перевіряти, налаштовувати засоби вимірювальної техніки

3. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників
Професія: 8211 Верстатник широкого профілю
Кваліфікація: верстатник широкого профілю 3-го розряду
Загальний фонд навчального часу – 601 година
№
з/п
1
2

Навчальні предмети

ЗПБ

Кількість годин
ВШП – ВШП – ВШП –
3.1
3.2
3.3

ВШП –
3.4

429

38
38
178

32
32
149

68
68
54

12
12
48

3.1 Виробниче навчання

198

108

72

12

6

3.2 Виробнича практика

231

70

77

42

35

3

4
5
6
7

Загальнопрофесійна підготовка
Професійно-теоретична підготовка
Спецтехнологія
Професійно-практична підготовка

Всього
годин

Кваліфікаційна пробна робота
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація
(або поетапна атестація при
продовженні навчання)
Загальний обсяг навчального часу (без
п. 4, 5)

150

7
15

7

7
586

216

181

122

60

Примітки
1. Кваліфікаційна пробна робота виконується за рахунок часу, відведеного на професійно-практичну
підготовку. Під час проведення кваліфікаційних іспитів складається залік з керування підіймальнотранспортним устаткуванням з підлоги; стропування та ув'язування вантажів для підіймання, переміщення,
установлення та складування з отриманням відповідного свідоцтва.
2. Години, відведені на консультації, враховуються в загальному фонді навчального часу.
3. При підвищенні кваліфікації та перепідготовці загальнопрофесійний блок вивчається в обсязі
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годин та компетентностей, визначених відповідно до результатів вхідного контролю, і додається до годин
загального обсягу навчального часу та до годин загального фонду навчального часу (але не більше, ніж 348
годин).
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ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Код

Професійні
профільні
компетентності

Зміст компетентностей

Модуль ВШП – 3.1. Оброблення поверхонь деталей на токарних верстатах
Організація
Знати: будову, правила підналагодження і перевірки на
робочого місця
точність токарних верстатів різних типів;
токаря
правила керування крупними верстатами, які
обслуговуються спільно з верстатником широкого
профілю більш високої кваліфікації;перелік
ВШП
документації, яка повинна бути на робочому місці;
–
інструкцію з охорони праці для токаря.
3.1.1
Уміти: підготовлювати ріжучий інструмент та
закріплювати його на верстаті; користуватися
вимірювальним інструментом та лімбами;
підготовлювати обладнання та механізми до роботи;
випробовувати дію електричної апаратури, механізмів
та пристроїв безпеки
ВШП Виконання
Знати: вимоги безпека праці при обробці деталей;
–
токарних робіт за будову, правила підналагодження і перевірку на
3.1.2
8-11-м
точність токарних верстатів різних типів;будову і
квалітетами
правила застосування універсальних і спеціальних
точності
пристроїв;геометрію, правила заточування і
установлення нормального і спеціального різального
інструменту; вплив температури на розміри деталей;
системи допусків і посадок; форму та розташування
поверхонь; квалітети і параметри шорсткості (класи
точності і чистоти оброблення); основні властивості

Назви предметів

Спецтехнологія

Кількість годин
Професій
Професійно-практична
нопідготовка
теоретичн
Виробниче Виробнича
е
навчання
практика
навчання
38
108
70
10
28
14

10

28

21
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матеріалів, які обробляє.
Уміти: організовувати робоче місце;керувати
токарними верстатами;обробляти деталі на токарних
верстатах з застосуванням охолоджувальної рідини за
8-11-м квалітетами (3-4-м класами точності);
підналагоджувати токарні верстати;
установлювати складні деталі на косинцях, призмах,
домкратах, прокладках, лещатах різних конструкцій, на
круглих поворотних столах, універсальних ділильних
головках з вивіренням за індикатором;точити
циліндричні поверхні гладкі та з уступами;обробляти
нежорсткі вали; точити торцеві поверхні; виточувати
зовнішні канавки; відрізати заготовки; підготовлювати
верстат і копіювальну лінійку до роботи;
контролювати і перевіряти поверхні; заточувати і
доводити різці; обробляти фасонні поверхні;
установлювати копіювальні пристрої;полірувати,
притирати та доводити поверхні абразивними
шкурками, порошками та пастами;
виконувати тонке точіння алмазними різцями;
розраховувати режими різання на оброблювану
деталь;установлювати й балансувати противаги;
оброблювати одиничні деталі у чотирикулачковому
патроні, на планшайбі;оброблювати деталі з
установкою на косинці;установлювати косинець і
противаги; оброблювати деталі поштучно та партіями, з
застосуванням нерухомих люнетів;установлювати й
закріплювати люнети на верстаті;установлювати деталі,
центрувати і фіксувати кулачки люнету;оброблювати
зовнішні, внутрішні та торцеві поверхні деталей в
нерухомому люнеті; оброблювати деталі з
застосуванням рухомих люнетів;установлювати деталі,
регулювати кулачки люнету;оброблювати ексцентричні
поверхні з установкою деталі в чотирикулачковому

74

Нарізання різьб
на токарних
верстатах
різцем

ВШП
–
3.1.3

ВШП
–
3.1.4

Виконання
токарних робіт
відповідно до
креслення та

патроні, на планшайбі, на консольних і центрових
оправках;заточувати різці для обробки спеціальних
сталей;керувати підіймально-транспортним
устаткуванням з підлоги; стропувати та ув’язувати
вантажі для підіймання, переміщення, установлення та
складування
Знати: вимоги безпека праці при обробці деталей;
елементи та види різьб, методи їх нарізування;
правила і порядок настроювання кінематичного
ланцюга токарного верстату при нарізанні трикутної,
прямокутної і трапецеїдальної різей різцями;
способами заточування і доводки різців;
методи і засоби контролю різців і різьби.
Уміти: організовувати робоче місце;
нарізати зовнішню й внутрішню однозахідну трикутну,
прямокутну та трапецеїдальну різьбу різцем, багато
різцевими головками;нарізувати внутрішню трикутну
різьбу різцем;нарізувати різьбу різцем у наскрізному
отворі;нарізувати різьбу різцем з калібруванням
мітчиком;нарізувати зовнішню і внутрішню
прямокутну різьбу різцем;притуплювати гострі кромки
і оброблювати прямокутну різьбу;нарізувати зовнішню
і внутрішню трапецеїдальну різьбу різцем;нарізувати
однозахідну трапецеїдальну різьбу з калібровим
мітчиком;виготовляти різцеву пару гвинт-гайка з
трапецеїдальною різьбою;нарізувати прямокутну і
трапецеїдальну різьбу з застосуванням вихрових
головок;заточувати і доводити різцевих різців з
перевіркою профілю робочої частини за шаблоном;
контролювати різьби різьбовими калібрами;
Знати: технологічний процес та його елементи;
вимоги безпека праці при обробці деталей;
принцип дії однотипних токарних верстатів;
призначення та умови застосування найбільш

9

28

21

9

24

14

75

технологічної
карти

розповсюджених пристроїв, простого контрольновимірювального інструменту, нормального і
спеціального різального інструменту; маркування та
основні механічні властивості матеріалів, які
обробляє;правила заточування та встановлення
різців;класифікацію різців та їх основні елементи і
кути;причини дефектів, що виникають у процесі
обробки деталей на верстатах різних груп, міри щодо їх
запобігання та способи їх усунення;способи виконання
основних токарних операцій;формули для визначення
глибини різання, частоти обертання, швидкості
головного руху різання.
Уміти: організовувати робоче місце;
виконувати токарні роботи за 8-11-м квалітетами
точності;читати креслення оброблювальних
деталей;читати робочі креслення деталей; читати
результати обмірів деталей;користуватись
технологічною документацією, яка знаходиться на
робочому місці (картою ескізів, картою
контролю);користуватись технологічною
документацією та паспортами верстатів;визначати
послідовність переходів та виконувати технічні
розрахунки, які необхідні для всіх видів оброблення
деталей;виконувати вимоги міжнародного стандарту
ISO 9001:2015; проводити контроль якості обробки
деталей спеціальними і універсальними засобами
вимірювання;виконувати процедуру управління
невідповідної (бракованої) продукції; перевіряти,
налаштовувати засоби вимірювальної техніки
Модуль ВШП – 3.2. Оброблення поверхонь деталей на фрезерних верстатах
ВШП
Організація
Знати: будову, правила підналагодження і перевірки на
–3.2.1
робочого місця
точність фрезерних верстатів різних типів; правила
фрезерувальника керування крупними верстатами, які обслуговуються
спільно з верстатником широкого профілю більш

32
8

72
18

77
14
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ВШП
–3.2.2

Виконання
фрезерних робіт
за 8-11-м
квалітетами
точності

високої кваліфікації;перелік документації, яка повинна
бути на робочому місці; інструкцію з охорони праці для
фрезерувальника.
Уміти: підготовлювати ріжучий інструмент та
закріплювати його на верстаті; користуватися
вимірювальним інструментом та лімбами;
підготовлювати обладнання та механізми до роботи;
випробовувати дію електричної апаратури, механізмів
та пристроїв безпеки
Знати: вимоги безпека праці при обробці деталей;
будову, правила підналагодження і перевірки на
точність фрезерних верстатів різних типів;будову і
правила застосування універсальних і спеціальних
пристроїв; геометрію, правила заточування і
установлення нормального і спеціального різального
інструменту; квалітети і параметри шорсткості (класи
точності і чистоти оброблення);системи допусків і
посадок;форму та розташування поверхонь;вплив
температури на розміри деталей;способи фрезерування
багатогранників;основні властивості матеріалів, які
обробляє;можливі дефекти оброблення та заходи їх
попередження;призначення та умови застосування
спеціальних пристроїв;методи і засоби контролю
оброблених поверхонь.
Уміти: Керувати фрезерними верстатами;обробляти
деталі на фрезерних верстатах з застосуванням
охолоджувальної рідини за 8-11-м квалітетами (3-4-м
класами точності; фрезерувати прямокутні і радіусні
зовнішні і внутрішні поверхні, уступи, пази, канавки,
однозахідні різьби, спіралі, зуби шестерень і зубчастих
рейок; установлювати складні деталі на косинцях,
призмах, домкратах, прокладках, лещатах різних
конструкцій, на круглих поворотних столах,
універсальних ділильних головках з вивіренням за
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ВШП
–3.2.3

Оброблення
поверхонь
деталей на
копіювальних і
шпонкових
верстатах

індикатором; підналагоджувати фрезерні верстати;
вибирати режими різання для конкретних умов
оброблення;фрезерувати із застосуванням ділильних
пристроїв; фрезерувати фасонні
поверхні;підготовлювати, установлювати, вивіряти,
закріплювати і оброблювати деталі з ексцентричними
поверхнями;фрезерувати деталі зі складною
установкою на столі і на косинці, в складних
пристосуваннях;установлювати за рейсмусом і
індикатором; виконувати багатоперехідну обробку
деталі з однією установкою;виконувати
багатопозиційне фрезерування; керувати підіймальнотранспортним устаткуванням з підлоги; стропувати та
ув’язувати вантажі для підіймання, переміщення,
установлення та складування
Знати: будову, правила підналагодження і перевірку на
точність копіювально-шпонково-фрезерних верстатів
різних типів;будову і правила застосування
універсальних і спеціальних пристроїв;вплив
температури на розміри деталей;системи допусків і
посадок; форму та розташування поверхонь;
квалітети і параметри шорсткості (класи точності і
чистоти оброблення); основні властивості матеріалів,
які обробляє;можливі дефекти оброблення та заходи їх
попередження.
Уміти: організовувати робоче місце;керувати
копіювальними і шпонковими верстатами;обробляти
деталі на копіювальних і шпонкових верстатах з
застосуванням охолоджувальної рідини за 8 - 11-м
квалітетами (3 - 4-м класами точності);установлювати
складні деталі на косинцях, призмах, домкратах,
прокладках, лещатах різних конструкцій, на круглих
поворотних столах, універсальних ділильних головках з
вивіренням за індикатором;
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ВШП
–3.2.4

Виконання
фрезерних робіт
відповідно до
креслення та
технологічної
карти

вибирати режими різання для конкретних умов
оброблення; фрезерувати криволінійні поверхні
методом комбінування ручних і механічних подач без
розміру і за розміром, по розмітці ішаблонам;визначати
послідовність переходів; виконувати технічні
розрахунки, які необхідні для всіх видів оброблення
деталей; фрезерувати на круглому столі, фрезерувати за
контуром і за копією;фрезерувати багатогранники з
застосуванням універсальних ділильних
пристроїв;контролювати оброблені поверхні;керувати
підіймально-транспортним устаткуванням з
підлоги;стропувати та ув’язувати вантажі для
підіймання, переміщення, установлення та
складування
Знати: технологічний процес та його елементи;
вимоги безпека праці при обробці деталей;
застосування найбільш розповсюджених пристроїв,
простого контрольно-вимірювального інструменту,
нормального і спеціального різального інструменту;
призначення та умови застосування спеціальних
пристроїв; маркування та основні механічні властивості
матеріалів, які обробляє;класифікацію фрез та їх
основні елементи і кути;правила заточування та
установлення фрез;причини дефектів, що виникають у
процесі обробки деталей на верстатах різних груп, міри
щодо їх запобігання та способи їх усунення;
формули для визначення глибини різання, частоти
обертання, швидкості головного руху різання.
Уміти: фрезерувати деталі за 8-11-м квалітетами
точності, включаючи обробку площин, пазів, канавок;
читати креслення оброблювальних деталей; читати
робочі креслення деталей; користуватися
технологічною документацією та паспортами
верстатів;користуватись технологічною документацією,
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яка знаходиться на робочому місці (картою ескізів,
картою контролю);
читати результати обмірів деталей;виконувати вимоги
міжнародного стандарту ISO 9001:2015; проводити
контроль якості обробки деталей спеціальними і
універсальними засобами вимірювання;виконувати
процедуру управління невідповідної (бракованої)
продукції; перевіряти, налаштовувати засоби
вимірювальної техніки
Модуль ВШП – 3.3. Оброблення поверхонь деталей на шліфувальних верстатах
Організація
Знати: будову, правила підналагодження і перевірки на
робочого місця
точність шліфувальних верстатів різних типів;
шліфувальника
правила керування крупними верстатами, які
обслуговуються спільно з верстатником широкого
профілю більш високої кваліфікації;
перелік документації, яка повинна бути на робочому
ВШП –
місці; інструкція з охорони праці для шліфувальника.
3.3.1
Уміти: підготовлювати ріжучий інструмент та
закріплювати його на верстаті; користуватися
вимірювальним інструментом та лімбами;
підготовлювати обладнання та механізми до роботи;
випробовувати дію електричної апаратури, механізмів
та пристроїв безпеки
ВШП – Виконання
Знати: вимоги безпека праці при обробці
3.3.2
шліфувальних
деталей;будову, правила підналагодження і перевірки
робіт за
на точність шліфувальних верстатів різних типів;
8-10-м
будову і правила застосування універсальних і
квалітетами
спеціальних пристроїв; геометрію, правила заточування
точності
і установлення нормального і спеціального різального
інструменту;характеристику шліфувальних кругів і
сегментів; вплив температури на розміри деталей;
системи допусків і посадок; форму та розташування
поверхонь; квалітети і параметри шорсткості (класи
точності і чистоти оброблення).
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ВШП –
3.3.3

Виконання
шліфувальних
робіт
відповідно до
креслення та

Уміти: організовувати робоче місце;керувати
шліфувальними верстатами;оброблювати деталі на
шліфувальних верстатах із застосуванням
охолоджувальної рідини за 8 - 10-м квалітетами (3-м
класом точності);шліфувати отвори на універсальних
круглошліфувальних і внутрішньо-шліфувальних
верстатах;розраховувати режими різання на
оброблювану деталь;шліфувати циліндричні отвори з
підналагоджуванням шліфувального
верстату;установлювати й закріплювати
пристосування;підбирати, установлювати, правити
шліфувальні круги;виконувати попереднє та кінцеве
шліфування наскрізних отворів;шліфувати отвори з
торців втулок, глухого отвору з підторцюванням
внутрішнього торця, ступінчатих наскрізних
отворів;контролювати отвори граничними калібрами,
нутроміром;
шліфувати конічні отвори;установлювати передню
бабку для шліфування конічних отворів на задану
величину конуса;перевіряти конусність;виконувати
кінцеве шліфування за заданим розміром;перевіряти
калібрами;перевіряти округлість, прямолінійність
утворюючої поверхні за допомогою пристосувань з
кріпленням їх в кулачкових патронах, на планшайбах і
в пристосуваннях;підналагоджувати шліфувальні
верстати;керувати підіймально-транспортним
устаткуванням з підлоги;стропувати та ув’язувати
вантажі для підіймання, переміщення, установлення та
складування
Знати: технологічний процес та його елементи;
призначення їх основних вузлів та умови застосування
найбільш розповсюджених пристроїв, простого
контрольно-вимірювального інструменту, нормального
і спеціального різального інструменту;
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технологічної
карти

маркування та основні механічні властивості
матеріалів, які обробляє;загальні відомості про систему
допусків і посадок, квалітетів і параметрів шорсткості
(класів точності і чистоти оброблення);причини
дефектів, що виникають у процесі обробки деталей на
верстатах різних груп, міри щодо їх запобігання та
способи їх усунення;марки сучасних інструментальних
матеріалів, їх відповідність до традиційних твердих
сплавів та їх призначення для обробки певних
матеріалів.
Уміти: виконувати шліфувальні роботи з точністю
обробки за 8-10-м квалітетами; читати креслення
оброблювальних деталей;
користуватись технологічною документацією, яка
знаходиться на робочому місці (картою ескізів, картою
контролю);користуватися технологічною
документацією та паспортами верстатів; читати
результати обмірів деталей; читати робочі креслення
деталей; виконувати вимоги міжнародного стандарту
ISO 9001:2015; проводити контроль якості обробки
деталей спеціальними і універсальними засобами
вимірювання; виконувати процедуру управління
невідповідної (бракованої) продукції; перевіряти,
налаштовувати засоби вимірювальної техніки
Модуль ВШП – 3.4. Оброблення поверхонь деталей на свердлильних верстатах
ВШП Організація
Знати: будову, правила підналагодження і перевірки на
–3.4.1 робочого місця
точність свердлильних верстатів різних типів; правила
свердлувальника
керування крупними верстатами, які обслуговуються
спільно з верстатником широкого профілю більш
високої кваліфікації;перелік документації, яка повинна
бути на робочому місці; інструкцію з охорони праці для
свердлувальника.
Уміти: підготовлювати ріжучий інструмент та
закріплювати його на верстаті; користуватися
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Виконання
свердлувальних
робіт за
8-11-м
квалітетами
точності

ВШП
–3.4.2

ВШП
–3.4.3

Нарізання різьб
на свердлильних
верстатах

вимірювальним інструментом та лімбами;
підготовлювати обладнання та механізми до роботи;
випробовувати дію електричної апаратури, механізмів
та пристроїв безпеки
Знати: вимоги безпека праці при обробці деталей;
будову, правила підналагодження і перевірки на
точність свердлильних верстатів різних типів;
будову і правила застосування універсальних і
спеціальних пристроїв;способи свердлення наскрізних і
глухих отворів та отворів у фланцях;
способи зенкерування, розгортання отвору та конічних
поверхонь; геометрію, правила заточування і
установлення нормального і спеціального різального
інструменту;вплив температури на розміри деталей;
форму та розташування поверхонь;
квалітети і параметри шорсткості (класи точності і
чистоти оброблення);методи контролю оброблених
отворів.
Уміти: організовувати робоче місце;
оброблювати деталі на свердлильних верстатах із
застосуванням охолоджувальної рідини за 8 - 11-м
квалітетами (3 - 4-м класами точності);свердлити
наскрізні і глухі отвори та отвори у фланцях;
зенкерувати, розгортати отвори та конічні поверхні;
контролювати оброблені отвори;підналагоджувати
свердлильні верстати;керувати підіймальнотранспортним устаткуванням з підлоги;стропувати та
ув'язувати вантажі для підіймання, переміщення,
установлення та складування;
установлювати складні деталі
Знати: вимоги безпека праці при обробці деталей;
порядок перевірки і підготовки заготовок, інструменту
для нарізання різьб, установки і кріплення інструменту;
можливі дефекти оброблення та їх попередження;
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ВШП
–3.4.4

Виконання
свердлильних
робіт відповідно
до креслення та
технологічної
карти

методи контролю різьбових поверхонь;
будову і правила застосування універсальних і
спеціальних пристроїв;елементи та види різьб;вплив
температури на розміри деталей;систему допусків і
посадок.
Уміти: організовувати робоче місце;підготовлювати
ріжучий інструмент та закріплювати його на
верстаті;визначати діаметр стержня, отвору і свердла
для нарізання різьб;нарізати різьбу з діаметром до 2 мм
та понад 24 мм до 42 мм на прохід та в упор на
свердлильних верстатах;самостійно нарізувати різьбу;
підналагоджувати верстати;контролювати, вимірювати і
перевіряти
оброблені
деталі
контрольновимірювальним інструментом;керувати підіймальнотранспортним устаткуванням з підлоги;стропувати та
ув'язувати вантажі для підіймання,
переміщення,
установлення та складування;установлювати складні
деталі
Знати: вимоги безпека праці при обробці деталей;
технологічний процес та його елементи;призначення їх
основних вузлів та умови застосування найбільш
розповсюджених пристроїв, простого контрольновимірювального інструменту, нормального і
спеціального різального інструменту;
маркування та основні механічні властивості
матеріалів, які обробляє;правила заточування та
встановлення свердел;
причини дефектів, що виникають у процесі обробки
деталей на верстатах різних груп, міри щодо їх
запобігання та способи їх усунення;формули для
визначення глибини різання, частоти обертання,
швидкості головного руху різання;
марки сучасних інструментальних матеріалів, їх
відповідність до традиційних твердих сплавів та їх
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призначення для обробки певних матеріалів.
Уміти: організовувати робоче місце;виконувати роботи
на свердлильному верстаті за
8-11-м квалітетами;
читати креслення оброблювальних
деталей;користуватись технологічною документацією,
яка знаходиться на робочому місці (картою ескізів,
картою контролю); читати результати обмірів
деталей;виконувати вимоги міжнародного стандарту
ISO 9001:2015; проводити контроль якості обробки
деталей спеціальними і універсальними засобами
вимірювання;
виконувати процедуру управління невідповідної
(бракованої) продукції; перевіряти, налаштовувати
засоби вимірювальної техніки
ВСЬОГО
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
«Спецтехнологія»
Професія: 8211 Верстатник широкого профілю
Кваліфікація: Верстатник широкого профілю 3-го розряду
Тематичний план
Код модуля

Назва теми (компетентність)

Оброблення поверхонь деталей на токарних
верстатах
ВШП- 3.2 Оброблення поверхонь деталей на фрезерних
верстатах
ВШП – 3.3 Оброблення поверхонь деталей на шліфувальних
верстатах
ВШП – 3.4 Оброблення поверхонь деталей на свердлильних
верстатах
Разом:
ВШП - 3.1

Код модуля

ВШП – 3.1.1

Кількість годин
з них
усього
на ЛПР
38
32
68
12
150

Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Оброблення поверхонь деталей на токарних верстатах
вимоги безпека праці при обробці деталей;
елементи та види різьб, методи їх нарізування;
правила і порядок настроювання кінематичного ланцюга токарного
верстату при нарізанні трикутної, прямокутної і трапецеїдальної різей
різцями;
способами заточування і доводки різців;
методи і засоби контролю різців і різьби. технологічний процес та
його елементи;вимоги безпека праці при обробці деталей;
принцип дії однотипних токарних верстатів;призначення та умови
застосування найбільш розповсюджених пристроїв, простого
контрольно-вимірювального інструменту, нормального і спеціального
різального інструменту; маркування та основні механічні властивості
матеріалів, які обробляє;
правила заточування та встановлення різців;класифікацію різців та їх
основні елементи і кути;причини дефектів, що виникають у процесі
обробки деталей на верстатах різних груп, міри щодо їх запобігання
та способи їх усунення;
способи виконання основних токарних операцій;
формули для визначення глибини різання, частоти обертання,
швидкості головного руху різання.
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ВШП – 3.1.2

Оброблення поверхонь деталей на фрезерних верстатах
будову, правила підналагодження і перевірки на точність фрезерних
верстатів
різних типів; правила керування крупними верстатами, які
обслуговуються спільно з верстатником широкого профілю більш
високої кваліфікації;
перелік документації, яка повинна бути на робочому місці;
інструкцію з охорони праці для фрезерувальника.вимоги безпека
праці при обробці деталей;
будову, правила підналагодження і перевірки на точність фрезерних
верстатів різних типів;будову і правила застосування універсальних і
спеціальних пристроїв;
геометрію, правила заточування і установлення нормального і
спеціального різального інструменту; квалітети і параметри
шорсткості (класи точності і чистоти оброблення);системи допусків і
посадок;
форму та розташування поверхонь;вплив температури на розміри
деталей;
способи фрезерування багатогранників;основні властивості
матеріалів, які обробляє;можливі дефекти оброблення та заходи їх
попередження;
призначення та умови застосування спеціальних пристроїв;методи і
засоби контролю оброблених поверхонь.
будову, правила підналагодження і перевірку на точність
копіювально-шпонково-фрезерних верстатів різних типів;будову і
правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв;вплив
температури на розміри деталей;
системи допусків і посадок; форму та розташування поверхонь;
квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти
оброблення);
основні властивості матеріалів, які обробляє;можливі дефекти
оброблення та заходи їх попередження.
технологічний процес та його елементи;вимоги безпека праці при
обробці деталей;
застосування найбільш розповсюджених пристроїв, простого
контрольно-вимірювального інструменту, нормального і спеціального
різального інструменту;
призначення та умови застосування спеціальних пристроїв;
маркування та основні механічні властивості матеріалів, які обробляє;
класифікацію фрез та їх основні елементи і кути;
правила заточування та установлення фрез;причини дефектів, що
виникають у процесі обробки деталей на верстатах різних груп, міри
щодо їх запобігання та способи їх усунення;формули для визначення
глибини різання, частоти обертання, швидкості головного руху
різання.
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ВШП – 3.1.3

Оброблення поверхонь деталей на шліфувальних верстатах
вимоги безпека праці при обробці деталей;будову, правила
підналагодження і перевірки на точність шліфувальних верстатів
різних типів; будову і правила застосування універсальних і
спеціальних пристроїв;
геометрію, правила заточування і установлення нормального і
спеціального різального інструменту;
характеристику шліфувальних кругів і сегментів;
вплив температури на розміри деталей; системи допусків і посадок;
форму та розташування поверхонь;
квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти
оброблення).
будова, правила підналагодження і перевірки на точність
шліфувальних верстатів різних типів; правила керування крупними
верстатами, які обслуговуються спільно з верстатником широкого
профілю більш високої кваліфікації;перелік документації, яка
повинна бути на робочому місці;
інструкція з охорони праці для шліфувальника.
технологічний процес та його елементи;
призначення їх основних вузлів та умови застосування найбільш
розповсюджених пристроїв, простого контрольно-вимірювального
інструменту, нормального і спеціального різального інструменту;
маркування та основні механічні властивості матеріалів, які
обробляє;загальні відомості про систему допусків і посадок,
квалітетів і параметрів шорсткості (класів точності і чистоти
оброблення);
причини дефектів, що виникають у процесі обробки деталей на
верстатах різних груп, міри щодо їх запобігання та способи їх
усунення;
марки сучасних інструментальних матеріалів, їх відповідність до
традиційних твердих сплавів та їх призначення для обробки певних
матеріалів.
Оброблення поверхонь деталей на свердлильних верстатах
будову, правила підналагодження і перевірки на точність
свердлильних верстатів різних типів; правила керування крупними
верстатами, які обслуговуються спільно з верстатником широкого
профілю більш високої кваліфікації;перелік документації, яка
повинна бути на робочому місці; інструкцію з охорони праці для
свердлувальника.
вимоги безпека праці при обробці деталей;
будову, правила підналагодження і перевірки на точність
свердлильних верстатів різних типів; будову і правила застосування
універсальних і спеціальних пристроїв;
способи свердлення наскрізних і глухих отворів та отворів у фланцях;
способи зенкерування, розгортання отвору та конічних поверхонь;
геометрію, правила заточування і установлення нормального і
спеціального різального інструменту;вплив температури на розміри
деталей;
форму та розташування поверхонь; квалітети і параметри шорсткості
(класи точності і чистоти оброблення);методи контролю оброблених
отворів.
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вимоги безпеки праці при обробці деталей;порядок перевірки і
підготовки заготовок, інструменту для нарізання різьб, установки і
кріплення інструменту;
можливі дефекти оброблення та їх попередження; методи контролю
різьбових поверхонь;будову і правила застосування універсальних і
спеціальних пристроїв;
елементи та види різьб;вплив температури на розміри деталей;
систему допусків і посадок.
вимоги безпеки праці при обробці деталей;технологічний процес та
його елементи;призначення їх основних вузлів та умови застосування
найбільш розповсюджених пристроїв, простого контрольновимірювального інструменту, нормального і спеціального різального
інструменту;
маркування та основні механічні властивості матеріалів, які обробляє;
правила заточування та встановлення свердел;
причини дефектів, що виникають у процесі обробки деталей на
верстатах різних груп, міри щодо їх запобігання та способи їх
усунення;
формули для визначення глибини різання, частоти обертання,
швидкості головного руху різання;марки сучасних інструментальних
матеріалів, їх відповідність до традиційних твердих сплавів та їх
призначення для обробки певних матеріалів.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
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«Професійно-практична підготовка»
Професія верстатник широкого профілю
Кваліфікація: верстатник широкого профілю 3-го розряду
Тематичний план
Код модуля
ВШП 3.1
ВШП 3.2.
ВШП 3.3
ВШП 3.4

ВШП 3.1
ВШП 3.2.
ВШП 3.3
ВШП 3.4

Назва теми (компетентності)
Виробниче навчання
Оброблення поверхонь деталей на токарних
верстатах
Оброблення поверхонь деталей на фрезерних
верстатах
Оброблення поверхонь деталей на шліфувальних
верстатах
Оброблення поверхонь деталей на свердлильних
верстатах
Всього годин
Виробнича практика
Оброблення поверхонь деталей на токарних
верстатах
Оброблення поверхонь деталей на фрезерних
верстатах
Оброблення поверхонь деталей на шліфувальних
верстатах
Оброблення поверхонь деталей на свердлильних
верстатах
Всього годин

Разом:

Код модуля

Кількість
годин
108
72
12
6
198
70
77
42
35
231
429

Зміст
Назва теми (компетентності)
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Зміст навчального матеріалу
ВШП – 3.1. Оброблення поверхонь деталей на токарних верстатах
ВШП – 3.1.1
Знати: будову, правила підналагодження і перевірки на точність
токарних верстатів різних типів; правила керування крупними
верстатами, які обслуговуються спільно з верстатником широкого
профілю більш високої кваліфікації;перелік документації, яка
повинна бути на робочому місці;
інструкцію з охорони праці для токаря.
Уміти: підготовлювати ріжучий інструмент та закріплювати його на
верстаті;
користуватися вимірювальним інструментом та лімбами;
підготовлювати обладнання та механізми до роботи;
випробовувати дію електричної апаратури, механізмів та пристроїв
безпеки
ВШП – 3.1.2
Знати: вимоги безпека праці при обробці деталей;
будову, правила підналагодження і перевірку на точність токарних
верстатів різних типів;будову і правила застосування універсальних і
спеціальних пристроїв;
геометрію, правила заточування і установлення нормального і
спеціального різального інструменту; вплив температури на розміри
деталей;
системи допусків і посадок; форму та розташування поверхонь;
квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти
оброблення);
основні властивості матеріалів, які обробляє.
Уміти: організовувати робоче місце;керувати токарними верстатами;
обробляти деталі на токарних верстатах з застосуванням
охолоджувальної рідини за 8-11-м квалітетами (3-4-м класами
точності); підналагоджувати токарні верстати;
установлювати складні деталі на косинцях, призмах, домкратах,
прокладках, лещатах різних конструкцій, на круглих поворотних
столах, універсальних ділильних головках з вивіренням за
індикатором;точити циліндричні поверхні гладкі та з
уступами;обробляти нежорсткі вали; точити торцеві поверхні;
виточувати зовнішні канавки; відрізати заготовки; підготовлювати
верстат і копіювальну лінійку до роботи; контролювати і перевіряти
поверхні; заточувати і доводити різці; обробляти фасонні поверхні;
установлювати копіювальні пристрої;
полірувати, притирати та доводити поверхні абразивними шкурками,
порошками тапастами; виконувати тонке точіння алмазними різцями;
розраховувати режими різання на оброблювану деталь;установлювати
й балансувати противаги; оброблювати одиничні деталі у
чотирикулачковому патроні, на планшайбі;оброблювати деталі з
установкою на косинці;
установлювати косинець і противаги; оброблювати деталі поштучно
та партіями, з застосуванням нерухомих люнетів;установлювати й
закріплювати люнети на верстаті;установлювати деталі, центрувати і
фіксувати кулачки люнету;
оброблювати зовнішні, внутрішні та торцеві поверхні деталей в
нерухомому люнеті; оброблювати деталі з застосуванням рухомих
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ВШП – 3.1.3

ВШП – 3.1.4

люнетів;
установлювати деталі, регулювати кулачки люнету;оброблювати
ексцентричні поверхні з установкою деталі в чотирикулачковому
патроні, на планшайбі, на консольних і центрових
оправках;заточувати різці для обробки спеціальних сталей;
керувати підіймально-транспортним устаткуванням з підлоги;
тропувати та ув’язувати вантажі для підіймання, переміщення,
установлення та складування
Знати: вимоги безпека праці при обробці деталей;
елементи та види різьб, методи їх нарізування;правила і порядок
настроювання кінематичного ланцюга токарного верстату при
нарізанні трикутної, прямокутної і трапецеїдальної різей
різцями;способами заточування і доводки різців;
методи і засоби контролю різців і різьби.
Уміти: організовувати робоче місце;нарізати зовнішню й внутрішню
однозахідну трикутну, прямокутну та трапецеїдальну різьбу різцем,
багато різцевими головками;нарізувати внутрішню трикутну різьбу
різцем;
нарізувати різьбу різцем у наскрізному отворі;нарізувати різьбу
різцем з калібруванням мітчиком;нарізувати зовнішню і внутрішню
прямокутну різьбу різцем;притуплювати гострі кромки і оброблювати
прямокутну різьбу;
нарізувати зовнішню і внутрішню трапецеїдальну різьбу різцем;
нарізувати однозахідну трапецеїдальну різьбу з калібровим мітчиком;
виготовляти різцеву пару гвинт-гайка з трапецеїдальною різьбою;
нарізувати прямокутну і трапецеїдальну різьбу з застосуванням
вихрових головок;
заточувати і доводити різцевих різців з перевіркою профілю робочої
частини за шаблоном;контролювати різьби різьбовими калібрами;
підналагоджувати токарні верстати
Знати: технологічний процес та його елементи;
вимоги безпека праці при обробці деталей; принцип дії однотипних
токарних верстатів;призначення та умови застосування найбільш
розповсюджених пристроїв, простого контрольно-вимірювального
інструменту, нормального і спеціального різального інструменту;
маркування та основні механічні властивості матеріалів, які
обробляє;правила заточування та встановлення різців;
класифікацію різців та їх основні елементи і кути;причини дефектів,
що виникають у процесі обробки деталей на верстатах різних груп,
міри щодо їх запобігання та способи їх усунення;способи виконання
основних токарних операцій;
формули для визначення глибини різання, частоти обертання,
швидкості головного руху різання.
Уміти: організовувати робоче місце;виконувати токарні роботи за 811-м квалітетами точності;читати креслення оброблювальних
деталей;
читати робочі креслення деталей; читати результати обмірів деталей;
користуватись технологічною документацією, яка знаходиться на
робочому місці (картою ескізів, картою контролю);користуватись
технологічною документацією та паспортами верстатів;визначати
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послідовність переходів та виконувати технічні розрахунки, які
необхідні для всіх видів оброблення деталей;
виконувати вимоги міжнародного стандарту ISO 9001:2015;
проводити контроль якості обробки деталей спеціальними і
універсальними засобами вимірювання;виконувати процедуру
управління невідповідної (бракованої) продукції; перевіряти,
налаштовувати засоби вимірювальної техніки
ВШП – 3.2. Оброблення поверхонь деталей на фрезерних верстатах
ВШП –3.2.1
Знати: будову, правила підналагодження і перевірки на точність
фрезерних верстатів різних типів; правила керування крупними
верстатами, які обслуговуються спільно з верстатником широкого
профілю більш високої кваліфікації;перелік документації, яка
повинна бути на робочому місці;
інструкцію з охорони праці для фрезерувальника.
Уміти: підготовлювати ріжучий інструмент та закріплювати його на
верстаті;
користуватися вимірювальним інструментом та лімбами;
підготовлювати обладнання та механізми до роботи; випробовувати
дію електричної апаратури, механізмів та пристроїв безпеки
ВШП
Знати: вимоги безпека праці при обробці деталей;
–3.2.2
будову, правила підналагодження і перевірки на точність фрезерних
верстатів різних типів;будову і правила застосування універсальних і
спеціальних пристроїв;
геометрію, правила заточування і установлення нормального і
спеціального різального інструменту; квалітети і параметри
шорсткості (класи точності і чистоти оброблення);системи допусків і
посадок;форму та розташування поверхонь;
вплив температури на розміри деталей;способи фрезерування
багатогранників;
основні властивості матеріалів, які обробляє;можливі дефекти
оброблення та заходи їх попередження;призначення та умови
застосування спеціальних пристроїв;
методи і засоби контролю оброблених поверхонь.
Уміти: Керувати фрезерними верстатами;
обробляти деталі на фрезерних верстатах з застосуванням
охолоджувальної рідини за 8-11-м квалітетами (3-4-м класами
точності; фрезерувати прямокутні і радіусні зовнішні і внутрішні
поверхні, уступи, пази, канавки, однозахідні різьби, спіралі, зуби
шестерень і зубчастих рейок; установлювати складні деталі на
косинцях, призмах, домкратах, прокладках, лещатах різних
конструкцій, на круглих поворотних столах, універсальних ділильних
головках з вивіренням за індикатором; підналагоджувати фрезерні
верстати;
вибирати режими різання для конкретних умов оброблення;
фрезерувати із застосуванням ділильних пристроїв; фрезерувати
фасонні поверхні;
підготовлювати, установлювати, вивіряти, закріплювати і
оброблювати деталі з ексцентричними поверхнями;
фрезерувати деталі зі складною установкою на столі і на косинці, в
складних пристосуваннях;установлювати за рейсмусом і індикатором;
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ВШП –3.2.3

ВШП –3.2.4

виконувати багатоперехідну обробку деталі з однією установкою;
виконувати багатопозиційне фрезерування;
керувати підіймально-транспортним устаткуванням з підлоги;
стропувати та ув’язувати вантажі для підіймання, переміщення,
установлення та складування
Знати: будову, правила підналагодження і перевірку на точність
копіювально-шпонково-фрезерних верстатів різних типів;
будову і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв;
вплив температури на розміри деталей;
системи допусків і посадок; форму та розташування поверхонь;
квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти
оброблення);
основні властивості матеріалів, які обробляє;
можливі дефекти оброблення та заходи їх попередження.
Уміти: організовувати робоче місце;керувати копіювальними і
шпонковими верстатами;обробляти деталі на копіювальних і
шпонкових верстатах з застосуванням охолоджувальної рідини за 8 11-м квалітетами (3 - 4-м класами точності);установлювати складні
деталі на косинцях, призмах, домкратах, прокладках, лещатах різних
конструкцій, на круглих поворотних столах, універсальних ділильних
головках з вивіренням за індикатором;
вибирати режими різання для конкретних умов оброблення;
фрезерувати криволінійні поверхні методом комбінування ручних і
механічних подач без розміру і за розміром, по розмітці і шаблонам;
визначати послідовність переходів; виконувати технічні розрахунки,
які необхідні для всіх видів оброблення деталей; фрезерувати на
круглому столі, фрезерувати за контуром і за копією;фрезерувати
багатогранники з застосуванням універсальних ділильних
пристроїв;контролювати оброблені поверхні;
керувати підіймально-транспортним устаткуванням з підлоги;
стропувати та ув’язувати вантажі для підіймання, переміщення,
установлення та складування
Знати: технологічний процес та його елементи;
вимоги безпека праці при обробці деталей; застосування найбільш
розповсюджених пристроїв, простого контрольно-вимірювального
інструменту, нормального і спеціального різального
інструменту;призначення та умови застосування спеціальних
пристроїв; маркування та основні механічні властивості матеріалів,
які обробляє;класифікацію фрез та їх основні елементи і кути;
правила заточування та установлення фрез;причини дефектів, що
виникають у процесі обробки деталей на верстатах різних груп, міри
щодо їх запобігання та способи їх усунення;формули для визначення
глибини різання, частоти обертання, швидкості головного руху
різання.
Уміти: фрезерувати деталі за 8-11-м квалітетами точності,
включаючи обробку площин, пазів, канавок; читати креслення
оброблювальних деталей;
читати робочі креслення деталей; користуватися технологічною
документацією та паспортами верстатів;користуватись технологічною
документацією, яка знаходиться на робочому місці (картою ескізів,
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картою контролю);
читати результати обмірів деталей;виконувати вимоги міжнародного
стандарту ISO 9001:2015; проводити контроль якості обробки деталей
спеціальними і універсальними засобами вимірювання;
виконувати процедуру управління невідповідної (бракованої)
продукції;
перевіряти, налаштовувати засоби вимірювальної техніки
ВШП – 3.3. Оброблення поверхонь деталей на шліфувальних верстатах
ВШП –3.3.1
Знати: будову, правила підналагодження і перевірки на точність
шліфувальних верстатів різних типів; правила керування крупними
верстатами, які обслуговуються спільно з верстатником широкого
профілю більш високої кваліфікації;перелік документації, яка
повинна бути на робочому місці;
інструкція з охорони праці для шліфувальника.
Уміти: підготовлювати ріжучий інструмент та закріплювати його на
верстаті; користуватися вимірювальним інструментом та лімбами;
підготовлювати обладнання та механізми до роботи;
випробовувати дію електричної апаратури, механізмів та пристроїв
безпеки
ВШП –3.3.2
Знати: вимоги безпека праці при обробці деталей;
будову, правила підналагодження і перевірки на точність
шліфувальних верстатів різних типів; будову і правила застосування
універсальних і спеціальних пристроїв;
геометрію, правила заточування і установлення нормального і
спеціального різального інструменту;характеристику шліфувальних
кругів і сегментів;
вплив температури на розміри деталей; системи допусків і посадок;
форму та розташування поверхонь;квалітети і параметри шорсткості
(класи точності і чистоти оброблення).
Уміти: організовувати робоче місце;керувати шліфувальними
верстатами;
оброблювати деталі на шліфувальних верстатах із застосуванням
охолоджувальної рідини за 8 - 10-м квалітетами (3-м класом
точності);
шліфувати отвори на універсальних круглошліфувальних і
внутрішньо-шліфувальних верстатах;розраховувати режими різання
на оброблювану деталь;
шліфувати циліндричні отвори з підналагоджуванням шліфувального
верстату;
установлювати й закріплювати пристосування;підбирати,
установлювати, правити шліфувальні круги;виконувати попереднє та
кінцеве шліфування наскрізних отворів;шліфувати отвори з торців
втулок, глухого отвору з підторцюванням внутрішнього торця,
ступінчатих наскрізних отворів;
контролювати отвори граничними калібрами, нутроміром;
шліфувати конічні отвори;установлювати передню бабку для
шліфування конічних отворів на задану величину конуса;перевіряти
конусність;
виконувати кінцеве шліфування за заданим розміром;перевіряти
калібрами;
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перевіряти округлість, прямолінійність утворюючої поверхні за
допомогою пристосувань з кріпленням їх в кулачкових патронах, на
планшайбах і в пристосуваннях;підналагоджувати шліфувальні
верстати;
керувати підіймально-транспортним устаткуванням з підлоги;
стропувати та ув’язувати вантажі для підіймання, переміщення,
установлення та складування
ВШП –3.3.3
Знати: технологічний процес та його елементи;
призначення їх основних вузлів та умови застосування найбільш
розповсюджених пристроїв, простого контрольно-вимірювального
інструменту, нормального і спеціального різального інструменту;
маркування та основні механічні властивості матеріалів, які
обробляє;загальні відомості про систему допусків і посадок,
квалітетів і параметрів шорсткості (класів точності і чистоти
оброблення);
причини дефектів, що виникають у процесі обробки деталей на
верстатах різних груп, міри щодо їх запобігання та способи їх
усунення;марки сучасних інструментальних матеріалів, їх
відповідність до традиційних твердих сплавів та їх призначення для
обробки певних матеріалів.
Уміти: виконувати шліфувальні роботи з точністю обробки за 8-10-м
квалітетами;
читати креслення оброблювальних деталей;
користуватись технологічною документацією, яка знаходиться на
робочому місці (картою ескізів, картою контролю);користуватися
технологічною документацією та паспортами верстатів; читати
результати обмірів деталей; читати робочі креслення деталей;
виконувати вимоги міжнародного стандарту ISO 9001:2015;
проводити контроль якості обробки деталей спеціальними і
універсальними засобами вимірювання; виконувати процедуру
управління невідповідної (бракованої) продукції; перевіряти,
налаштовувати засоби вимірювальної техніки
ВШП – 3.4. Оброблення поверхонь деталей на свердлильних верстатах
ВШП –3.4.1
Знати: будову, правила підналагодження і перевірки на точність
свердлильних верстатів різних типів; правила керування крупними
верстатами, які обслуговуються спільно з верстатником широкого
профілю більш високої кваліфікації;перелік документації, яка
повинна бути на робочому місці;
інструкцію з охорони праці для свердлувальника.
Уміти: підготовлювати ріжучий інструмент та закріплювати його на
верстаті;
користуватися вимірювальним інструментом та лімбами;
підготовлювати обладнання та механізми до роботи;
випробовувати дію електричної апаратури, механізмів та пристроїв
безпеки
ВШП –3.4.2
Знати: вимоги безпека праці при обробці деталей;
будову, правила підналагодження і перевірки на точність
свердлильних верстатів різних типів; будову і правила застосування
універсальних і спеціальних пристроїв;
способи свердлення наскрізних і глухих отворів та отворів у фланцях;
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ВШП –3.4.3

ВШП –3.4.4

способи зенкерування, розгортання отвору та конічних поверхонь;
геометрію, правила заточування і установлення нормального і
спеціального різального інструменту;вплив температури на розміри
деталей;
форму та розташування поверхонь;
квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти
оброблення);
методи контролю оброблених отворів.
Уміти: організовувати робоче місце;
оброблювати деталі на свердлильних верстатах із застосуванням
охолоджувальної рідини за 8 - 11-м квалітетами (3 - 4-м класами
точності);
свердлити наскрізні і глухі отвори та отвори у фланцях;
зенкерувати, розгортати отвори та конічні поверхні;
контролювати оброблені отвори;підналагоджувати свердлильні
верстати;
керувати підіймально-транспортним устаткуванням з підлоги;
стропувати та ув'язувати вантажі для підіймання, переміщення,
установлення та складування;установлювати складні деталі
Знати: вимоги безпека праці при обробці деталей;
порядок перевірки і підготовки заготовок, інструменту для нарізання
різьб, установки і кріплення інструменту;можливі дефекти
оброблення та їх попередження; методи контролю різьбових
поверхонь;
будову і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв;
елементи та види різьб;вплив температури на розміри деталей;
систему допусків і посадок.
Уміти: організовувати робоче місце;підготовлювати ріжучий
інструмент та закріплювати його на верстаті;
визначати діаметр стержня, отвору і свердла для нарізання різьб;
нарізати різьбу з діаметром до 2 мм та понад 24 мм до 42 мм на
прохід та в упор на свердлильних верстатах;самостійно нарізувати
різьбу;
підналагоджувати верстати;
контролювати, вимірювати і перевіряти оброблені деталі контрольновимірювальним інструментом;керувати підіймально-транспортним
устаткуванням з підлоги;стропувати та ув'язувати вантажі для
підіймання,
переміщення,
установлення
та
складування;установлювати складні деталі
Знати: вимоги безпека праці при обробці деталей;
технологічний процес та його елементи;призначення їх основних
вузлів та умови застосування найбільш розповсюджених пристроїв,
простого контрольно-вимірювального інструменту, нормального і
спеціального різального інструменту;
маркування та основні механічні властивості матеріалів, які обробляє;
правила заточування та встановлення свердел;причини дефектів, що
виникають у процесі обробки деталей на верстатах різних груп, міри
щодо їх запобігання та способи їх усунення;формули для визначення
глибини різання, частоти обертання, швидкості головного руху
різання;
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марки сучасних інструментальних матеріалів, їх відповідність до
традиційних твердих сплавів та їх призначення для обробки певних
матеріалів.
Уміти: організовувати робоче місце;виконувати роботи на
свердлильному верстаті за
8-11-м квалітетами; читати креслення
оброблювальних деталей;
користуватись технологічною документацією, яка знаходиться на
робочому місці (картою ескізів, картою контролю); читати результати
обмірів деталей;
виконувати вимоги міжнародного стандарту ISO 9001:2015;
проводити контроль якості обробки деталей спеціальними і
універсальними засобами вимірювання;виконувати процедуру
управління невідповідної (бракованої) продукції; перевіряти,
налаштовувати засоби вимірювальної техніки
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АЛГОРИТМ
Розробки освітньої програми за стандартами професійної (професійно-технічної) освіти
на основі компетентнісного підходу
1.
Розробити таблицю відповідності компетентностей навчальним предметам окремо за кожним модулем,
визначаючи відповідно до змісту компетентностей освітніх стандартів назви предметів, кількість годин необхідних для
їх використання.
Професія: Електрогазозварник
Рівень кваліфікації: 3-го розряду (2-3 – го розрядів)
Професійний базовий навчальний модуль
Бюджет навчального часу – 1338 год.
Загально-професійна підготовка – 55 год.
Основи трудового законодавства – 17 год.
Основи галузевої економіки та підприємства – 21год.
Основи роботи на ПК – 17 год.
професійно-теоретична підготовка – 451 год.
Газотермічна обробка – 51 год. (34год+17год.)
Обладнання та технологія електрозварювальних робіт – 210 год. (105год+45год.)
Основи матеріалознавств – 45 год.
Технічне креслення, допуски та технічні вимірювання – 40год.
Електротехніка з основами промислової електроніки – 75 год.
Охорона праці – 30 год.
Професійно – практична підготовка – 832 год.
Виробниче навчання – 832 год. (526год.+306год.)
з них 526 год. (263год. – навчання; 263год. - виробнича практика)
306 год. (126год. - навчання; 180год. - практика)

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників
Професія: 7212 Електрогазозварник
Кваліфікація: електрогазозварник 3 (2-3)-го-розряду
Загальний фонд навчального часу – 857 годин
Кількість годин
№ з/п

1
2
3
4
5
6
7

Навчальні предмети
Загальнопрофесійна
підготовка
Професійно-теоретична
підготовка
Професійно-практична
підготовка
Кваліфікаційна пробна
робота
Консультації
Державна кваліфікаційна
атестація
Загальний обсяг навчального
часу (без п.п.4,5)

Всього годин

55
451
832
12
14
7
1371

Базовий
блок

Модуль
ЕГЗ – 2.1

Модуль
ЕГЗ – 2.2

Модул
ь
ЕГЗ –
2.3

Таблиця відповідності компетентностей навчальним предметам
Професія: Електрогазозварник
Рівень кваліфікації: 2 розряд
Професійний базовий навчальний модуль
професійно – практична підготовка: 526 год
виробниче навчання - 263 год.
виробнича практика - 263 год.
Код

Професійні
Модуль
профільні
компетентності

Зміст компетентностей

ЕГЗ
–
2.1.1

Підготовка до виконання і закінчення робіт

Уміти:

ЕГЗ
–
2.2.1

Забезпечення безпечної і
безаварійної роботи
устаткування

ЕГЗ
–
2.1.2

Підготовляти
робоче місце

Прибирати
технологічне
сміття під час та
після роботи
Проводити
щозмінні огляди і
технічне
обслуговування
устаткування, що
експлуатується, та
апаратури для

запобігання,

виявлення і
усунення

неполадок в роботі
обслуговуваного 
устаткування і

апаратури

1) вмикати і вимикати джерело живлення
зварювальної дуги;
2) підключати зварювальний кабель до зварювального
обладнання, стіл для зварювання та виробів;
3) приєднувати гумовотканинні рукава до газового
пальника, газового різака, киснепроводу, газопроводу,
ацетиленового генератора, балонів, бачка для рідкого
пального;
4) закріплювати деталі, що зварюються;
5) підбирати режими ручного електродугового
зварювання, механізованого зварювання в середовищі
захисних газів, газового зварювання, наплавлення,
повітряно-дугового різання, кисневого різання,
автоматичного зварювання та наплавлення під флюсом;
6) підготовляти кисневі і ацетиленові балони до
роботи;
7) приєднувати різак для повітряно-дугового різання
до джерела живлення дуги і до магістралі стиснутого
повітря;
8) виконувати зовнішній огляд і перевірку зварних
швів із застосуванням гасу або рідини;
9) вміти читати креслення зварних
металоконструкцій;
10) вміти користуватися технологічною картою на
зварювання-різання, ремонтно-технологічною
інструкцією

Уміти:
1) прибирати технологічне сміття, дотримуючи
інструкцію з охорони праці для електрогазозварників

Уміти:
1) проводити огляд і технічне обслуговування
електрозварювальної, газозварювальної і
газоплазморізальної апаратури;
2) якісно усувати виявлені дефекти;
3) проводити ремонт:
клем кабелю живлення і зварювального кабелю;
ізоляції електродотримача;
газо-повітряного пальника;
газового пальника, різака;
захисних засобів;
зварювального кабелю

Години

ЕГЗ
–
2.3.2

ЕГЗ
–
2.3.3

Виконання робіт з зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій

ЕГЗ
–
2.3.1

Виконувати ручне
дугове, газове і
напівавтоматичне
зварювання і
наплавлення
простих деталей,
вузлів і
конструкцій з
вуглецевих сталей
в нижньому
положенні шва
Виконувати ручне
кисневе різання
сталевого
легковагового і
важкого брухту,
кисневе і плазмове
прямолінійне і
криволінійне
різання в
нижньому і
вертикальному
положеннях
простих деталей з
вуглецевих сталей
за розміткою
вручну

Уміти:
1) користуватися зварювальним і газо-повітряним
пальником;
2) користуватися засобами вимірювання температури;
3) проводити ручне дугове зварювання і наплавку,
механізоване зварювання і наплавку в середовищі
захисних газів простих деталей, вузлів, конструкцій з
вуглецевих сталей в нижньому положенні шва;
4) проводити газове зварювання деталей, вузлів,
конструкцій простих деталей, вузлів, конструкцій з
вуглецевих сталей в нижньому положенні шва;
5) проводити зварювання і наплавку деталей із
застосуванням зварювальних автоматів і установок

Уміти:
1) проводити ручне кисневе різання сталевого
легковагового і важкого брухту, кисневе і плазмове
прямолінійне і криволінійне різання в нижньому і
вертикальному положеннях зварного шва металу,
простих деталей з вуглецевих сталей за розміткою
вручну

Уміти:

Перевіряти якість
зварного шва,
заварювати
видалені дефектні
ділянки і
проводити їх
зачистку від шлаку
і бризок металу

1) перевіряти маркування і якість зварювальних
електродів, електродів для повітряно-дугового різання,
дроту, флюсів, захисних газів;
2) перевіряти якість підготовки поверхні основного
металу;
3) проковувати зварний шов і очищати від шлаку і
бризок металу;
4) проводити огляд зварних швів, наплавленого металу і
поверхні різу на наявність дефектів;
5) користуватися лінійкою, лупою, універсальним
шаблоном зварника;
6) видаляти дефекти кисневої різкою, електродугового
різкою, зачищати (видаляти) дефекти шліфувальної
річний машиною;
7) заварювати віддалені дефектні ділянки;
8) зачищати заварені дефекти від шлаку, бризок металу;
9) приймати правильне рішення при нештатній ситуації
під час виробництва робіт з усунення дефектів, що
виникли при виконанні ручного дугового зварювання,
механізованого зварювання й наплавлення в середовищі
захисних газів, автоматичного зварювання під шаром
флюсу, газового зварювання, повітряно-дугового
різання, кисневого різання

Таблиця відповідності компетентностей навчальним предметам
Професія: Електрогазозварник
Рівень кваліфікації: 3 розряд
Професійний базовий навчальний модуль
професійно – практична підготовка: 306 год.
виробниче навчання - 126 год.
виробнича практика - 180 год.

ЕГЗ
–
3.1.1

ЕГЗ
–
3.1.2

ЕГЗ
–
3.1.3

Модуль

Виконання робіт з зварювання простих та середньої складності деталей, вузлів і
конструкцій

Код

Професійні
профільні
компетентності
Виконувати ручне
дугове, плазмове,
газове, автоматичне і
напівавтоматичне
зварювання і
наплавлення простих
та середньої
складності деталей,
вузлів конструкцій і
трубопроводів з
конструкційних
сталей, кольорових
металів в нижньому
та вертикальному
положеннях шва
Виконувати кисневе і
плазмове прямолінійне
і криволінійне різання
вуглецевих та
легованих сталей у
всіх положеннях, крім
стельового, ручне
кисневе різання
газорізальними
апаратами на задані
розміри простих і
середньої складності
деталей з вуглецевих
та легованих сталей
кольорових металів і
сплавів
Виконувати ручне
дугове повітряне
стругання простих та
середньої складності
деталей з різних
сталей, чавуна,
кольорових металів і
сплавів в різних
положеннях

Зміст компетентностей
Уміти:
1) користуватися зварювальним і газо-повітряним
пальником;
2) користуватися засобами вимірювання
температури;
3) проводити ручне дугове зварювання і
наплавлення, механізоване зварювання і наплавлення
в середовищі захисних газів деталей, вузлів,
конструкцій простих та середньої складності,
виготовлених з конструкційних сталей, кольорових
металів і сплавів;
4) проводити газове зварювання деталей, вузлів,
конструкцій простих та середньої складності,
виготовлених з конструкційних сталей, кольорових
металів і сплавів;
5) проводити зварювання і наплавлення деталей із
застосуванням зварювальних автоматів і установок.

Уміти:
1) проводити кисневе різання деталей простих та
середньої складності з вуглецевих, легованих,
спеціальних сталей і кольорових металів в різних
положеннях;
2) проводити повітряно-дугове різання деталей
простих та середньої складності з вуглецевих,
легованих, спеціальних сталей і кольорових металів в
різних положеннях;
3) проводити електродугове різання

Уміти:
1) проводити стругання деталей простих та
середньої складності з різних сталей, чавуну,
кольорових металів і сплавів в різних положеннях

Години

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
Основи трудового законодавства
Професія: Електрогазозварник
Рівень кваліфікації: 3-го розряду (2-3-го розрядів)
Код
модуля

Назва теми (компетентності)

БК.1 Розуміння основ трудового законодавства
Кількість годин разом: 17
Зміст
Код
модуля
БК.1

Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Тема 1. Законодавство про працю України та
його складові частини. Кодекс законів про
працю України
Конституція України про право громадян на
працю. КЗпП України та інші законодавчі акти
про основні трудові права та гарантії їх
забезпечення.
Тема 2. Колективний договір та порядок його
укладання
Сфера укладання колективних договорів. Зміст
колективного договору.
Тема 3. Забезпечення зайнятості працівників,
які вивільнюються. Закон України „Про
зайнятість населення”
Порядок вивільнення працівників. Основні
принципи державної політики зайнятості.
Тема 4. Робочий час та час відпочинку. Закон
України „Про відпустки”
Норма тривалості – робочого часу. Щорічні
основні відпустки та порядок їх надання.
Розрахунок стажу роботи, що дає право на
відпустку.
Тема 5. Нормування праці та заробітна плата
Норми праці та термін їх дії. Форми та система
оплати праці. Тарифні ставки та оклади.
Тема 6. Трудові книжки. Постанова Кабінету
Міністрів України "Про трудові книжки
працівників"

Кількість годин
Всього

З них
ЛПР

Трудова книжка – основний документ трудової
діяльності.. Облік та зберігання трудових книжок.
Терміни видачі трудової книжки при звільненні.
Тема 7. Трудова дисципліна. Правила
внутрішнього трудового розпорядку
Обов'язки працівників. Забезпечення трудової
дисципліни. Правила внутрішнього трудового
розпорядку.
Тема
8.
Матеріальна
відповідальність
працівників та підстави до її притягнення
Умови матеріальної відповідальності працівників,
Обов'язки власника та працівника щодо
збереження майна.
Тема
9.
Законодавство
України
про
забезпечення безпечних умов праці
Контроль за дотриманням вимог нормативних
актів з охорони праці. Видача спеціального одягу
та інших засобів. Переведення на легшу роботу.
Нещасні випадки, професійні захворювання,
аварії. Відшкодування збитків працівникам при
ушкодженні їх здоров'я.
Тема 10. Особливості праці жінок. Закон
України „Про державну допомогу сім'ям з
дітьми”
Робити, на яких забороняється застосування праці
жінок. Обмеження праці жінок на роботах в
нічний час. Відпустка по вагітності, родах та
догляду за дитиною.
Тема 11. Праця молоді. Суміщення роботи з
навчанням
Права неповнолітніх у трудових правовідносинах.
Вік, з якого дозволяється прийом на роботу.
Оплата праці молодих працівників. Відпустка
працівникам віком до 18 років. Обмеження
звільнення молодих працівників. Обмеження
надурочних робіт для працівників, що навчаються.
Кількість годин разом

17

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
Основи галузевої економіки і підприємництва
Професія: Електрогазозварник
Рівень кваліфікації: 3-го розряду (2-3-го розрядів)

Код
модуля

Назва теми (компетентності)

БК.2

Розуміння основ ринкової економіки і підприємництва
дотримання основних вимог енергоменеджменту
Кількість годин разом: 21

та

Зміст
Кількість годин
Код
модуля

БК.2

Зміст навчального матеріалу

Тема 1. Предмет і роль курсу «основи
галузевої економіки і підприємництва»
Мета і зміст курсу «Основи галузевої економіки і
підприємництва». Необхідність вивчення курсу
майбутніми кваліфікованими
конкурентоспроможними на ринку праці
робітниками.
Тема 2. Галузева структура промисловості
України
Поняття та класифікація галузей промисловості
України. Галузева структура та показники що її
характеризують. Основні фактори, що впливають
на формування галузевої структури
промисловості в Україні.
Тема 3. Науково-технічний прогрес
економічного зростання в галузі (галузевий
компонент)
Науково-технічний прогрес (НТП), науковотехнічна революція (НТР) на металургійних
підприємствах. Основні напрями науково-

Всього

З них
ЛПР

технічної політики на металургійних
підприємствах. Технологічна революція на
металургійних підприємствах. Гуманізація
виробництва на металургійних підприємствах.
Тема 4. Організація виробництва в галузі
(галузевий компонент)
Організація виробництва як форма забезпечення
ефективної діяльності на металургійних
підприємствах. Формування та структура
виробничого процесу на металургійних
підприємствах. Основні принципи організації
виробничого процесу на металургійних
підприємствах. Організаційні типи виробництва
на металургійних підприємствах.
Тема 5. Підприємство, як суб’єкт
господарювання в умовах ринкової економіки
Закон України «Про підприємства». Національна
програма сприяння розвитку підприємництва в
Україні. Загальна характеристика підприємств,
форми власності. Розвиток і види підприємств.
Функції підприємств. Організаційно-правові
форми підприємництва, переваги та недоліки.
Особливості підприємництва у галузі та тенденції
його розвитку.
Тема 6. Кадри підприємства (галузевий
компонент)
Кадри підприємства, їх склад і структура на
металургійних підприємствах. Класифікація
персоналу на металургійних підприємствах.
Підготовка кадрів в Україні та фактори, що
впливають на зміну професійно-кваліфікаційного
складу кадрів для металургійних підприємствах.
Роль ДПТНЗ у підготовці робітничих кадрів для
металургійних підприємствах.
Тема 7. Поняття собівартості, прибутку,
рентабельності виробництва, продукції
Визначення понять. Структура собівартості,
шляхи зниження собівартості. Прибуток, функції
та види прибутку. Показники рентабельності
виробництва, продукції.
Тема 8. Продуктивність праці
Поняття продуктивності праці. Показники
продуктивності праці та методи її обчислення.

Тема 9. Організація і оплата праці
Організації трудової діяльності. Заробітна плата,
її економічний зміст, форми й системи. Тарифна
система оплати праці. Нові форми оплати праці,
бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні
розряди (класи), порядок їх присвоєння.
Тема 10. Виробнича діяльність
підприємницьких структур
Виробнича діяльність підприємницьких
структур. Бізнес-план як інструмент виробничої
діяльності.
Тема 11. Ефективність використання
виробничих фондів
Основні фонди підприємства і показники їх
ефективного використання.
Поняття і класифікація виробничих фондів
підприємства. Структура основних та оборотних
виробничих фондів. Ефективність використання
основних та оборотних виробничих фондів.
Кількість годин разом:

21

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
Основи роботи на персональному комп’ютері
Професія: Електрогазозварник
Рівень кваліфікації: 3-го розряду (2-3-го розрядів)

Код
модуля

Назва теми (компетентності)

БК.10 Засвоєння та володіння основами роботи на персональному
Кількість годин разом: 17
Зміст
Код
модуля

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин
Всього З них
ЛПР

БК.10

Кількість годин разом:

17

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Газотермічна обробка металів
Професія: Електрогазозварник
Рівень кваліфікації: 2 розряд
Тематичний план
Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Код модуля
Всього

ЕГЗ – 2.1.1

Підготовка робочого місці

8

ЕГЗ – 2.1.2

Вимоги безпеки газозварників

2

Технологія газового зварювання простих
деталей, вузлів і конструкцій з
вуглецевих
сталей
у
нижньому
положенні шва
Технологія ручного кисневого різання.

10

Дефекти зварних швів і їх усунення.

2

ЕГЗ – 2.3.1

ЕГЗ – 2.3.2
ЕГЗ – 2.3.3
Разом

Код

ЕГЗ –
2.1.1

ЕГЗ –
2.1.2
ЕГЗ –
2.3.1

З них ЛПР

12

34

Професійні
профільні
компетентн
ості
Підготовка
робочого
місці

Зміст компетентностей

Кількість
годин

Підготовка металу до зварювання.
Зварювальні матеріали. Гази, присадочний дріт, флюси
для газового зварювання. Кисень, горючі гази.
Ацетилен. Гази-замінники ацетилену. Природний газ.
Інші гази і горючі рідини. Карбід кальцію. Присадочний
дріт. Флюси.
Зварювальне полум'я. Структура ацетиленокисневого
полум'я. Види полум'я, його теплові характеристики.
Вплив зварювального полум’я на структуру шва і зону
термічного впливу
Підготовка металу до зварювання. Способи
виправлення, розмітки та різання металу. Вибір режимів
зварювання .Види та методи контролю зварних швів.
Вимоги безпеки газозварників
Інструкція з охорони праці для газозварників
Технологія газового зварювання простих деталей,
вузлів і конструкцій з вуглецевих сталей у нижньому
положенні шва.
Особливості металургійних процесів при газовому
зварюванні.
Техніка газового зварювання. Ліве і праве зварювання.
Положення пальника при газовому зварюванні. Вибір
способу зварювання залежно від положення шва в
просторі.

8

2
10

ЕГЗ –
2.3.2

ЕГЗ –
2.3.3

Технологія ручного кисневого різання.
Основні умови кисневого різання. Розрізуваність
металів.Показники режиму різання. Техніка кисневого
різання. Різання металу різного профілю. Точність і
якість різання.
Дефекти зварних швів і їх усунення.
Зовнішні та внутрішні дефекти. Причини виникнення та
способи усунення.

12

2

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Газотермічна обробка металів
Професія: Електрогазозварник
Рівень кваліфікації: 3 розряд
Тематичний план
Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Код модуля
Всього

ЕГЗ – 3.1.1

ЕГЗ – 3.1.2

ЕГЗ – 3.1.3

Виконувати газове зварювання і
наплавлення простих та середньої
складності деталей, вузлів
конструкцій і трубопроводів з
конструкційних сталей, кольорових
металів в нижньому та вертикальному
положеннях шва.
Виконувати кисневе і плазмове,
криволінійне і прямолінійне різання
вуглецевих та легованих сталей в усіх
положеннях крім стельового, ручне
кисневе різання газорізальними
апаратами на задані розміри простих і
середньої складності деталей з
вуглецевих та легованих сталей,
кольорових металів і сплавів.
Виконувати ручне дугове повітряне
стругання простих та середньої
складності деталей з різних сталей,
чавуна, кольорових металів і сплавів
в різних просторових положеннях.

Разом
Код

ЕГЗ –
3.1.1

З них ЛПР

7

5

5

17
Професій
ні
профільні
компетент
ності

Зміст компетентностей

Кількість
годин

Технологія газового зварювання
Технологія і особливості газового зварювання
конструкційних сталей.
Технологія і особливості газового зварювання
кольорових металів
Технологія і особливості газового зварювання вуглецевих
сталей.

7

ЕГЗ –
3.1.2

ЕГЗ –
3.1.3

Технологія кисневого різання
Основні умови різання металів.
Вплив складу сталі на різання.
Умови розрізання вуглецевих та низьколегованих сталей
киснем.
Пакетне різання.
Техніка машинного різання і підготовка поверхні металу
до різання.
Режим різання і витрати газів під час кисневого різання.
Прийоми різання профільного прокату та прутків.
Якість кисневого різання, деформації при різані.
Особливості процесу різання кольорових металів і їх
сплавів.

5

Техніка ручного дугового повітряного стругання
деталей з різних сталей, чавуну, кольорових металів
і сплавів в різних положеннях. Оцінка якості
зварювання.

5

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Обладнання і технологія електрозварювальних робіт
Професія: Електрогазозварник
Рівень кваліфікації: 2 розряд
Тематичний план
Назва теми (компетентності)
Код модуля

Кількість годин
Всього
З них ЛПР
68
8

ЕГЗ – 2.1.1

Підготовка робочого місці

ЕГЗ – 2.3.1

Основні положення технології ручного і
механізованого зварювання плавленням

29

4

Критерії якості зварних швів. Дефекти
зварних з’єднань і їх усунення.

8

4

ЕГЗ – 2.3.3
Разом

Код

ЕГЗ –
2.1.1

105

Професій
Зміст компетентностей
ні
профільні
компетент
ності
Підготовк
Теоретичні основи зварювання плавленням
а
Сутність та характеристика основних способів
робочого зварювання плавленням. Класифікація та позначення
місці
видів зварювання згідно ДСТУ – 2222-93. Джерела
нагріву і параметри термічного циклу.
Будова, електричні параметри та потужність
електричної зварювальної дуги. Теплова
характеристика дуги. Умови легкого збудження та
стійкого горіння дуги, статична ВАХ.
Технологічні властивості і способи управління
параметрами дуги. Плавлення і перенесення
присадного (зварювального) металу через дугу.
Продуктивність процесу зварювання.
Вимоги до джерел живлення зварювальної дуги, їх
зовнішні ВАХ, особливості процесів зварювання на
змінному і постійному струмі.
Поняття про пряму і зворотню полярності дуги при
зварюванні постійним струмом. Вплив магнітного
поля на стійкість горіння дуги. Методи боротьби з
магнітним дуттям.
Фізико-металургійні процеси зварювання
плавленням. Нагрів і плавлення основного металу,
формування та кристалізація зварювальної ванни.
Будова зварного з’єднання, визначення та особливості
структури, зони термічного впливу зварного
з’єднання.
Практичні робота№1: «Розрахунок непродуктивних

Кількість
годин

14

витрат електродів: чад, розбризкування» (2 год)
Обладнання поста для ручного дугового
зварювання
Будова і вимоги до зварювального посту для ручного
дугового зварювання. Класифікація джерел живлення.
Зварювальні трансформатори, випрямлячі,
перетворювачі, електронні джерела живлення
(інвертори). Принцип дії, будова та основні технічні
характеристики. Обладнання для механізованого
зварювання в середовищі захисних газів. Склад,
будова та основні технічні параметри. Пристрої для
збудження та стабілізації електричної дуги.
Електродотримачі та їх позначення. Пальники для
дугового зварювання в захисних газах і їх
класифікація.
Допоміжне обладнання, улаштування баластного
реостату. Принципи регулювання струму.
Зварювальні кабелі, залежність їх поперечного
перерізу від зварювального струму, з’єднувальні
пристрої для зварювальних кабелів, запобіжні
пристрої, їх маркування.
Контрольно-вимірювальна апаратура для контролю
параметрів режиму зварювання.
Засоби індивідуального захисту зварників, будова та
типи захисних масок. Правила безпечної експлуатації,
обслуговування електрозварювальних машин.
Зварні з’єднання і шви
Зварні з’єднання та шви. Типи і характеристика
зварних з’єднань. Види, конструктивні елементи
зварних швів. Поняття про розрахунок зварних швів
на міцність, поняття про робочі та зв’язуючи шви.
Види і основні конструктивні елементи обробки
кромок згідно ДСТУ 3761.3 – 98. Класифікація
зварних швів згідно ДСТУ 3761.3 – 98. Основні
конструктивні параметри зварних швів. Просторові
положення швів згідно ДСТУ 2092 – 92.
Основні положення технології ручного і
механізованого зварювання плавленням
Поняття про технологію зварювання. Технологічна
інструкція із зварювання, її основні положення та
визначення.
Загальні вимоги до вибору зварювальних матеріалів в
залежності від хімічного складу матеріалу, що
зварюється. Зварювальний дріт і його маркування.
Класифікація електродів для РДЗ, їх призначення.
Умови постачання та збереження зварювальних
матеріалів. Основні вимоги з підготовки
зварювальних матеріалів до зварювання. Контроль
якості зварювальних матеріалів, зварювальнотехнологічні властивості.
Види і властивості газів, що застосовуються для

20

12

22

ЕГЗ –
2.3.1

зварювання.
Лабораторно-практична робота: «________________»
Основні види дефектів. Причини їх виникнення та
заходи їх запобігання. Класифікація дефектів за
місцем розташування.
Якість продукції, неруйнівний контроль якості
зварних з’єднань. Поняття про якість продукції,
показники якості, забезпечення якості.
Класифікація методів неруйнівного контролю якості
зварних з’єднань. Візуально-оптичний та
вимірювальний контроль якості основного металу.
Підготовка зварних з’єднань до візуального
контролю. Оптичні засоби, прилади та інструменти,
що використовуються при візуальному контролі,
критерії оцінки основних параметрів форми зварних
швів згідно з ДСТУ 2944 – 94.
Радіографічний метод контролю зварних з’єднань,
джерела іонізуючого випромінювання. Застосування
методу.
Ультразвукова дефектоскопія зварних з’єднань.
Дефекти, що можуть виявлятись цим методом.
Капілярні методи контролю якості зварних з’єднань,
основні поняття про методику виконання перевірки
на герметичність зварних швів. Пневматичні та
гідравлічні випробування. Система контролю якості
зварного шва, способи усунення дефектів зварних
швів.
Основні поняття технології ручного і
механізованого зварювання плавленням
Поняття про технологію зварювання. Технологічні
інструкції із зварювання, її основні положення і
визначення. Фізико-металургійні процеси при
зварюванні оплавленням: нагрів і плавлення
основного металу,формування та кристалізація
зварювальної ванни. Термічний цикл зварювання.
Будова зварного з’єднання. Визначення та
особливості структури зони термічного впливу (ЗТВ)
зварного з’єднання. Природа виникнення тріщин в
зварному шві. Загальні поняття про зварюваність
металів та її основні показники. Фактори, що
визначають зварюваність різних металів. Особливості
процесу наплавлення. Особливості технології
зварювання деталей і вузлів конструкцій з вуглецевих
сталей в нижньому положенні.
Вибір режиму зварювання. Основні параметри
режимів зварювання.
Вимоги до якості підготовки та складання з’єднань
під зварювання, характерні дефекти складання.
Методи виправлення та очищення металу. Засоби
розмічання металу. Метод підготовки кромок.
Режими та техніка ручного дугового зварювання.
Режими та техніка механізованого зварювання.

29

Техніка виконання прихваток при складанні під
зварювання. Основні техніки зварювання швів різної
довжини. Способи зварювання «кутом вперед» і
«кутом назад». Напруження та деформації при
зварюванні. Причини їх виникнення, способи
попередження та зниження.
ЕГЗ –
2.3.3

Критерії якості зварних швів. Дефекти зварних
з’єднань і їх усунення.

Нормативно-технічна документація в галузі
зварювання. Вимоги до якості зварювання згідно
стандартів серії ДСТУ ISO 3834. Оцінка виробників
зварних конструкцій. Атестація технології
зварювання плавленням. Кваліфікаційні
випробування зварників відповідно до вимог
національних та міжнародних стандартів серії ISO
9606. Допуск зварника до виконання зварювальних
робіт.

8

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Обладнання і технологія електрозварювальних робіт
Професія: Електрогазозварник
Рівень кваліфікації: 3 розряд
Тематичний план
Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Код модуля

ЕГЗ – 3.1.1

Всього

З них ЛПР

17

8

Виконувати ручне дугове, плазмове,
автоматичне і механізоване зварювання і
наплавлення простих та середньої
складності деталі, вузлів, конструкції і
трубопроводів з конструкційних сталей,
кольорових металів в нижньому та
вертикальному положеннях

Разом

Код

ЕГЗ –
3.1.1

17

Професій
ні
профільні
компетент
ності

Зміст компетентностей

Кількість
годин

Зварювальні матеріали
Зварювальні матеріали. Присадні дроти для
зварювання різних класів сталей, їх класифікація.
Маркування зварювальних матеріалів в залежності від
рівня легування вмісту вуглецю та вимог до чистоти
металу по вмісту сірки та фосфору. Вибір матеріалів в
залежності від марки сталі, що зварюється
(наплавляється). Вимоги до постачання і зберігання,
підготовки до зварювання

3

Техніка і технологія зварювання
Способи збудження дуги, припинення процесу
зварювання та заварювання кратеру, основні схеми
переміщення електроду при зварюванні в різних
просторових положеннях. Вимоги до підготовки
кромок деталей під зварювання стиковим швом та
вимоги до параметрів шва згідно ГОСТ 14771.
Параметри режиму автоматичного і механізованого
зварювання. Вибір величини зварювального струму та
електродного дроту. Особливості технології та
техніки виконання стикових швів в різних
просторових положеннях.
Візуальний контроль виконаних з’єднань,
ідентифікація дефектів згідно ДСТУ 3491 – 96.
Оцінка якості зварного з’єднання виконаного шва.

14

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
Основи матеріалознавства
Професія: Електрогазозварник
Рівень кваліфікації: 3-го розряду (2-3-го розрядів)

Код модуля
БК.3
Код модуля

Назва теми (компетентності)
Розуміння та засвоєння основ матеріалознавства
Зміст навчального матеріалу
Тема 1. Основні відомості про метали і
сплави
Значення
металів
для
народного
господарства. Історія розвитку металургії.
Класифікація металів і сплавів. Галузі їх
застосування. Кристалічні та аморфні тіла.
Особливості будови кристалічних тіл. Процес
кристалізації.
Сплави
металів.
Вплив
механічної обробки на розмір зерен. Методи
вивчення структури металів.
Тема 2. Властивості металів
Фізичні властивості металів. Порівняння
фізичних властивостей різних металів, їх
значення для зварювальних з’єднань. Хімічні
властивості. Здатність металів до хімічної
взаємодії. Значення хімічних властивостей у
різних виробничих умовах.
Випробування металів на статичне
розтягування та визначення цим методом їх
властивостей. Залежність міцності металу від
хімічного складу. Ударна в’язкість. Поняття
про динамічне навантаження. Значення ударної
в’язкості для зварного з’єднання. Твердість.
Визначення
твердості.
Технологічні
властивості металів: зварюваність, ковкість,
оброблюваність різанням, усадка.
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Визначення зварювання. Класифікація
металів за їх зварюваністю. Значення
зварювання для одержання якісних зварних
з’єднань.
Тема 3. Залізовуглецеві сплави
Чавун. Вплив домішок на властивості
чавуну. Вплив вуглецю на властивості чавуну.
Білий чавун, його структура, властивості і
сфера застосування. Поняття про діаграму
залізо-вуглець сплавів.
Вплив легуючих елементів і термообробки на
властивості сірого чавуну. Марки сірих
чавунів. Позначення, сфера застосування сірих
чавунів
Сірий чавун. Структура і властивості
сірого чавуну. Вплив кількості вуглецю, форми
і якості металевої основи на властивості сірого
чавуну. Відомості про виробництво сталі.
Склад сталі. Використання. Вплив
окремих складових хімічних елементів на
властивості сталі. Класифікація сталі за
хімічним складом, призначенням і способом
одержання. Держстандарт на сталь. Прокат
сталі. Листовий, профільний прокат. Труби.
Вуглецеві сталі, їх хімічний склад, механічні
можливості, галузь застосування. Маркування
сталей різного призначення.
Лабораторно-практична робота №1
(2год)
Вивчення мікроструктури вуглецевих сталей.
Тема 4. Кольорові метали та сплави
Мідь. Основні сплави, їх хімічний склад.
Маркування та область застосування.
Бронза,марки,позначення,властивості.
Сфера застосування бронзи.
Алюміній. Основні сплави, їх хімічний
склад. Маркування та область застосування.
Сфера застосування алюмінію та його
сплавів
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Титан, нікель. Основні характеристики,
марки. Основні сплави.
Тема 6. Основи термічної обробки
Сутність і призначення термічної обробки.
Загальні відомості про нагрівальне та
охолоджувальне обладнання термічних цехів.
Основні поняття термічної обробки:
відпуск,
гартування,
відпалювання,
нормалізація.
Класифікація видів термічної обробки.
Тема 7. Зварювальні матеріали
Зварювальні матеріали. Види
зварювальних матеріалів і вимоги до них.
Марки зварювального дроту і класифікація
відповідно
до
Державного
стандарту.
Транспортування і збереження зварювального
дроту.
Загальні відомості про електроди.
Держстандарти на електроди. Вимоги до
електродів. Їх призначення та вплив на якість
зварних з’єднань. Електродне покриття.
Класифікація електродних покриттів. Вплив
різних елементів покриття електродів на
властивості металу зварного шва. Електроди
для зварювання та наплавлення деталей, вузлів
і конструкцій з вуглецевих сталей (типи,
марки), бракувальні ознаки електродів.
Порядок перевірки електродів. Правила
зберігання електродів на складах монтажної
організації, ділянці, на робочому місці
зварника. Способи підвищення витривалості
електродів. Заточування електродів. Норми
витрат електродів. Вугільні та графітові
електроди. Їх характеристика. Використання.
Методи стабілізації дуги.
Пропан-бутанові суміші. Види і склад
скраплених газів. Їх властивості і використання
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для газового зварювання. Переваги пропан бутанових сумішей порівняно з ацетиленом.
Властивості пропан - бутанових сумішей, що
обмежують їх широке використання при
зварюванні і різанні металів.
Інші горючі гази і рідини, застосовувані
при газовому зварюванні і різанні металів:
коксовий газ, нафтовий газ, гас.
Присадні матеріали. Призначення
присадних матеріалів і вимоги до них.
Зварювальний дріт, його види і марки. Флюси.
Застосування флюсів при газовому зварюванні
металів і сплавів. Вимоги до флюсів. Основні
компоненти флюсів і їх призначення. Вибір
флюсів
залежно від виду металу, що
зварюється, і інших факторів. Збереження і
транспортування.
Вимоги до присадочного дроту для
зварювання сталей.
Присадний дріт для
газового зварювання, його маркування.
Правила
розфасовки,
упакування
зварювальних матеріалів.
Разом годин:
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
Технічне креслення, допуски і технічні виміри.
Професія: Електрогазозварник
Рівень кваліфікації: 3-го розряду (2-3-го розрядів)
Код
модуля
БК.4

Кількість годин
Назва теми (компетентності)

Всього

З них
ЛПР

40

3

40

3

Знати:
способи графічного зображення деталей: малюнок, ескіз і
креслення;
геометричні побудови в кресленні, види проекцій;
поняття про перерізи та розрізи, їх види, позначення;
складальне креслення, його призначення
Уміти:
володіти способами графічного зображення деталей: малюнком,
ескізом і кресленням;
володіти прийомами геометричних побудов у кресленні і під час
розмічання;
читати зображення деталей, його послідовність

Разом
Зміст
Код
модуля
БК.4

Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Основні правила креслення
Тема 1. Основні правила креслення.
Поняття про стандарти на креслення. ЄСКД.
Основи побудови креслень, методи графічних
зображень. Правила виконання та оформлення
креслень. Нанесення розмірів і граничних
відхилень на кресленнях. Послідовність читання
креслень.
Тема 2.
Читання зображень деталей на
креслення.
Розташування зображень деталей і послідовність їх
читання. Головне зображення і його розташування
на кресленні. Кількість зображень і розмірів на
кресленнях. Умовні зображення і позначення на
кресленнях згідно державних стандартів. Читання
основних та додаткових написів і технічних
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вказівок на кресленнях. Читання умовностей і
спрощень, що використовуються при кресленні
деталей. Позначення допусків на кресленнях.
Читання розмірів і позначень шорсткості
поверхонь.
Тема 3. Складальні креслення.
Основні відомості про складальні креслення.
Поняття про креслення загального виду, групові
складальні креслення. Умовності та спрощення,
встановлені
державними
стандартами
для
складальних креслень. Розміри на кресленні
загальних видів. Зображення на складальних
кресленнях різних деталей. Зміст специфікації.
Зображення нероз’ємних з’єднань (клепаних,
зварних, клейових) згідно ДСТО. Типові
позначення і написи для зазначення термічної
обробки. Послідовність читання складальних
креслень.
Тема 4. Поняття про допуски та посадки.
Поняття погрішності при виготовленні деталей та
складанні
виробів.
Основні
поняття
про
взаємозамінність. Поняття про розміри, відхилення
і допуски.
Допуск його визначення та позначення. Поняття
посадок. Групи посадок. Графічне зображення
полів, допусків та посадок. Квалітети точності.
Відхилення від правильної форми деталей.
Стандартизація деталей. Точність обробки.
Шорсткість
поверхонь,
класи
шорсткості.
Позначення шорсткості поверхні, що обробляється.
Тема 5. Інструменти та прилади для виміру
лінійних і кутових величин
Поняття про виміри та контроль, види
вимірювальних і перевірочних інструментів, їх
будова і правила користування.
Штангенінструменти, мікрометричні інструменти і
шаблони, їх будова та правила користування ними.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
з предмету "Електротехніка з основами промислової електроніки"
БК.5

Знати:
основні закони електротехніки в межах роботи, яку виконує; основні поняття про
електричне коло, електричні кола постійного струму, магнітне коло, електричні кола
змінного струму;
основні поняття про електротехнічні перетворювачі;
призначення і класифікацію електронних приладів і пристроїв;
види і методи електричних вимірювань;
призначення, будову і принцип дії трансформаторів, їх основні параметри;
будову і принцип дії машин змінного струму;
застосування постійного та змінного струму в зварювальних роботах
Уміти:
схематично зображати електричне коло

№

Найменування тем уроків

кільк. годин

Лаб.
Роботи

Перше півріччя
1

Вступ.

1

2
3
4

Основи електростатики.
Постійний струм та кола постійного струму.
Електромагнетизм.

3
5
3

5
6

8
8

7
8
9

Змінний струм та кола змінного струму.
Електричні та радіотехнічні вимірювання.
Електровимірювальні прилади.
Трансформатори.
Електричні машини змінного струму.
Електричні машини постійного струму.

10

Електричні апарати.

4

11
12

Електровакуумні прилади.
Іонні (газорозрядні) прилади.

2
2

13

Напівпровідникові прилади.

4

14

Оптоелектронні пристрої.

4

15

Інтегральні мікросхеми.

3

16
17

Випрямлячі змінного струму.
Електронні підсилювачі.

3
2

18

Генератори коливань високої частоти.

2

19

Використання електронних схем в системах автоматики.

2

20
21

Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії.
Основні відомості про електробезпеку.
Всього

2
3

2
2

6
5
3
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
«Електротехніка з основами промислової електроніки
Т-1. Вступ.
Предмет електротехніка. Зв'язок з іншими предметами. Розвиток енергетики в
Україні
Т-2. Основи електростатики.
Електричне поле. З-н Кулона. Силові лінії електричного поля.
Напруженість електичного поля. Потенціал. Робота. Поляризація речовин.
Теорема Гауса
Провідники і діелектрики у електричному полі. Електроємність. Конденсатори
Т-3. Постійний струм та кола постійного струму.
Щільність струму. Опір, резистори. Залежність опору від температури. Закон
Ома для дільниці кола.
Закон Джоуля-Ленца. Вибір перерізу проводів в залежності від струму.
Джерела постійного струму. Е.Р.С. Зображення на схемах.
Кола постійного струму. Послідовне, паралельне, змішане з'єднання елементів.
Закон Ома для повного кола.
Закони Кіргофа.
Основні методи розрахунку кіл постійного струму
Т-4.Електромагнетизм.
Простіші електромагнітні поля.Основні характеристики магнітного поля.
Пара-, діа-, феромагнетики. Намагнічування. Електромагніти.
Явище електромагнітної індукції.Її практичне використання.
Індуктивність. Індуктивність котушки з осердям і без нього.
Самоіндукція. Е.Р.С самоіндукції. .
Взаємоіндукція
Т-5. Змінний струм та кола змінного струму.
Синусоїдальний змінний струм, його отримання. Графічне зображення
змінного струму.
Фаза, зсув фаз. Векторне зображення змінного струму
Активний опір провідників. Коло змінного струму з активним опором. Закон
Ома.
Індуктивний опір, ємнісний опір, графіки, веторна діаграма струму і напруги.
Закон Ома.
Послідовне, паралельне та змішане з'єднання однотипних елементів кіл
змінного струму.
Послідовне, паралельне з'єднання активного, індуктивного та ємнісного
опорів.Еквівалентний опір.Його активна і реактивна складові.Трикутники
опорів і векторні діаграми.
Послідовне і пралельне з'єднання індуктивності і ємності. Резонанс напруг і
струмів.
Трифазна система змінного струму, її графічне зображення та векторні
діаграми.
Активна, реактивна й повна потужності у трифазній мережі.
ЛР №1 "Вимірювання фазних і лінійних струмів і напруг у мережі трифазного
струму"

Т-6. Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні
прилади.
Значення й роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Основні поняття
метрології.
Класифікація електровимірювальних приладів. Прилад магнітоелектрич. та
електромагнітної систем.
Вимірювальні прилади електродинамічної, індукційної, цифрової та інш.
систем.
Вимірювання струму та напруги. Схеми включення амперметра та вольтметра.
Шунти.
Вимірювання опорів. Вимірювальні мостові схеми та омметри. Мегометри.
Вимірювання потужності і енергії. Схеми включення ватметрів та лічильників.
Вимірювання не електричних величин за допомогою електровимірювальних
приладів.
ЛР №2"Вимірювання опору ізоляції за допомогою мегометра "
Т-7. Трансформатори.
Загальна характеристика і галузі застосування тр-рів. Будова та принцип дії
трансформаторів.
Режими роботи трансформатора : холостого ходу, короткого замикання.Режим
навантаження.
Вимірювальні трансформатори струму та напруги.
Трифазні трансформатори. Автотрансформатори.
Зварювальні трансформатори
Т-8. Електричні машини.
Т-8.1 Електричні машини змінного струму.
Загальні відомості про електричні машини змінного струму. Будова та принцип
дії асинхронних двигунів з коротко замкнутим та фазним роторами.
Режими роботи асинхронного двигуна. Ковзання. Обертовий момент.
Коефіцієнт корисної дії.
Обертаючий момент асинхронного двигуна. Його механічна характеристика.
Пуск та регулювання швидкості обертання асинхронного двигуна. Реверс,
затормажування асинхронних двигунів. Область застосування.
Принцип дії та будова синхронних електричних машин змінного струму.
Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Зовнішня й регулювальна
характеристики.
Т-8.2 Електричні машини постійного струму.
Принцип дії та будова генератора постійного струму. Способи збудження.
Оновні характеристики генератора постійного струму. Паралельна робота
генераторів.
Принцип дії та будова двигуна постійного струму. Способи збудження.
Схеми включення, пуск, регулювання швидкості обертання двигунів, їх
реверсування.
Втрати та коеф. корисної дії машин постійного струму. Оберненість машин
пост. струму.
Т-9. Електричні апарати.
Загальні відомості про елекричні апарати. Рубильники, вимикачі, перемикачі.
Запобіжники. Автоматичні вимикачі.

Електромагнітні виконавчі пристрої. Контактори та пускачі.
Безконтактні контактори. Електричні реле.
Т-10. Електровакуумні прилади.
Фізичні основи електроніки. Катоди електровакуумних прилвадів.
Приймально-підсилюючі лампи. Діоди, триоди, тетроди, гентоди.
Т-11. Іонні (газорозрядні) прилади.
Електричні явища та носії заряду в газах. Тліючий та дуговий розряд.
Лампи розжарювання, газорозрядні джерела світла.
Т-12. Напівпровідникові прилади.
Електричні властивості напівпровідників. Електронна та діркова
елктропровідність.
Напівпровідниковий терморезистор. Напівпровідникові діоди. Тиристори.
Транзистори. Маркування напівпровідникових приладів, області застосування.
Т-13. Оптоелектронні пристрої.
Фоторезистори.
Фотоелементи з зовнішнім фотоефектом. Фотоелектронні помножувачі.
Фотодіоди,
Фототранзистори, фототиристори.
Т-14. Інтегральні мікросхеми.
Визначення інтегральних мікросхем. Елементи ІМС, компоненти ІМС.
Інрегральні цифрові та інтегральні аналогові мікросхеми.
Конструкція ІМС. Гибридні інтегральні мікросхеми. Великі інтегральні схеми.
Т-15. Випрямлячі змінного струму.
Призначення та принцип дії випрямляча.
Зглажувальні фільтри.
Ствабілізатори напруги та струму.
Т-16. Електронні підсилювачі.
Прихзначення підсилювачів. Види підсилювачив. Основні параметри
підсилювачів.
Амплитудна характеристика. Амплитудно-частотна характеристика.
Зменшення спотворень у підсилювачах.
Т-17. Генератори коливань високої частоти.
Генератори гармонічниз коливань високої частоти. Трансформаторний L-C
генератор.
Генератор прямокутних імпульсів. Генератори пилкоподібних імпульсів.
Поняття про амплітудну, частотну та широкоімпульсну модуляцію.
Т-18. Використання електронних схем в системах автоматики.
Поняття просистеми автоматичного регулювання.
Блок-схема автоматичної системи.

Т-19. Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії.
Виробництво і споживання електричної енергії як єдиний процес. Електричні
станції.
Електричні мережі. Електропостачання промислових підприємств.
Т-20. Основні відомості про електробезпеку.
Дія електрич. струму на організм людини.Перша допомога при враженні
людини електр. струмом.
Технічні способи і засоби захисту від враження електричним струмом.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
Охорона праці
Професія: Електрогазозварник
Рівень кваліфікації: 3-го розряду (2-3-го розрядів)
Кількість годин

Код
модуля
БК.6

БК.7

Назва теми (компетентності)
Розуміння основних положень з охорони праці,
промислової та пожежної безпеки, виробничої
санітарії
Вміння виконувати обов’язкові дії при ліквідації
аварій та їхніх наслідків та при наданні першої
долікарської допомоги потерпілим у разі
нещасних випадків

Разом

Всього

З них
ЛПР

24

-

6

-

30
Зміст

Код
професійної
базової
компетенції
БК.6

Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Розуміння основних положень з охорони праці, промислової та
пожежної безпеки, виробничої санітарії
Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Історія розвитку Охорони праці в Україні та закордоном.
Зміст поняття «охорона праці», соціально – економічне
значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона
праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення.
Нормативно-правова база Охорони праці в Україні.
Законодавство України в галузі Охорони праці. Основні
законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Кодекс
законів України про працю, Закони України “Про охорону
праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного
захворювання,
які
спричинили
втрату
працездатності”, “Про пожежну безпеку”, “Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Кодекс
України про адміністративні правопорушення, Порядок
розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві
Принципи державної політики в галузі охорони праці.
Міжнародне співробітництво в галузі ОП (Міжнародна
Організація праці – МОП).
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

Кількість
годин
24
4

-

-

осіб з питань охорони праці.
Гарантії прав на Охорону праці під час прийому працівника
на роботу і під час роботи. Права на Охорону праці під час
укладання трудового договору (ТД). Основні види трудового
договору (безстроковий, на визначений строк, на виконання
певної роботи).
Права працівників на Охорону праці під час роботи:
 обов’язки роботодавця (керівника) щодо створення
безпечних і нешкідливих умов праці за трудовим договором;
 організація та проведення медичних оглядів. Види
медичних оглядів (попередній, періодичні);
тривалість робочого часу на підприємстві, тривалість
відпочинку;
 забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами
індивідуального
захисту
(ЗІЗ),
мийними
та
знешкоджувальними засобами;
 право працівників на пільги і компенсації за важкі та
шкідливі умови праці (атестація робочих місць за умовами
праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з
охорони праці);
гарантії Охорони праці жінок, неповнолітніх, інвалідів;
 загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності.
Відповідальність за порушення законодавства про Охорону
праці. Відповідальність за порушення законодавства про
Охорону
праці
(дисциплінарна
відповідальність,
адміністративна
відповідальність,
матеріальна
відповідальність, кримінальна відповідальність).
Основні причини травматизму і професійні захворювання на
виробництві. Основні причини травматизму і професійні
захворювання на виробництві (організаційні, технічні,
санітарно-гігієнічні, психофізіологічні). Розподіл нещасних
випадків. Соціальна і медична реабілітація працівників Основні
види втрати працездатності: тимчасова; стійка втрата
працездатності (інвалідність); летальна (смерть потерпілого).
Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я працівників
або в разі їх смерті - страхові виплати.
Порядок розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
Принцип розслідування та облік нещасного випадку на
виробництві:
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.
Основні види інструктажів: вступний, первинний, повторний,
позаплановий, цільовий та порядок їх проведення.
Тема 2. Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості
про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Основи
гігієни праці та виробничої санітарії. Організація роботи з
охорони праці
Фізіологічна і психологічна основа трудового процесу.
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Основні поняття фізіології праці. Характеристика основних
форм діяльності людини (фізичне навантаження, розумове
навантаження, напруженість праці).
Пристосування людини до навколишніх умов у процесі
праці (сприйняття, почуття, уважність, пам'ять, уявлення,
емоції, втомленість, монотонність) та їх вплив на безпеку праці.
Монотонія й гіпокінезія. Їх вплив на психофізіологічний
стан людини.
Стомлення і перевтома, їх причини та психофізіологічні
механізми (стомлення, втома, перенапруженність).
Перевтома, її механізми, ступені розвитку та профілактика.
4 ступеня перевтоми: (початкова; легка; виражена; тяжка).
Алкоголізм і безпека праці (вплив алкоголю на основні
психічні процеси, підвищена схильність до нещасного
випадку).
Загальні питання безпеки праці. Загальні питання безпеки
праці (умови праці, працездатність, безпека, безпека праці).
Оцінка умов праці за показниками шкідливості та
небезпечності чинників виробничого середовища: 4 класи умов
праці (оптимальні умови, допустимі умови, шкідливі умови,
небезпечні умови).
Основні шкідливі та небезпечні чинники під час роботи
електрогазозварника; електрозварника на автоматичних та
напівавтоматичних машинах та їх характеристика:
1. Забруднення повітряного середовища шкідливими
речовинами підвищений вміст виробничого пилу, дія
токсичних речовин при проведенні зварювальних робіт):
Зварювальні аерозолі (ЗА), як одні з найшкідливіших чинників
виробничого середовища. Дія зварювальних аерозолів (ЗА) на
організм людини. Пил, як один з найшкідливіших факторів
виробничого середовища. Дія пилу на організм людини. Класи
пилу за походженням: органічний; неорганічний. Розподіл за
дисперсністю:
видимий,
мікроскопічний,
ультрамікроскопічний. Методи захисту від дії пилу на організм
людини: технологічні й технічні; санітарно-технічні; медикопрофілактичні.
2.
Випромінювання зварювальної дуги в оптичному
діапазоні (ультофіолетове, видиме, інфрачервоне) вплив на
організм людини, нормування й профілактичні засоби захисту
3.
Повітря робочої зони (підвищена або понижена
температура,
вологість,
швидкість
руху
повітря).
Метеорологічні чинники та їх вплив на організм людини.
Вплив температури повітря на теплообмінні процеси. Вплив
вологості, рухомості й тиску повітря на організм людини.
Реакція організму на дію тепла та холоду. Нормування та
контроль параметрів мікроклімату. Параметри мікроклімату
робочого місця електрогазозварника.
4.
Шум. Шум, його характеристика, вплив шуму на
організм людини. Нормування шуму. Засоби колективного та
індивідуального захисту від шуму.
5. Вібрація. Вібрація її характеристика та види. Вібрація за
напрямком дії на машиніста крана металургійного

виробництва: (вертикальні, горизонтальні). Вплив вібрації на
організм людини. Нормування вібрації. Методи захисту від
вібрації (технічні, організаційні, лікувально-профілактичні).
6.
Висота. Засоби індивідуального захисту при виконанні
робіт на висоті (запобіжний пояс - призначення та конструкція
запобіжних поясів, вимоги безпеки під час їх застосування).
7. Ураження електричним струмом Вплив струму на
організм людини (термічна, електролітична, механічна,
біологічна). Електричні травми (електричні опіки 4- ступенів;
електроофотальмія,
електрознаки,
металізація
шкіри).
Електричний удар.
8. Вибухонебезпека при експлуатації балонів (основні
причини вибуху балонів)
Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих
чинників (засоби колективного захисту, засоби індивідуального
захисту (ЗІЗ)). Визначення ЗІЗ. Норми видачі, строки носіння
ЗІЗ працівниками.
 Спецодяг, спецвзуття (вибір спеціального одягу залежно
від зварювання та умов праці норми видачі, строки носіння);
 Засоби індивідуального захисту органів дихання
зварників, призначення та кваліфікація ЗІЗ ОД (фільтруючи ЗІЗ
ОД, ізолюючі захисні маски, система кондиціювання маски
зварника, основні вимоги до користування);
 Засоби індивідуального захисту органів зору, обличчя та
голови зварника (захисні щитки їх класифікація, призначення
світофільтрів);
 Системи вентиляції при зварюванні (механічна,
природна, місцева, види вентиляційного обладнання,
вентиляційні агрегати).
Атестація робочих місць. Загальні положення про атестацію
робочих місць. Організація роботи з атестації. Карта умов
праці.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою Наряд-допуск, його
призначення, функції.
Поняття про небезпечну зону (приклад варіантів взаємного
розташування зони перебування людини та небезпечної зони).
Зони небезпеки та їх огородження (засоби захисту: об’єктивні,
суб’єктивні; огороджуючи пристрої (стаціонарні, відкидні,
знімні, переносні (тимчасові). Світлова та звукова сигналізації
(аварійні,інформаційні, запобіжні).
Запобіжні написи, сигнальні фарбування (сигнальні
фарбування відповідно до міждержавного стандарту ГОСТ
12.4.026-76 ССБТ. «Цвета сигнальные. Знаки безопасности».
Знаки безпеки (заборонні знаки, попереджувальні знаки,
приписувальні знаки, вказівні знаки).
Організація роботи з охорони праці. Умови допуску до
самостійної роботи електрогазозварника; електрозварника на
автоматичних та напівавтоматичних машинах (професійний
добір, медичний огляд, навчання і перевірка знань з питань
охорони праці).
Категорії робіт залежно від фізичного навантаження (легкі,
середньої важкості, важкі).

Організація праці на робочому місці. Робоче місце. Робоча
поза (вільна, задані пози – сидячи-стоячи, сидячи, стоячи,
робочі пози зварника . Система робочих рухів. Вибір
оптимального режиму роботи і відпочинку. Вимоги до
організації робочого місця зварника (зварювальні пости:
стаціонарні, пересувні).
Правила догляду за устаткуванням і інструментом, їх
безпечна експлуатація (додатковий інструмент - сталева щітка,
молоток для збивання шлаку, зубило).
Обладнання газового зварювання. Ацетиленові генератори
(основні вимоги до ацетиленових генераторів. Міри безпеки
при обслуговуванні ацетиленових генераторів). Зварювальні
пальники (основні вимоги користування пальниками).
Балони (технічні характеристики балонів. Основні причини
вибухів сталевих балонів. Основні причини спалахування
сталевих балонів. Вимоги охорони праці при навантаженні та
розвантаженні балонів. Огляд балонів. Вимоги охорони праці
при зберіганні та транспортуванні балонів).
Типові інструкції з безпечного ведення зварювальних робіт:
- вимоги безпеки при виконанні робіт у ємностях,
тунелях, колодязях (міри безпеки перед початком роботи; під
час роботи, по закінченню роботи, в аварійних ситуаціях).
- вимоги
безпеки
при
проведенні
монтажних
газозварювальних робіт (міри безпеки перед початком роботи;
під час роботи, по закінченню роботи, в аварійних ситуаціях).
- вимоги безпеки при виконанні зварювальних робіт на
автоматичних та напівавтоматичних машинах (міри безпеки
перед початком роботи; під час роботи, по закінченню роботи,
в аварійних ситуаціях).
- вимоги безпеки при газополуменевих роботах (міри
безпеки перед початком роботи; під час роботи, по закінченню
роботи, в аварійних ситуаціях).
Тема 3. Основи пожежної безпеки.
Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил
використання відкритого вогню і електричної енергії,
використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних
місцях: порушення правил використання опалювальних систем,
енергонагрівальних
приладів,
відсутність
захисту.
Пожежонебезпечні властивості речовин.
Пожежонебезпечні
властивості
речовин
(негорючі,
важкогорючі й горючі речовини – легкозаймисті та важко
займисті речовини).
Горіння речовин та засоби його припинення (горіння, вибух,
спалах, гайсання, тління). Поняття вогнестійкості.
Вогнегасильні
речовини
(вода,
пісок,
азбестові
простирадла). Пожежна техніка для захисту об’єктів (пожежні
машини, первинні засоби пожежогасіння (пожежний
немеханізований інвентар, інструмент.
Вогнегасники їх призначення та класифікація (хімічні, пінні,
повітряно-пінні, вуглекислоті, порошкові, хладонові).
Вимоги пожежної безпеки під час виконання робіт за
професійною спрямованістю (дії працівника при виникненні
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пожежі). Основні вимоги до утримання шляхів евакуації.
Евакуація з зони пожежі.

БК.7

Тема 4. Основи електробезпеки
Види електрики (промислова, статична, атмосферна) та
величини напруги та де вони використовуються. Особливості
ураження
електричним
струмом
(електробезпека,
електротравматизм, електротравма). Вплив електричного
струму на організм людини (термічна, електролітична та
біологічна дії). Чинники, які впливають на ураження людини
електрострумом (порогові значення струму). Види ураження
електричним струмом (електричні травми – місцева
електротравма,
електричні
опіки,
електричні
знаки,
електрометалізація
шкіри,
електрофтальмія,
механічні
пошкодження; електричний удар). Основні випадки ураження
струмом.
Безпечні методи звільнення потерпілого від дії
електричного струму.
Класифікація виробничих приміщень за небезпекою
ураження працівників електричним струмом (приміщення без
підвищеної небезпеки, приміщення з підвищеною небезпекою,
особливо небезпечні приміщення). Допуск до роботи з
електрикою (Розподіл електротехнічного персоналу на групи).
Колективні та індивідуальні засоби захисту, які
забезпечують електробезпеку при аварійному режимі роботи
обладнання: (захисне заземлення, занулення, вирівнювання
потенціалів, мала напруга, захисне відімкнення, ізоляція
струмопроводів, огороджувальні пристрої, попереджувальна
сигналізація, блокування, знаки безпеки) порядок їх
використання.
Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії.
Медичний огляд
Поняття гігієни праці та виробничої санітарії (гігієна праці,
виробнича санітарія). Шкідливі чинники (фізичні, хімічні,
біологічні та психофізіологічні). Вимоги до опалення,
вентиляції. Види освітлення (штучне освітлення, природне,
аварійне,робоче).
Загальні поняття про професійні захворювання: основні
причини, види, облік реєстрація.
Визначення придатності працівника до роботи,
необхідність переведення на іншу роботу,відновлення
працездатності. Оцінювання стану здоров’я працівника.
Медичне і санітарне обслуговування працівників.
Медичні огляди (попередні і періодичні; нормативні акти з їх
організації та проведення).
Вміння виконувати обов’язкові дії при ліквідації аварій та їхніх
наслідків та при наданні першої долікарської допомоги
потерпілим у разі нещасних випадків
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Тема 6. Теорія небезпеки. Таксономія небезпек та їхні
наслідки в професійній діяльності.
Надзвичайна ситуація (НС), як небезпека. Безпека людини.
Класифікація та загальні характеристики небезпек:
- за сферою (джерелом) походження (природна, техногенна,
соціальна);
- виробничі небезпеки (хімічні, біологічні, психофізіологічні,
організаційні);
- за характером дії на людину (активні, пасивні);
- за часом прояву (імпульсні, кумулятивні);
- за локалізацією (атмо-, гідро-,літосферою);
- за структурою (прості, складні, похідні).
Процес розвитку небезпек та ідентифікація небезпек.
Потенційна, реальна небезпека, причина, як пусковий механізм.
Тема 7. Види аварій. План ліквідації аварійних ситуацій.
Евакуаційні заходи. Укриття в захисних спорудах.
Визначення поняття аварії. Види аварій:
- з витоком сильнодіючих отруйних речовин (аміаку,хлору,
азотної кислоти іт.д);
- аварії з викидом радіоактивних речовин в навколишнє
середовище;
- пожежі та вибухи;
- аварії на транспорті;
План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС), його
призначення, функції, термін перегляду. Оперативні частини
ПЛАС для аварій рівнів:
Рівень А - Розвиток аварії в межах одного виробництва (цех,
відділення, виробнича дільниця).
Рівень Б - Розвиток аварії з переходом за межі структурного
підрозділу і розвиток в межах підприємства.
Рівень В - Розвиток аварії з переходом за межі території
підприємства, вплив вражаючих чинників аварії на населення
розташованих по близу населених районів та інших
підприємств, а також довкілля.
Структура ПЛАС:
- порядок оповіщення НС; підготовка сил і засобів для
проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;
- прискорене проведення робіт, необхідних для захисту людей
та матеріальних цінностей;
- порядок проведення заходів щодо безаварійного припинення
виробництва; організація захисту людей і видача ЗІЗ та
проведення евакуаційних заходів.
Головна мета евакуації. Види евакуації (загальна, часткова).
Загальні правила евакуації у разі виникнення аварії, пожежі,
вибухів.
Ознайомлення з розділами нормативного документа «Порядок
проведення евакуації у разі загрози виникнення або
виникнення
надзвичайних
ситуацій»
(Затвердженого
Постановою Кабінетів Міністрів України від 30.10.2013р. за
№ 841. (Зі змінами Затвердженими Постановою Кабінетів
Міністрів України від 30.11.2016р. за № 905):
організація проведення евакуації;
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органи з евакуації;
порядок проведення евакуації;
розміщення евакуйованого населення.
Призначення захисних споруд. Класифікація захисних споруд.
Найпростіші укриття та сховища. Види сховища (основні та
допоміжні приміщення). Види
укриття (протирадіаційні ПРУ).
Тема 8. Надання домедичної допомоги потерпілим у разі
виникнення нещасних випадків під час аварій.
Домедична допомога за наявності ран і кровотечі (рана,
загальний
порядок
надання
домедичної
допомоги,
травматичний шок, кровотеча, класифікація кровотеч, ознаки
кровотечі, способи тимчасової зупинки зовнішньої кровотечі).
1. Порядок надання домедичної допомоги при кровотечі
(артеріальна, венозна, капілярна, кровотеча з носа, місця
притискання артерій).
2. Домедична допомога при підозрі на перелом кінцівки
(перелом, ознаки перелому, порядок надання домедичної
допомоги).
3. Домедична допомога при підозрі на травму живота (ознаки
травми живота, порядок надання домедичної допомоги).
4. Домедична допомога при підозрі на травму голови (ознаки
струсу головного мозку, ознаки забою головного мозку,
порядок надання домедичної допомоги)
5. Домедична допомога при підозрі на травму грудної клітки
(ознаки травм грудної клітки, відкриті травми грудної клітки
(рани), закриті травми грудної клітки, порядок надання
домедичної допомоги при підозрі на травму грудної клітки, при
підозрі на перелом ключиці, при підозрі на перелом лопатки).
6. Домедична допомога при травматичній ампутації
(травматична ампутація, ознаки травматичної ампутації,
порядок надання допомоги).
7. Домедична допомога при підозрі на травму хребта (ознаки
травми хребта, ознаки ушкодження спинного мозку, порядок
надання допомоги).
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
У тексті пояснювальної записки вказуються:
Орієнтовна освітня програма розроблена
4212.К.64.10-2017 з професії «Касир (в банку)».

на

основі

СП(ПТ)О

Орієнтовна освітня програма підготовки кваліфікованих робітників
визначає перелік навчальних модулів, перелік та зміст професійних
компетентностей.
Робочий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників
включає розподіл навчального навантаження між загальнопрофесійною,
професійно-теоретичною
та
професійно-практичною
підготовкою,
консультації, кваліфікаційну атестацію. Робочий навчальний план визначає
загальну кількість годин для оволодіння професійною кваліфікацією та
розподіл годин між навчальними модулями.
Робочий навчальний план та освітня програма для підготовки
кваліфікованих
робітників
розробляються
закладами
професійної
(професійно-технічної) освіти за погодженням з роботодавцями та органами
управління освітою на основі типових навчальних планів та типових
навчальних програм.
Робочий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників
визначають графік навчального процесу, перелік навчальних предметів, їх
погодинний розподіл та співвідношення між загальнопрофесійною,
професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою.
Робочі навчальні програми для підготовки кваліфікованих робітників
визначають зміст навчальних предметів відповідно до компетентностей та
тематичний погодинний розподіл відповідно до робочого навчального плану.
Перелік основних засобів навчання розроблено відповідно до потреб
роботодавців, сучасних технологій та матеріалів.
За результатами здобуття професійної кваліфікації проводиться
державна кваліфікаційна атестація, що передбачає оцінювання набутих
компетентностей й визначається параметрами: «знає – не знає»; «уміє – не
вміє». Поточне оцінювання проводиться відповідно до чинної нормативноправової бази.
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти, органи управління
освітою, засновники організовують 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) та безпосередньо приймають участь у
кваліфікаційній атестації.
Після завершення навчання кожен учень (слухач) повинен уміти
самостійно виконувати всі роботи, передбачені кваліфікаційною
характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у
галузі.
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1. Робочий навчальний план розроблено у відповідності до стандарту
професійної (професійно-технічної) освіти з професії: «Касир (в банку)»
СП(ПТ)О 4212.К.64.10-2017 (наказ Міністерства освіти і науки України від
«27» грудня 2017 р. № 1691) та освітньої програми, схваленої педагогічною
радою (протокол № ___ від __25.06.2018 р.____);
2. Планом передбачено проведення виробничої практики перед присвоєнням
кваліфікації.
3. Базовий навчальний блок вивчається один раз – перед оволодінням
навчальним матеріалом навчальних модулів.
4. Години, які переносяться:
Курс
І

З якого модуля або
предмету

Кіль
кість
годин

На який модуль або предмет

Кількіс
ть
годин

Професійно-теоретична
підготовка

281

Раціональний розподіл між
модулями (блоками) з метою
виділення часу для проходження
переддипломної практики
наприкінці періоду навчання

281

Професійно-практична
підготовка

378

На виробничу практику на
підприємстві наприкінці періоду
навчання

378

Освітня програма розрахована на 1449 годин
В тому числі:
професійно – теоретична підготовка 321 година, з них лабораторно –
практичних занять - 66 годин;
- професійно – практична підготовка 876 годин;
- консультації - 70 годин;
- державна кваліфікаційна атестація - 7 годин.
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Зведена таблиця по розрядам, модулям і предметам з професії «Касир (в банку)»

Навчальні предмети
за видами підготовки

Кількість
годин

Базовий
блок

КБ1

КБ2

КБ3

КБ4

КБ5-6

КБ1-6

Загальнопрофесійна підготовка
Основи трудового законодавства
Основи галузевої економіки та підприємництва
Основи енергозбереження
Професійно-теоретична підготовка
Основи бухгалтерського обліку
Технологія касових операцій
Комп’ютеризація облікової інформації
Українське ділове мовлення
Профетика ті психологія спілкування
Охорона праці
Професійно-практична підготовка

59
21
17
21
321
40
161
50
20
20
30

59
21
17
21
40
7

52
8

52
8

52
8

40
1

85
8

-

11

24

24

24

27

51

-

7

8

8

8

6

13

-

5

4

4

4

3

-

-

5

4

4

4

3

-

-

5

4

4

4

-

13

-

876

60

72

72

72

78

144

378

Виробниче навчання
Виробнича практика
Предмети, що вільно обираються
Основи професійної мобільності
Основи споживчих знань
Державна кваліфікаційна атестація або
поетапна кваліфікаційна атестація

498
378
29
18
11

60

72

72

72

78

144

-

6
6
-

-

-

-

4
4
-

19
8
11

378
-

7

7
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Таблиця відповідності компетентностей навчальним предметам
професія «Касир (в банку)»
Професія: Касир (в банку)
Рівень кваліфікації: Касир (в банку)
Загальнопрофесійний блок
Бюджет навчального часу - 99 год.
Загальнопрофесійна підготовка - 59 год.:
Основи трудового законодавства – 21 год.
Основи галузевої економіки і підприємництва – 17 год.
Основи енергозбереження – 21 год.
Професійно – теоретична підготовка – 40 год.:
Основи бухгалтерського обліку – 7 год.
Технологія касових операцій - 11 год.
Комп’ютеризація облікової інформації - 7 год.
Українське ділове мовлення – 5 год.
Профетика та психологія спілкування - 5 год.
Охорони праці – 5 год.
Професійно – практична підготовка – 60 год.:
Виробниче навчання - 60 год.
Код

Професійні
профільні
компетентності

Зміст компетентностей

Назви
предметів

Кількість
годин

Загальнопрофесійні компетентності
ЗПК1 Оволодіння основами
трудового
законодавства в

Знати: систему трудового права України; основні
трудові права та обов’язки працівник та роботодавця у
робочій сфері; зміст, форми, порядок виконання та

Основи
трудового

21
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професійній
діяльності

припинення дії трудового договору; положення про
робочий час і час відпочинку; про нормування та
оплату праці, гарантії та компенсації у сфері праці,
охорони праці; діючі соціально-правові гарантії та
соціальний захист на підприємстві; умови та порядок
застосування у трудовому праві дисциплінарної та
матеріальної відповідальності, порядок врегулювання
трудових спорів.

законодавства

Уміти: користуватися нормативно-правовою базою,
що
регулює
відносини
у
сфері
трудового
законодавства; правильно готувати звернення (заяви,
скарги тощо); обґрунтовувати вибір певних трудових
норм, яких потребують конкретні ситуації; складати й
оформлювати документи правничого характеру з
трудових правовідносин; користуватися правовою
термінологією
щодо
трудового
законодавства;
керуватись у практичній діяльності та в поведінці
правовими знаннями й переконаннями.
ЗПК2 Оволодіння основами
ринкової економіки та
підприємництва

Знати: сутність поняття «ринкової економіки»,
«підприємство», «попит», «пропозиція»,
«конкуренція»; основи підприємницької діяльності;
організаційно-економічні форми підприємства;
поняття «галузевого ринку» та його регіональні
особливості; основи ціноутворення; поняття про
податкову систему і податкові елементи.

Основи
галузевої
економіки і
підприємницт
ва

17
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Уміти: характеризувати особливості поведінки
споживача в умовах невизначеності; розробляти
рекомендації щодо оптимізації витрат виробництва та
максимізації прибутку підприємства; мислити
економічними категоріями і переводити їх на мову
практичної діяльності; вибирати найоптимальніші
рішення із багатьох можливих варіантів рішень, з усіх
точок зору, особливо з точки зору соціальноекономічної
ЗПК7 Дотримання основних
вимог
енергозбереження
ЗПК4 Оволодіння основами
бухгалтерського
обліку

ЗПК5 Оволодіння уміннями
застосовувати
нормативнометодичні матеріали
щодо ведення касових

Знати: основи раціонального використання
енергоресурсів та матеріалів у професійній діяльності.
Уміти: раціонально використовувати енергоресурси та
матеріали в професійній діяльності
Знати: законодавчо-нормативну базу бухгалтерського
обліку і звітності установ банків; організацію та
методику ведення бухгалтерського обліку; облік та
документування банківських бухгалтерських операцій.
Уміти: аналізувати нормативно-законодавчу базу;
оформляти банківську бухгалтерську документацію та
звітність; вести облік касових операцій; здійснювати
контроль за збереженням грошових коштів та
матеріальних цінностей в відділеннях банків
Знати: зміст найважливіших нормативно-правових
актів; методичні та інші розпорядчі документи та
матеріали, які регламентують організацію соціальної
роботи; склад і ознаки правопорушення; принципи,
підстави, цілі юридичної відповідальності при веденні

Основи
енергозбереже
ння

21

Основи
бухгалтерсько
го обліку

7

Технологія
касових
операцій

11

10

операцій

ЗПК6 Оволодіння основами
комп’ютеризації
облікової інформації

ЗПК3 Оволодіння діловою
державною мовою

касових операцій.
Уміти: швидко і правильно орієнтуватися в реальних
правових ситуаціях, складати документи правового
характеру, складати документи при веденні касових
операцій
Знати: функції текстового процесора; форматування
документів; формати електронних документів;
формули і функції табличного процесора; поняття
фільтрування та сортування даних; види банківських
комп’ютерних програм і систем; поняття зведених
таблиць та звітів; порядок застосовувати банківських
комп’ютерних програм для ведення касових операцій
та форматування звітів.
Уміти: вводити, редагувати та друкувати тексти;
використовувати графічні елементи; виконувати
обчислення з числовими, текстовими та логічними
даними електронних таблиць; створювати та
редагувати діаграми; сортувати та фільтрувати дані
електронних таблиць; створювати банківські
документи на основі шаблонів; створювати зведені
таблиці та звіти; використовувати банківські
комп’ютерні програми для ведення касових операцій
та форматування звітів
Знати: роль мови та стилі сучасного ділового письма;
види ділових паперів та вимоги щодо їх складання;
документацію щодо особового складу.
Уміти: володіти стилем сучасного ділового письма;
правильно складати та оформлювати документи
ділового мовлення

Комп’ютериза
ція облікової
інформації

7

Українське
ділове
мовлення

5

11

ЗПК3 Оволодіння
професійною етикою

ЗПК7 Дотримання норм
охорони праці та
безпеки
життєдіяльності на
робочому місці.

Знати: призначення, види, принципи професійної
етики, як способу регуляції поведінки професійної
діяльності
Уміти: дотримуватись принципів професійної етики з
професійної діяльності
Знати: основні вимоги державних нормативних актів
та відомчих наказів з охорони праці; основи гігієни
праці та виробничої санітарії; причини виникнення
нещасних випадків і аварій на підприємствах, що
приводять до травмування працівників, професійних
захворювань та отруєнь; правила і порядок виконання
протипожежних заходів (причини виникнення пожежі
та її стадії)

Профетика та
психологія
спілкування

5

Охорона
праці

5

Уміти: організовувати робоче місце згідно вимог
протипожежної безпеки; підтримувати робочі місця в
межах вимог санітарних норм і гігієни праці; надавати
першу допомогу потерпілим від нещасних випадків,
аварій та при отруєннях; користуватися первинними
засобами пожежогасіння; забезпечувати чистоту й
порядок у приміщеннях і на прилеглих до них
територіях; дотримуватися трудової і виробничої
дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог
виробничої санітарії і гігієни, протипожежного захисту
Перелік навчальних модулів та професійних компетентностей
КБ – касир (в банку) (КБ1, КБ2, КБ3, КБ4, КБ5-6)
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Професійні компетентності
Бюджет навчального часу - 719 год.
Професійно – теоретична підготовка – 281 год.:
Технологія касових операцій - 150 год.
Основи бухгалтерського обліку – 33 год.
Комп’ютеризація облікової інформації - 43 год.
Українське ділове мовлення – 15 год.
Профетика та психологія спілкування - 15 год.
Охорони праці – 25 год.
Професійно – практична підготовка – 816 год.:
Виробниче навчання - 438 год.
Виробнича практика – 378 год.
Код

Професійні
профільні
компетентності

Зміст компетентностей

Назви предметів

Кількість
годин

Професійні компетентності
КБ1-6 Оволодіння
основами
бухгалтерськог
о обліку

Знати: законодавчо-нормативну базу бухгалтерського
обліку і звітності установ банків; організацію та методику
ведення бухгалтерського обліку; облік та документування
банківських бухгалтерських операцій.
Уміти: аналізувати нормативно-законодавчу базу;
оформляти банківську бухгалтерську документацію та
звітність; вести облік касових операцій; здійснювати
контроль за збереженням грошових коштів та
матеріальних цінностей в відділеннях банків

Основи
бухгалтерського
обліку

КБ1 – 8
КБ2 – 8
КБ3 – 8
КБ4 – 1
КБ5-6 – 8
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КБ1-6 Оволодіння
уміннями
застосовувати
нормативнометодичні
матеріали щодо
ведення
касових
операцій

Знати: зміст найважливіших нормативно-правових актів;
методичні та інші розпорядчі документи та матеріали, які
регламентують організацію соціальної роботи; склад і
ознаки правопорушення; принципи, підстави, цілі
юридичної відповідальності при веденні касових операцій.

КБ1-6 Оволодіння
основами
комп’ютеризаці
ї облікової
інформації

Знати: функції текстового процесора; форматування
документів; формати електронних документів; формули і
функції табличного процесора; поняття фільтрування та
сортування даних; види банківських комп’ютерних
програм і систем; поняття зведених таблиць та звітів;
порядок застосовувати банківських комп’ютерних
програм для ведення касових операцій та форматування
звітів.
Уміти: вводити, редагувати та друкувати тексти;
використовувати графічні елементи; виконувати
обчислення з числовими, текстовими та логічними даними
електронних таблиць; створювати та редагувати діаграми;
сортувати та фільтрувати дані електронних таблиць;
створювати банківські документи на основі шаблонів;
створювати зведені таблиці та звіти; використовувати
банківські комп’ютерні програми для ведення касових
операцій та форматування звітів

Технологія
касових операцій

КБ1 – 24
КБ2 – 24
КБ3 – 24
КБ4 – 27

Уміти: швидко і правильно орієнтуватися в реальних
правових ситуаціях, складати документи правового
характеру, складати документи при веденні касових
операцій

КБ5-6 – 51

Комп’ютеризація
облікової
інформації

КБ1 – 8
КБ2 – 8
КБ3 – 8
КБ4 – 6
КБ5-6 – 13
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КБ1-6 Оволодіння
діловою
державною
мовою

КБ1-6 Оволодіння
професійною
етикою

Знати: довідково-інформаційні документи; етикет
Українське ділове
ділового мовлення; обліково-фінансові документи;
мовлення
документи з господарсько-договірної діяльності;
організаційні й розпорядчі документи; особливості усного
ділового мовлення.
Уміти: грамотно оформлювати довідково-інформаційні
документи; складати службові листи (лист-запит, листпропозиція, лист претензія) та відповіді на них (листпідтвердження, супровідний лист, гарантійний лист);
оформлювати обліково-фінансові документи (відомості,
накладні, розписки, доручення); оформлювати трудові
угоди, договори, ваучери, приватизації, сертифікати та
заповнювати декларації про доходи ; розрізняти розпорядчі
документи

КБ1 – 4

Знати: призначення, види, принципи професійної етики,
як способу регуляції поведінки професійної діяльності
Уміти: дотримуватись принципів професійної етики з
професійної діяльності

КБ1 – 4

Профетика та
психологія
спілкування

КБ2 – 4
КБ3 – 4
КБ4 – 3

КБ2 – 4
КБ3 – 4
КБ4 – 3

КБ1-6 Дотримання
норм охорони
праці та
безпеки
життєдіяльност

Знати: основні вимоги державних нормативних актів та
відомчих наказів з охорони праці; основи гігієни праці та
виробничої санітарії; причини виникнення нещасних
випадків і аварій на підприємствах, що приводять до
травмування працівників, професійних захворювань та

Охорона праці

КБ1 – 4
КБ2 – 4
КБ3 – 4
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і на робочому
місці.

отруєнь; правила і порядок виконання протипожежних
заходів (причини виникнення пожежі та її стадії)
Уміти: організовувати робоче місце згідно вимог
протипожежної безпеки; підтримувати робочі місця в
межах вимог санітарних норм і гігієни праці; надавати
першу допомогу потерпілим від нещасних випадків, аварій
та при отруєннях; користуватися первинними засобами
пожежогасіння; забезпечувати чистоту й порядок у
приміщеннях і на прилеглих до них територіях;
дотримуватися трудової і виробничої дисципліни, правил і
норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни,
протипожежного захисту

КБ5-6 – 13

Додаткові компетентності
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Бюджет навчального часу - 29 год.
Основи професійної мобільності – 18 год.
Основи споживчих знань – 11 год.
Код

Професійні
профільні
компетентності

Назви предметів

Кількість годин

Зміст компетентностей
Додаткові компетентності

ЗПК1 Оволодіння
основами
КБ4
професійної
КБ5-6 мобільності

Основи
професійної
мобільності

КБ5-6 Оволодіння
основами
споживчих
знань

Основи
споживчих знань

ЗПК1 – 6
КБ4 – 4
КБ5-6 – 8

КБ5-6 – 11

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
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Основи трудового законодавства
Професія: Касир (в банку)
Рівень кваліфікації: Касир (в банку)
Тематичний план
Код модуля

Кількість годин
Всього
З них ЛПР

Назва теми (компетентності)

ЗПК1.1

Трудове право. Трудовий договір.

6

ЗПК1.2

Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку.

6

ЗПК1.3

Трудова дисципліна. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність.

4

ЗПК1.4

Соціальний захист працівників. Охорона праці. Трудові спори

5
Разом

21

Зміст
Код
модуля

Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу

ЗПК1.1 Трудове право. Трудовий договір.

Предмет і система трудового права. Основні принципи трудового права. Джерела трудового права. Суб'єкти
трудового права. Трудові правовідносини. Колективні договори та угоди. Трудовий договір: поняття, умови
укладення, форма, строк і види трудового договору. Розірвання трудового договору. Порядок звільнення
працівників.
ЗПК1.2 Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку.

Право громадян на відпочинок. Поняття робочого часу. Види тривалості робочого часу. Режим роботи і облік
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робочого часу. Поняття надурочних робіт і порядок їх проведення. Трудові відпустки. Додаткові відпустки у зв'язку
з навчанням. Соціальні відпустки. Відпустки без збереження заробітної плати. Порядок надання відпусток.
ЗПК1.3 Трудова дисципліна. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність.

Трудова дисципліна. Правові засади зміцнення трудової дисципліни. Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна
відповідальність (види і межі відповідальності).
ЗПК1.4 Соціальний захист працівників. Охорона праці. Трудові спори
Соціальний захист працівників. Поняття, основні положення.
Право громадян на зайнятість. Страхування працівників. Компенсації.
Охорона праці. Поняття, основні положення.
Трудові спори, порядок їх розгляду. Виконання рішень комісій з трудових спорів.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
Основи галузевої економіки і підприємництва
Професія: Касир (в банку)
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Рівень кваліфікації: Касир (в банку)
Тематичний план
Код модуля

Кількість годин
Всього
З них ЛПР

Назва теми (компетентності)

1

ЗПК2.2

Курс «Основи галузевої економіки і підприємництва». Галузева структура
промисловості України.
Механізм функціонування ринкової економіки

ЗПК2.3

Підприємство. Основи підприємницької діяльності.

6

ЗПК2.4

Організаційно-економічні форми підприємства. Галузевий ринок.

5

Кадри підприємства. Продуктивність праці. Організація і оплата праці.
Податкова система

2

ЗПК2.1

ЗПК2.5

Разом

3

17

Зміст
Код
модуля

Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу

Курс «Основи галузевої економіки і підприємництва». Галузева структура промисловості України.
ЗПК2.1

Мета і зміст курсу. Поняття та класифікація галузей промисловості України. Галузева структура. Основні фактори
впливу на формування галузевої структури.
Механізм функціонування ринкової економіки

ЗПК2.2

Об’єктивні передумови виникнення, сутність і характерні риси сучасного ринку. Функції і структура ринку.
Механізм функціонування ринкової економіки (попит, пропозиція, конкуренція). Інфраструктура ринку.
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ЗПК2.3

ЗПК2.4

ЗПК2.5

Підприємство. Основи підприємницької діяльності.
Закон України "Про підприємства". Загальна характеристика підприємств, форм власності. Розвиток і види
підприємств. Функції підприємств. Зміст і поняття підприємницької діяльності. Характеристика цілей, завдань,
суб'єктів і об'єктів підприємництва. Особливості формування внутрішнього і зовнішнього підприємницького
середовища. Державна підтримка підприємницької діяльності.
Організаційно-економічні форми підприємства. Галузевий ринок.
Господарські товариства, кооперативи. Виробничо-господарська, економічна і соціальна діяльність підприємства.
Формування та структура виробничого процесу. Основні принципи організації виробничого процесу. Типи
виробництва. Галузевий ринок. Ринковий простір. Типи ринкових меж.
Кадри підприємства. Продуктивність праці. Організація і оплата праці. Податкова система
Кадри підприємства (склад і структура). Класифікація персоналу.
Поняття продуктивності праці. Показники та методи обчислення продуктивності праці.
Заробітна плата (економічний зміст, форми і системи). Тарифна система оплати праці. Класифікаційні розряди,
порядок їх призначення.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
Інформаційні технології
Професія: Касир (в банку)
Рівень кваліфікації: Касир (в банку)
Тематичний план
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Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Код модуля
Всього

З них ЛПР

Загально – Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для
професійний автоматизації виробництва
блок
Системи управління на основі комп’ютерних технології

9

2

Разом

17

Код модуля

8
2

Зміст
Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу
Загально –
Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва
професійний Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням: верстатом, агрегатом, виробничою
блок
установкою, робото-технічним комплексом, гнучким автоматизованим модулем, лінією, цехом,
підприємством.
Числове програмне управління та його різновидності.
Роботизація та автоматизація виробництва на основі електронно-обчислювальної техніки – основа
інтенсифікації виробництва.
Охорона праці та техніка безпеки під час роботи на автоматизованому обладнанні.
Роль людського фактора в автоматизованому виробництві.
Перспектива розвитку електронно-обчислювальної техніки і засобів автоматизації.
Лабораторно-практичні роботи:
1. Складання алгоритмів управління автоматизації обладнанням.
2. Складання алгоритмів роботи числового програмного управління для виробництва.
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Системи управління на основі комп’ютерних технологій
Поняття про мікропроцесори, контролери та логічні елементи. Елементна база сучасних комп’ютерів.
Функціональна схема мікропроцесора. Основний алгоритм роботи мікропроцесора.
Пристрої зв’язку з об’єктами управління та їх класифікація по визначенню та принципу дії.
Датчики, їх визначення. Класифікація датчиків за видами вхідних неелектричних величин: механічних,
теплових, оптичних.
Виконавчі механізми. Приводи: електричний, електромагнітний.
Засоби представлення інформації різними датчиками та пристроями зв’язку з об’єктами управління.
Поняття про пристрої перетворення інформації ( ЦАП, АЦП ).
Види управління: ручне, автоматизоване, автоматичне.
Структура і визначення різних систем управління механізмами та технологічними процесами. Регулювання.
Контроль. Сигналізація та блокування.
Рівні управління верстатами. Основні функції програмного керування на кожному рівні управління.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
Основи енергозбереження
Професія: Касир (в банку)
Рівень кваліфікації: Касир (в банку)
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Тематичний план
Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин
Всього

ЗПК – 7

Основи енергозбереження

10

ЗПК – 7

Енергозбереження для банківських установ

11

Разом

Код модуля

З них ЛПР

21
Зміст
Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу
ЗПК – 7
Основи енергозбереження
Нормативно-правова база енергозбереження.
Принципи державної політики у сфері енергозбереження. Органи державного управління у сфері
енергозбереження.
Економічні та соціальні засади енергозбереження.
Екологічні основи енергозбереження для підприємств галузі.
Тестові завдання.
ЗПК – 7
Енергозбереження для банківських установ
Роль енергозберігаючих технологій.
Способи контролю за витратою енергоресурсів. Енергоаудит.
Перспективи застосування новітніх технологій в енергозбереженні.
Потенціал розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії.
Принципи раціональної роботи електрообладнання. Підготовка до контрольної роботи.
Контрольна робота.
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА
Українське ділове мовлення
Професія: Касир (в банку)
Рівень кваліфікації: Касир (в банку)
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Тематичний план
Кількість годин
Всього
З них ЛПР
1

Код
модуля
ЗПК3.1

Роль мови у суспільному житті. Стилі сучасного ділового письма

ЗПК3.2

Види ділових паперів та вимоги щодо їх складання

1

ЗПК3.3

Документація щодо особового складу

3

КБ1-2
КБ2-2

Довідково-інформаційні документи
Етикет ділового листування

3
3

КБ2-3

Обліково-фінансові документи

3

КБ3

Документи з господарсько-договірної діяльності

3

КБ4

Організаційні й розпорядчі документи

2

КБ4

Усне ділове мовлення

1

Назва теми (компетентності)

Разом

Код
модуля

20
Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Тема 1. Роль мови у суспільному житті. Стилі сучасного ділового письма

Роль мови у суспільному житті. Поняття літературної мови. Мовна норма. Стильові різновиди української
ЗПК3.1 літературної мови. Риси офіційно-ділового стилю. Стиль сучасного ділового письма.
Культура ділового мовлення. Вимоги до мовлення (правильність, змістовність, логічність, точність,
доречність, виразність).
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Тема 2. Види ділових паперів та вимоги щодо їх складання.
Види документів за класифікаційними ознаками. Ознаки та структурні елементи тексту документа (формуляр
документа). Сучасні вимоги щодо складання та оформлення документів. Правила написання тексту документів.
ЗПК3.2

Орфографія. Правопис м’якого знака, апострофа, спрощення в групах приголосних, подовження і подвоєння
приголосних.
Культура ділового мовлення. Орфоепічні норми літературної мови. Практичне використання засобів
милозвучності. Правильне наголошування слів.
Тема 3. Документація щодо особового складу
Призначення автобіографії та вимоги щодо її складання. Характеристика та її реквізити. Особливості
складання резюме. Заява, типи заяв. Правила оформлення заяв та їх реквізити. Основні види наказів (про прийняття
на роботу, про переведення на іншу роботу, про надання відпустки, про звільнення). Реквізити наказу та вимоги до
викладу тексту. Пропозиції. Віза. Ідентифікаційна картка.

Відомості з мови. Явища чергування приголосних на межі морфем при словотворенні. Типи абревіатур та їх
ЗПК3.3 використання. Найпоширеніші загальноприйняті та галузеві скорочення. Творення чоловічих та жіночих імен по
батькові. Відмінювання прізвищ, імен, по батькові. Функціонально-стилістичні особливості використання лексикограматичних груп іменників (зокрема, власні й загальні назви, конкретні та абстрактні, речовинні, збірні назви).
Визначення роду іменників. Складні випадки словозміни (Р.в. іменників ІІв.; поділ іменників ІІв. з основою на –р
(назви професій) на групи та написання відмінкових закінчень; використання паралельних закінчень Д.в. іменників
ІІв.; особливості вживання та творення Кл. в. іменників).
Орфографія. Написання похідних від власних назв прикметників. Правопис суфіксів, префіксів. Правопис
складних слів. Правопис прізвищ. Вживання великої літери. Правопис відмінкових закінчень іменників. Правопис
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складних іменників.
Культура ділового мовлення. Усунення помилок, пов’язаних з невиправданим повторенням спільнокореневих
слів, а також з порушенням норм українського словотворення. Правильна вимова і вживання складноскорочених
слів. Наголошення складних слів. Зв’язок іменників спільного роду та незмінюваних іменників із відмінюваними
частинами мови. Словозмінні паралелі іменників, їхні стилістичні можливості.
Тема 4. Довідково-інформаційні документи
Призначення, ознаки та правила оформлення довідково-інформаційних документів. Складання повідомлення
електронною поштою. Особливості оформлення доповідної і пояснювальної записок. Довідка та її основні
реквізити. Протокол та витяг з протоколу. Групи протоколів (стислі, повні, стенографічні). Вимоги до тексту
протоколу. Реквізити витягу з протоколу. Звіти та їх різновиди (статистичні, текстові).

КБ1-2

Відомості з мови. Ділова лексика, її ознаки та групи (зокрема, терміни, професійно-технічна лексика).
Терміни та їх місце в діловому мовленні, в тому числі терміни ринкової, комерційної, зовнішньоекономічної
діяльності. Іншомовні слова в документах. Синоніми в діловому мовленні. Складні випадки розмежування
значення паронімів. Типові мовні звороти в офіційно-діловому стилі. Етика ділового спілкування. Використання
форм вищого та найвищого ступенів порівняння прикметників у діловому мовленні. Творення прислівників.
Ступені порівняння прислівників. Дієслівні форми (інфінітив, особові, дієприкметник, дієприслівник, безособові на
–но, -то). Особливості словозміни (творення часових та способових форм). Творення дієприкметників та
дієприслівників, особливості вживання цих форм у діловому мовленні. Дієслівне керування. Особливості
використання усталених прийменникових конструкцій у діловому мовленні. Роль і синонімія сполучників. Функції
часток у слові та реченні.
Орфографія і пунктуація. Правопис слів іншомовного походження. Розділові знаки при відокремлених
означеннях. Правопис відмінкових закінчень прикметників. Написання складних прикметників, прислівників і
прислівникових сполучень, утворених від іменника з прийменником. Розділові знаки при відокремлених
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обставинах і додатках. Правопис особових закінчень дієслів. Правопис суфіксів і закінчень дієприкметників та
суфіксів дієприслівників. Розділові знаки при дієприкметникових, дієприслівникових зворотах. Написання частки
«не» з різними частинами мови. Правопис словотворчих і формотворчих часток, сполучників, прийменників.
Культура ділового мовлення. Дотримання лексичних норм. Етикет ділових паперів. Вживання іншомовних
слів. Вибір слова, використання типових мовних зворотів. Синоніміка форм ступенів порівняння прикметників,
прислівників. Особливості вживання коротких і нестягнених форм прикметників. Наголошення відмінкових форм
прикметників. Синонімія прислівників. Використання безособових форм дієслова на означення пасивної дії
(стану). Єдність видо-часових форм дієслова-присудка як засіб зв’язку речень у тексті документів. Синоніміка
прийменників, сполучників. Прийменник «по» в діловому мовленні.
Тема 5. Етикет ділового мовлення
Службові листи та їх стиль. Види службових листів (лист-запит, лист-пропозиція, лист-претензія та відповіді
на них, лист-підтвердження, супровідний лист, гарантійний лист). Початкові та завершальні речення листів.
Відомості з мови. Типові мовні звороти та фрази. Узагальнене значення займенників. Групи займенників за
значенням. Особливості використання займенників у діловому мовленні.
КБ2-2

Орфографія і пунктуація. Правопис відмінкових закінчень займенників, вживання паралельних форм.
Написання похідних займенників разом, окремо, через дефіс. Розділові знаки при звертаннях та відокремлених
прикладках.
Культура ділового мовлення. Запобігання двозначності висловлювання при вживанні займенників.
Стилістичне використання займенникових форм: форми 1-ї (ми) та 2-ої (ви) ос.мн. у значенні однини та ін..
Наголос у займенниках.
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Тема 6. Обліково-фінансові документи
Призначення та особливості складання обліково-фінансових документів. Розписка, доручення та їх реквізити.
Складання відомості, накладної.

КБ2-3

Відомості з мови. Зв’язок числівників з іменниками. Типи відмінювання числівників. Синтаксичні
особливості ділових паперів. Синтаксичні структури у діловому мовленні. Особливості використання вставних
слів, словосполучень і речень у синтаксисі офіційно-ділового стилю.
Орфографія та пунктуація. Правопис складних та складених числівників. Розділові знаки при вставних і
вставлених конструкціях.
Культура ділового мовлення. Правильне використання відмінкових форм числівника, вживання числівників з
іменниками в називному і непрямих відмінках. Наголос у числівниках. Правильне інтонування речень зі вставними
словосполученнями і реченнями, звертаннями, уточнюючими словами, однорідними членами речення.
Тема 7. Документи з господарсько-договірної діяльності
Типи договорів (договір поставки, підряду, купівлі-продажу, про спільну діяльність, оренди, трудовий
договір). Особливості складання трудової угоди, контракту. Ваучер, приватизаційний сертифікат. Декларація про
доходи.

КБ3

Відомості з мови. Односкладні та двоскладні речення в документах. Відокремлені члени речення як засіб
встановлення логіки та точності викладу змісту.
Пунктуація. Розділові знаки при уточнюючих, однорідних членах речення та узагальнюючих словах. Тире
між підметом і присудком.
Культура ділового мовлення. Правильне інтонування текстів з відокремленими членами речення.
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Тема 8. Організаційні й розпорядчі документи
Типи документів за призначенням. Особливості структури організаційних документів (положення – типові та
індивідуальні; інструкції – посадова, з безпеки праці, з експлуатації обладнання; статути). Ознаки й призначення
розпорядчих документів (постанова, ухвала, розпорядження, правила).
КБ4

Відомості з мови. Типи складносурядних та складнопідрядних речень, їх вживання в офіційно-діловому
стилі. Роль безсполучникових складних речень та речень багатокомпонентної структури у документації.
Пунктуація. Розділові знаки у складному реченні.
Культура ділового мовлення. Правильне інтонування сполучникових і безсполучникових складних речень.
Усунення помилок у будові складнопідрядних речень з одним і кількома підрядними, у вживанні сполучних
засобів для поєднання частин складного речення.
Тема 9. Усне ділове мовлення

КБ4

Особливості усного ділового мовлення. Протокольні вимоги щодо організації та методики проведення
заходів. Візитна картка як одна з форм протокольних контактів. Прийом відвідувачів. Телефонна розмова. Бесіда.
Форми ввічливості. Ділові наради. Особливості публічного виступу. Жанри публічних виступів: доповідь, промова,
лекція.
Відомості з мови. Стійкі мовні звороти.
Культура ділового мовлення. Функціонально-стилістичні особливості використання стійких мовних зворотів
(форми ввічливості). Жести і міміка як невербальні засоби спілкування.
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

Профетика та психологія спілкування
Професія: Касир (в банку)
Рівень кваліфікації: Касир (в банку)
Тематичний план
Код
модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин
Всього
З них ЛПР
1
5

КБ2

Індивідуально-психологічні особливості робітника з професії касир (в
банку) та клієнта банку
Структура та засоби спілкування робітників з професії касир (в банку) з
клієнтами банку
Культура ділового спілкування в професійній діяльності касирів (в банку)

КБ3

Умови та технології ефективної поведінки

4

КБ4

Етика професійної поведінки робітника з професії касир (в банку)

3

ЗПК3.1
КБ1

Разом

Код
модуля

4

1

4

1
1

20

4

Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Індивідуально-психологічні особливості робітника з професії «Касир (в банку)» та клієнта банку

Роль психологічних знань для робітника банківської сфери. Основні завдання курсу. Пізнавальні психічні
процеси (увага, сприйняття, відчуття, мислення, уява тощо). Психологія особистості. Направленість особистості.
ЗПК3.1 Потреби. Мотивація. Мотиви поведінки і трудової діяльності. Інтереси. Схильності. Здібності. Творче мислення як
основа творчої професійної діяльності. Розвиток творчих здібностей. Темперамент. Воля. Рівень домагань
особистості. Самосвідомість. Я- концепція. Емоції та почуття. Любов. Дружба.
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Професійна діяльність. Фактори, які впливають на ефективність праці. Психофізіологічні умови праці. Колір
у виробничій сфері. Робочий одяг і зовнішній вигляд працівників. Колектив і особистість. Поняття про трудовий
колектив. Внутрішньогрупові феномени. Міжособистісні відносини в трудовому колективі. Соціальнопсихологічний клімат колективу. Поняття соціально-психологічної і професійної адаптації особистості в трудовому
колективі. Конформізм.
Лабораторно-практичні роботи:
1. Виконання практичних вправ: розвиток уяви, уваги, мислення; розвиток схильностей і здібностей;
довести, як впливає характер людини на успішність ділової кар’єри.
2. Проведення ділової гри на прояв емоцій та почуттів працівника банківської сфери.
Структура та засоби спілкування робітників з професії «Касир (в банку)» з клієнтами банку

КБ1

Процес спілкування. Структура і засоби спілкування. Невербальні засоби спілкування. Мовні засоби спілкування
(інтонація, темп, голосність, форма викладення). Позиції у спілкуванні (спілкування з позиції "дитя", "дорослий",
"батько"). Стилі спілкування. Маніпулювання. Особливості спілкування з людьми різного віку, з різними
психічними станами. Моральні вимоги щодо культури ділового спілкування з клієнтом банку.
Лабораторно-практична робота:
1. Розбір конкретних психологічних ситуацій.
Культура ділового спілкування в професійній діяльності Касирів (в банку)

КБ2

Комунікація та її особливості. Прозорі умови спілкування. Види комунікацій. Принцип дії комунікації.
Поняття про канали особистої комунікації. Стилі ділового спілкування. Етикет ділового спілкування.
Культура міжособистісних контактів. Удосконалення мистецтва спілкування. Праця над собою. Тренінг
психофізичного апарату.
Техніка проведення ділових бесід.
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Лабораторно-практична робота:
1. Ділове спілкування з клієнтом працівника банку.

КБ3

Умови та технології ефективної поведінки
Механізми міжособистісного сприйняття. Психологічні захисти.
Конструктивне спілкування. Прийоми привернення до себе. Конфлікт. Типи конфліктів: внутрішньоособистісний,
діадний, внутрішньогруповий, міжгруповий, міжорганізаційний. Стилі подолання конфліктів. Причини конфліктів
у системі трудових відносин (інформаційні, конфлікти інтересів, конфлікти спілкування, організаційно-структурні
конфлікти, конфлікти систем (ієрархії) цінностей). Керування конфліктом. Особливості професійних конфліктів.
Лабораторно-практична робота:

КБ4

1. Аналіз та вирішення конфліктних ситуацій.
Етика професійної поведінки робітника з професії «Касир (в банку)»
Зовнішня і внутрішня культура. Зовнішність сучасної людини. Культура мови. Культура взаємовідносин.
Професійні і особистісні якості робітника. Поняття про імідж. Професійний етикет. Правила привітання.
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА
Основи професійної мобільності
Професія: Касир (в банку)
Рівень кваліфікації: Касир (в банку)
Тематичний план
Код модуля
ЗПК1
ЗПК1-КБ4
КБ5-6
КБ5-6

Кількість годин
Всього
З них ПР

Назва теми (компетентності)

Професіоналізація особистості робітника з професії «Касир (в банку)»

4

Презентація особистісних і професійних якостей касира (в банку)

6

2

Критерії професійно мобільного робітника з професії «Касир (в банку)»

3

1

Секрети професійно мобільного кваліфікованого робітника з професії
«Касир (в банку)»

5

3

Разом

18

Зміст
Код
модуля

Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу

Професіоналізація особистості робітника з професії «Касир (в банку)»
Сутність професійної мобільності.
ЗПК1

Мета та завдання курсу «Основи професійної мобільності». Основні поняття. Роль професійної мобільності у
професійної діяльності робітника з професії касир (в банку). Ринок праці і професійна мобільність. Компетентність.
Компетенції. Нові вимоги до робітника з професії касир (в банку).
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Презентація особистісних і професійних якостей касира (в банку)
Професійно мобільні якості особистості.

ЗПК1КБ4

Поняття іміджу. Потреби. Ієрархія потреб за А.Маслоу. Професійні наміри та інтереси. Професійна
спрямованість, працездатність. Професійна навченість. Професійна культура. Самовиховання та
самовдосконалення. особистості.
Лабораторно-практичні роботи:
1. Виконання практичних вправ: самопізнання, розвиток особистісної рефлексії, виявлення особистісних цінностей
та потреб.
2. Проведення візуально-рефлексивної гри на виявлення професійно важливих якостей з професії касир (в банку)
Критерії професійно мобільного робітника з професії «Касир (в банку)»
Психологічні регулятори особистості: сприйняття, воля, мотиви, темперамент. Властивості людини та їх прояви
в поведінці, діяльності та спілкуванні.

КБ5-6

Мотиваційна сфера особистості. Емоційно-вольова сфера особистості. Пізнавальна (когнітивна) сфера.
Розвиток та виховання вольової активності.
Лабораторно-практичні роботи:
1. Вправи з розвитку швидкості та гнучкості професійного мислення, уваги, уяви, пам’яті.
Секрети професійно мобільного кваліфікованого робітника з професії «Касир (в банку)»
Створення власного професійного простору.

КБ5-6

Модель професійно мобільного кваліфікованого робітника з професії касир (в банку). Професійна кар’єра .
Оцінка власних можливостей. техніка пошуку роботи.
Лабораторно-практичні роботи:
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1. Виконання практичних вправ: складання індивідуального резюме, співбесіда,техніка проведення телефонних
дзвінків.
2. Виконання вправ: розвиток підприємницьких якостей, пошук ідей для власного бізнесу, креативне мислення
3. Розробка бізнес-плану проекту власного професійного простору. Творчий звіт (проект, презентація)
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА
Комп'ютеризація облікової інформації
Професія: Касир (в банку)
Рівень кваліфікації: Касир (в банку)
Тематичний план
Код
модуля
ЗПК 6
КБ1
КБ2
КБ3
КБ 4
КБ 5-6

Назва теми (компетентності)
Оволодіння основами комп’ютеризації облікової інформації
Опанування основних навичок ведення касових операцій готівкою в
операційній касі банку
Оволодіння базовими основами ведення банківських рахунків
Оволодіння навичками ведення розрахунково-касового обслуговування
клієнтів банку: фізичних та юридичних осіб
Опанування базовою технологією кредитування населення
Оволодіння базовими компетентностями ведення безготівкових розрахунків.
Оволодіння базовою сутністю банківських послуг

Разом

Код
модуля
ЗПК 6

Кількість годин
Всього

З них ЛПР

7
8

2
5

8

5

8

5

6
13

4
10

50

30

Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Оволодіння основами комп’ютеризації облікової інформації
Завантаження текстового редактора Word. Елементи вікна Word. Робота з документами. Основи роботи
з текстом. Форматування символів, абзаців та сторінок.
Границі та заливка. Колонки. Створення та форматування таблиць. Попередній перегляд та друк
документів.
37

КБ1

КБ2

КБ3

Лабораторно-практичні роботи:
1. Форматування символів, абзаців та сторінок.
2. Засоби оформлення документів. Побудова та заповнення таблиць.
Опанування основних навичок ведення касових операцій готівкою в операційній в касі банку
Система електронних таблиць ЕХСЕL при виконанні касових операцій банку
Структура електронних таблиць: комірка, рядок, стовпчик. Переміщення по таблиці та виділення
фрагментів електронної таблиці. Введення та редагування банківських даних. Форматування комірок та
діапазонів комірок. Використання формул при обчисленнях у таблицях. Створення формул. Майстер
функцій. Категорії функцій. Побудова діаграм в електронних таблицях. Друкування таблиць, збереження та
пошук файлів.
Лабораторно-практичні роботи:
1. Створення таблиць та заповнення їх банківською інформацією.
2. Форматування комірок та діапазонів комірок.
3. Використання формул під час обробки табличних даних.
4. Робота з Майстром функцій.
5. Побудова діаграм в електронних таблицях.
Оволодіння базовими основами ведення банківських рахунків
Класифікація програмного забезпечення у банках. Програми «Ведення банківських рахунків», «Операції
за вкладами » та інші. Знайомство з програмами, принципи роботи.
Лабораторно-практичні роботи:
1. Відкриття поточного рахунку фізичній особі та оформлення документів.
2. Складання і оформлення касових документів з додаткових внесків на поточні рахунки.
3. Відкриття вкладного (депозитного) рахунку.
4. Нарахування відсотків за рахунками вкладників та їх виплата.
5. Закриття вкладних рахунків.
Оволодіння навичками ведення розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку: фізичних та
юридичних осіб
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КБ4

КБ5-6

Класифікація програмного забезпечення у банках. Програми «Приймання комунальних платежів»,
«Розрахунково-касове обслуговування» та інші. Знайомство з програмами, принципи роботи.
Лабораторно-практичні роботи:
1. Складання договору між банком та юридичними особами на приймання платежів.
2. Здійснення операцій з приймання платежів від населення.
3. Завершення операційного дня та складання звітності.
Опанування базовою технологією кредитування населення
Класифікація програмного забезпечення у банках. Застосування комп’ютерних програм для оформлення
документів при здійсненні операцій з кредитування населення. Програми «Оформлення кредитів»,
«Кредитування населення » та інші. Знайомство з програмами, принципи роботи.
Лабораторно-практичні роботи:
1. Оформлення документів при здійсненні операцій з кредитування населення.
2. Нарахування відсотків за кредитами та їх виплата.
3. Виплата кредитів.
Оволодіння базовими компетентностями ведення безготівкових розрахунків.
Оволодіння базовою сутністю банківських послуг
Застосування комп’ютерних програм для оформлення документів при здійсненні безготівкових розрахунків.
Застосування комп’ютерних програм для оформлення документів при здійсненні валютно-обмінних
операцій.
1. Здійснення операцій при безготівкових розрахунках.
2. Завершення операційного дня та складання звітності.
3. Здійснення та оформлення операцій з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти.
4. Здійснення операцій з конвертації іноземної валюти.
5. Складання окремих реєстрів на куплену і продану валюту.
6. Складання операційного щоденника в кінці робочого дня.
7. Оформлення документів щоденної звітності.
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА
Основи бухгалтерського обліку
Професія: Касир (в банку)
Рівень кваліфікації: Касир (в банку)
Код
модуля
ЗПК
КБ 1

Тематичний план
Назва теми (компетентності)
Загальна характеристика бухгалтерського обліку
Облік та ведення касових операцій

КБ 2

Облік та ведення банківських рахунків

КБ 3

Розрахунково-касове обслуговування клієнтів банку: фізичних та юридичних
осіб
Кредитування населення
Облік та ведення безготівкових розрахунків
Облік банківських послуг

КБ 4
КБ 5
КБ 6
Разом

Код
модуля
ЗПК

Кількість годин
Всього
З них ЛПР
7
8
1
8

1

8

1

1
5
3

1

40

4

Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Загально базовий блок
Облік, його роль та значення в господарстві. Види обліку. Поняття про організацію бухгалтерського обліку.
Поняття про бухгалтерський баланс. Господарські кошти та джерела їх утворення.
Поняття про господарські операції, зміни, що викликані ними в складі господарських коштів та джерел у
процесі виробничої діяльності підприємства і відображення цих змін у бухгалтерському балансі. План
рахунків бухгалтерського обліку банків, його особливість та побудова.
Поняття про рахунки бухгалтерського обліку і порядок відображення на них господарських операцій.
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КБ 1

КБ 2

КБ 3

Побудова рахунків.
Оборотні залишки (сальдо) за рахунками. Подвійний запис операцій на рахунках, його сутність та контрольне
значення. Кореспонденція рахунків як форма відображення взаємозв'язку господарських операцій.
Бухгалтерські проводки: прості та складні.. Прибутки та витрати установ банків.
Облік та ведення касових операцій
Основи, загальної характеристики бухгалтерського обліку в установах банків. Поняття про документ, що
застосовуються у бухгалтерському обліку.
Вимоги до первинної документації, типові та спеціалізовані документи. Загальний порядок складання документів,
виправлення помилок у документах. Засвоєння основ первинного обліку і звітності в установах банків.
Синтетичний і аналітичний облік. Реєстри синтетичного та аналітичного обліку. Види і форми облікових
реєстрів. Поняття про облікові реєстри.
Правила ведення облікових реєстрів і засоби виправлення облікових записів. Значення первинної
документації для ведення бухгалтерського обліку .
Порядок перевірки документальної звітності в установах банків.
Ліміти грошової готівки установ банків та порядок їх встановлення.
Документальне оформлення недостачі та надлишків грошей і цінностей, що виявлені при перевірці звітності.
Облік руху грошової готівки в установах банків і контроль за дотриманням лімітів грошової готівки.
Облік інкасаційних сумок.
Облік та ведення банківських рахунків
Економічна сутність депозитних операцій. Етапи обліку депозитних операцій.
Облік операцій за вкладами в установах банків. Організація картотек з документами на вклади.
Облік операцій за рахунками фізичних осіб. Облік операцій за рахунками юридичних осіб.
Облік нарахованих відсотків за рахунками вкладників.
Розрахунково-касове обслуговування клієнтів банку: фізичних та юридичних осіб
Облік операцій з прийому комунальних платежів. Облік операцій при розрахунках платіжними
дорученнями.
Облік операцій при розрахунках чеками. Облік операцій при розрахунках платіжними вимогами.
Облік операцій з прийняття виручки від торгових і побутових організацій.
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КБ 4

Кредитування населення
Класифікація кредитів. Етапи обліку кредитних операцій. Облік виданих позик юридичним особам..
Облік виданих позик фізичним особам..Облік сум нарахованих, отриманих або протермінованих відсотків
за користування позикою на рахунках..
Контроль за використанням та погашенням кредиту. Особливі форми кредитів : овердрафт, факторинг, лізинг.

КБ 5

Облік та ведення безготівкових розрахунків
Оволодіння основами ведення обліку безготівкових операцій.
Перевірка документів на перекази і порядок їх обліку.
Оформлення та облік операцій з переказами та дорученнями.
Облік операцій з БПК.
Облік операцій за міжбанківськими розрахунками.

КБ 6

Облік банківських послуг
Ведення обліку валютно-обмінних операцій. Облік операцій з продажу і купівлі іноземної валюти, дорожніх
чеків. Балансові проводки сум від проданої іноземної валюти і дорожніх чеків.
Порядок постачання іноземною валютою і дорожніми чеками установ банків. Облік пересилання іноземної валюти
та дорожніх чеків. Балансові проводки сум одержаної комісії.
Облік операцій з ощадними сертифікатами. Облік сум за виданими і сплаченими сертифікатами. Балансові
проводки за сертифікатами, виданими за рахунок готівкових коштів. Балансові проводки сум сплачених
сертифікатів, нарахованих у відсотках і видача їх готівкою.
Порядок зберігання цінних паперів, права, обов'язки та матеріальна відповідальність працівників, що мають доступ
до цінних паперів.
Облік нетрадиційних банківських операцій.
Бухгалтерська звітність та її значення. Порядок строків складання і подання документальної звітності.
Види звітності.
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА
Технологія касових операцій
Професія: Касир (в банку)
Рівень кваліфікації: Касир ( банку)
Тематичний план
Назва теми (компетентності)

Код модуля

Кількість годин
Всього

З них ЛПР

ЗПК

Банківська справа, принципи роботи банків

11

КБ 1

Ведення касових операцій з готівкою в операційній касі банку

24

6

КБ 2

Ведення банківських рахунків

24

6

КБ 3

Ведення розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку: фізичних та

24

5

КБ 4

юридичних осіб
Кредитування населення

27

2

КБ 5

Основи роботи і форми безготівкових розрахунків

30

6

КБ 6

Банківські послуги

21

3

161

28

Разом
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Код
модуля
ЗПК

КБ 1

Зміст
Назва теми (компетентності)
5

Зміст навчального матеріалу
Банківська справа, принципи роботи банків
Сутність і значення банківської справи. Історія розвитку банків. Закон «Про банки і банківську діяльність».
Закон України "Про Національний банк України". Сучасна банківська система. Характеристика дворівневої
банківської системи. Види банків, їх операції та функції. Розподіл банків за функціями, за характером діяльності, за
формою власності, за національною належністю. Реєстрація та ліцензування банківської діяльності. Організаційна
структура та управління комерційними банками. Організація робочого місця касира. Вимоги до зовнішнього виду
банківського працівника (санітарія та гігієна).
Ведення касових операцій з готівкою в операційній касі банку
Положення організації касової роботи в установах банків згідно з вимогами інструкції про касові операції
в установах банків України. Порядок роботи прибуткової каси банку.
Порядок роботи вечірньої каси банку.
а) порядок приймання вечірніми касами готівки від підприємств, установ, організацій і населення;
б) приймання вечірніми касами сумок, мішків з готівкою та іншими цінностями від інкасаторів.
Порядок роботи каси перерахунку грошей. Порядок роботи видаткової каси банку.
Визначення ознак справжності та платіжності банкнот, монет і валютних цінностей.
Порядок роботи касира з сумнівними банкнотами, оформлення відповідних касових документів; перевірка
платіжності банкнот і монет візуально та за допомогою технічних засобів.
Обробка, формування і пакування грошових банкнот, монет і валютних цінностей, оформлення відповідних
касових документів.
Підкріплення установ банків грошима (готівкою) та вивезення їх надлишків інкасацією, оформлення
відповідних касових документів.
Порядок завершення роботи оборотної (операційної) каси, оформлення відповідних касових документів.
Забезпечення збереження цінностей і додержання касової дисципліни, забезпечення збереження цінностей
банку.
Банківська таємниця та процедура допуску до касового вузлу і робота на розрахункових апаратах.
Забезпечення збереження матеріальних цінностей, валюти, валютних цінностей та готівки; відкривання,
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закривання та опечатування сейфів протягом дня в присутності старшого контролера.
КБ 2

КБ 3

КБ 4

Ведення банківських рахунків
Правові відносини клієнтів з банком, обумовлені чинним законодавством. Види рахунків та операції за ними.
Поточні рахунки. Депозитні рахунки. Порядок відкриття поточних рахунків фізичних осіб – резидентів
та нерезидентів. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб і операції за ними.
Порядок відкриття рахунків в іноземній валюті. Приймання додаткового внеску. Порядок видачі коштів з
рахунків.
Нарахування та сплата відсотків. Закриття поточних рахунків і вкладних (депозитних) рахунків.
Довіреності на розпорядження вкладами. Заповіти за вкладами. Розпорядження вкладами на випадок смерті
вкладників. Видача установами банку довідок про вклади, розшук вкладів. Порядок виконання установами
банку заходів щодо арешту коштів на рахунках фізичних осіб.
Ведення розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку: фізичних та юридичних осіб
Документи, на підставі яких відкривається поточний рахунок підприємствам і організаціям.
Розрахунково-касове обслуговування. Готівкові розрахунки: приймання грошей готівкою за заявою на переказ
готівки, видача грошей готівкою за грошовими чеками власників рахунків.
Безготівкові розрахунки з використанням платіжних доручень. Порядок оформлення розрахункових документів.
Касова дисципліна. Порядок закриття рахунків організацій.
Приймання установами банку платежів готівкою від фізичних осіб та оформлення відповідних касових
документів. Порядок завершення операційного дня та складання звітності.
Завершення операційного дня з використанням каналів (ліній) безпосереднього зв'язку для приймання і передачі
інформації. Упорядкування зведених ордерів та запис їх в операційний щоденник, перенесення в загальний
операційний щоденник підсумків окремих операційних щоденників.
Виведення підсумків залишку готівкових грошей, цінностей і цінних бланків у операційному щоденнику;
складання додатку до операційного щоденника. Складання касиром довідок про залишки грошей готівкою,
цінностей і цінних бланків. Порядок групування документів за видами вкладів і видами операцій.
Складання щоденного звіту і передача його в бухгалтерію.
Кредитування населення
Кредитні взаємовідносини установ банків з населенням.
Види позик, що видаються банком. Короткострокове і довгострокове кредитування населення, видача позик
на придбання у торгових організаціях промислових товарів. Умови, порядок, розмір і термін надання позик.
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КБ 5

КБ 6

Подання документів для одержання позик. Порядок відкриття рахунків, здійснення розрахункових операцій.
Порядок оформлення та видачі позики. Погашення кредиту. Сплата відсотків за використання кредиту.
Контроль за сплатою позичальником платежів за кредитним договором.
Основи роботи і форми безготівкових розрахунків
Значення безготівкових розрахунків і операцій, які виконуються установами банків.
Загальні основи організації безготівкових розрахунків.
Основні вимоги щодо роботи з системою електронних платежів.
Безготівкові розрахунки між суб'єктами господарювання
Операції з використанням банківських платіжних карток.
Операції за платіжними терміналами.
Операції з банкоматами.
Операції з Інтернет системами банків.
Операції проведення переказу коштів за платіжними системами .
Переказ грошей готівкою, внесених в установу банку, для одержання грошових коштів в іншій установі банку
без зарахування на особовий рахунок клієнта.
Перекази за міжнародними платіжними системами Wester Union, Vigo, Anelik та інші.
Банківські послуги
Здійснення валютно-обмінних операцій. Нетрадиційні банківські операції.
Операції з цінними паперами: акції; облігації внутрішніх державних і місцевих позик; облігації підприємств;
казначейські зобов'язання; ощадні сертифікати; векселі.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА
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Охорона праці
Професія: Касир(в банку)
Рівень кваліфікації: Касир (в банку)
Тематичний план
Код модуля

Кількість годин

Назва теми (компетентності)

Всього

5

КБ1

Правові та організаційні основи охорони праці.
Основи гігієни праці та виробничої санітарії
Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек.

КБ2
КБ3

Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.
Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

4
4

КБ5

Організація пожежної охорони в галузі. Основи електробезпек

10

КБ6

Медичні огляди. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних
випадках.

3

ЗПК

Разом

З них ЛПР

4

30
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Зміст
Код
модуля
ЗПК

Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Правові та організаційні основи охорони праці. Основи гігієни праці та виробничої санітарії.
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.
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
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КБ 1

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.
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.
Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек.
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 професією.
Загальні вимоги щодо облаштування робочих місць: належні умови освітлювання приміщень і робочого
місця, оптимальні умови мікроклімату (температура, відносна вологість, швидкість руху, рівень іонізації
повітря). Основні санітарно-гігієнічні вимоги. Вимоги до освітлення. Вимоги до організації робочого місця
касира: необхідна площа, правила розташування робочих місць. Основні вимоги безпеки під час роботи.
Режим праці та відпочинку. Вимоги до виробничого персоналу. Обов’язки, права та відповідальність за
порушення правил безпеки. Безпечні прийоми і методи праці на робочому місці. Дії під час виникнення
небезпечної ситуації на робочому місці.
Захист від небезпечних виробничих факторів. Зони безпеки. Світлова і звукова сигналізація.
Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.
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КБ 2

Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.
Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, 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.
Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.
Ознайомлення з типовою інструкцією щодо безпеки праці, умовами і прийомами безпечної роботи під час
виконання робіт.
Загальні вимоги щодо облаштування робочих місць: належні умови освітлювання приміщень і робочого
місця, оптимальні умови мікроклімату (температура, відносна вологість, швидкість руху, рівень іонізації
повітря). Основні санітарно-гігієнічні вимоги. Вимоги до освітлення. Вимоги до організації робочого місця
касира: необхідна площа, правила розташування робочих місць. Основні вимоги безпеки під час роботи.
Режим праці та відпочинку. Вимоги до виробничого персоналу. Обов’язки, права та відповідальність за
порушення правил безпеки. Безпечні прийоми і методи праці на робочому місці. Дії під час виникнення
небезпечної ситуації на робочому місці.

КБ 3

Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.
Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної
енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил
використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі
пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин. Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна
сигналізація.
Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння,
тління. Легкозаймисті й 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.
Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.
Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.
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КБ 5

Організація пожежної охорони в галузі. Основи електробезпеки.
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 аварій від кількості, фізико – хімічних властивостей і параметрів
пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.
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.
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 безпеки 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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КБ 6

Медичні огляди. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках
Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.
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 носа 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), шоці, тепловому та сонячному ударі,
обмороженні.
Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.
Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.
Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом,
алкоголем, нікотином.
Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА
Виробниче навчання
Професія: Касир (в банку)
Рівень кваліфікації: касир (в банку)
Тематичний план
Назва теми (компетентності)

Код модуля

ЗПК

Кількість годин
Всього

60

КБ4

Ознайомлення з професією, організацією роботи в банках. Банківська
документація.
Організація роботи операційної каси банку та здійснення касових операцій у
банках.
Операції з рахунками.
Операції ведення розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку:
фізичних та юридичних осіб.
Кредитування населення.

КБ5

Ведення безготівкових розрахунків.

90

КБ6

Послуги банків.
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КБ1
КБ2
КБ3

Разом

З них ЛПР

72
72
72
78

498

Зміст
Код
модуля
Загально
базовий
блок

Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Ознайомлення з професією, організацією роботи в банках. Банківська документація
Історія професії. Відомості про професійно-технічний навчальний заклад, його традиції. Ознайомлення з
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КБ 1

освітньо-кваліфікаційною характеристикою.
Правила та норми охорони праці в навчальних майстернях. Вимоги до виробничого обладнання та його
експлуатації. Заходи щодо попередження травматизму.
Основні правила електробезпеки. Пожежна безпека. Правила користування первинними засобами
пожежогасіння. Надання першої допомоги при ураженні електрострумом, при опіку.
Екскурсія в банківські установи міста.
Екскурсія в музей розвитку фінансової системи м. Дніпра та області.
Ознайомлення з обладнанням та організація робочого місця касира в банку.
Банківські документи та порядок їх заповнення. Реквізити документу.
Організація роботи операційної каси банку та здійснення касових операцій у банках
Інструктаж з організація робочого місця, безпеки праці та пожежної безпеки.
Вправи:
 засвоєння прийомів здійснення операцій у приходних касах та оформлення прибуткових документів;
 засвоєння прийомів здійснення операцій у вечірніх касах (приймання грошей готівкою, інкасаторських сумок);
 засвоєння прийомів організації і порядку роботи каси перерахування;
 засвоєння прийомів здійснення операцій видатковими касами;
 засвоєння прийомів оформлення видаткових документів;
 засвоєння прийомів складання звітних довідок за день;
 засвоєння прийомів видачі монет в обмін на грошові банкноти та підкріплення операційних кас;
 засвоєння прийомів завершення операцій оборотної (операційної) каси банку за день і оформлення
документів;
 засвоєння прийомів обробки, формування, пакування грошових банкнот, монет і валютних цінностей у повні та
неповні корінці;
 засвоєння прийомів пакування грошей у пачки і монет для зберігання та передачі територіальному управлінню
Національного банку;
 засвоєння прийомів вилучення зношених банкнот і монет, формування та їх упаковка;
 засвоєння прийомів перевірки платіжності банкнот і монет візуально та за допомогою технічних засобів;
 засвоєння прийомів оформлення документів і порядок підготовки інкасаторських сумок, приймання доставлених
інкасаторами сумок з готівкою та цінностями.
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КБ 2













КБ 3










Операції з рахунками
Інструктаж з організація робочого місця, безпеки праці та пожежної безпеки.
Вправи:
засвоєння прийомів відкриття поточних рахунків;
засвоєння прийомів оформлення операцій за вкладами на поточні рахунки фізичних осіб;
засвоєння прийомів відкриття вкладних депозитних рахунків в національній та іноземній валютах;
засвоєння прийомів оформлення операцій за вкладами депозитних рахунків фізичних осіб;
засвоєння прийомів складання документів при прийомі початкових та додаткових внесків;
засвоєння прийомів нарахування відсотків за вкладами та їх видачі;
засвоєння прийомів нарахування відсотків до залишків вкладів у кінці року в картках особових рахунків;
засвоєння прийомів складання виписок, залишків вкладів за станом на 1 січня;
засвоєння прийомів видачі частини та всього вкладу;
засвоєння прийомів оформлення доручень, видачі вкладів за дорученням;
засвоєння прийомів оформлення заповідального розпорядження, видачі вкладів після смерті вкладника;
засвоєння прийомів заповнення та реєстрації операцій за вкладами у операційному щоденнику.
Операції ведення розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку: фізичних та юридичних осіб
Інструктаж з організація робочого місця, безпеки праці та пожежної безпеки.
Вправи:
засвоєння прийомів оформлення розрахункових документів, технології приймання платежів;
засвоєння прийомів здійснення операцій з приймання платежів від населення;
засвоєння прийомів групування та формування платіжних документів, складання довідок за прийнятими
платежами;
засвоєння прийомів підрахунку грошей прийнятих за день та перевірки відповідності залишку з довідкою.
засвоєння прийомів оформлення розрахункових та комерційних чеків;
засвоєння прийомів укладання договорів між банком і юридичними особами, на користь яких приймаються
платежі;
засвоєння прийомів оформлення документів при відкритті поточного рахунку; ведення поточних рахунків
підприємств та організацій;
засвоєння прийомів операцій з грошовими чеками;
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КБ 4

 засвоєння прийомів оформлення операцій з платіжними дорученнями підприємств та організацій;
 засвоєння прийомів оформлення операцій із закриттям поточних рахунків.
Кредитування населення
Інструктаж з організація робочого місця, безпеки праці та пожежної безпеки.
Вправи:
 засвоєння прийомів порядку складання документів для одержання позик;
 засвоєння прийомів відкриття рахунків на одержання кредитів;
 засвоєння прийомів ведення рахунків з погашення кредиту і відсотків за кредит;
 засвоєння прийомів нарахування простих відсотків за кредит і їх погашення;
 засвоєння прийомів нарахування складних відсотків за кредит і їх погашення;
засвоєння прийомів реєстрація операцій з видачі та погашення кредитів

КБ 5











Ведення безготівкових розрахунків
Інструктаж з організація робочого місця, безпеки праці та пожежної безпеки.
Вправи:
засвоєння прийомів оформлення платіжного доручення та перерахування доходів фізичних осіб на рахунки за
вкладами юридичних осіб;
засвоєння прийомів складання та оформлення меморіальних ордерів на зарахування сум на рахунки за
вкладами;
засвоєння прийомів списання сум із рахунків вкладників за їх дорученнями;
засвоєння прийомів роботи з системою електронних платежів.
засвоєння прийомів оформлення переказу при зверненні вкладника у банк;
засвоєння прийомів оформлення переказу грошей готівкою для одержання грошових коштів в іншій установі
банку;
засвоєння прийомів складання касових документів при переказі коштів готівкою та зарахування переказів на
рахунки;
засвоєння прийомів заповнення документів при оформленні переказів за міжнародними платіжними системами,
нарахування плати за переказ.
засвоєння прийомів видачі готівки через POS- термінали з використанням БПК.
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КБ 6













Послуги банків
Інструктаж з організація робочого місця, безпеки праці та пожежної безпеки.
Вправи:
засвоєння прийомів складання заяв і договорів на відкриття рахунку в іноземній валюті фізичним особам;
засвоєння прийомів заповнення касових документів на прийняття валюти на поточні рахунки і видачі валюти з
поточних рахунків;
засвоєння прийомів оформлення видачі довідок на вивезення валюти через митний кордон;
засвоєння прийомів установлення курсу, крос-курсу гривні до іноземної валюти;
засвоєння прийомів здійснення операцій з купівлі і продажу готівкової іноземної валюти;
засвоєння прийомів оформлення операцій і складання реєстрів купленої та проданої іноземної валюти.
засвоєння прийомів оформлення операцій з акціями, ощадними сертифікатами та векселями;
засвоєння прийомів заповнення та реєстрації операцій, здійснюваних в установах банків у операційному
щоденнику;
засвоєння прийомів підведення підсумків готівки та цінностей у загальному операційному щоденнику;
засвоєння прийомів визначення суми лишку готівки та здачі їх інкасатору для доставки у відділення Нацбанку,
замовлення готівки на наступний день;
засвоєння прийомів складання довідки залишків готівки, цінностей та цінних бланків, складання щоденної
звітності.
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА
Виробнича практика
Професія: Касир ( банку)
Рівень кваліфікації: Касир (в банку)

Тематичний план
Код модуля

ЗПК
КБ 1
КБ 2
КБ 3
КБ 4
КБ 5
КБ 6
Разом

Код
модуля
ЗПК

Кількість годин

Назва теми (компетентності)

Всього

Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки. Знайомство з
підприємством, обладнанням, робочим місцем.
Організація роботи операційної каси банку та здійснення касових операцій у
Операції
банках. з рахунками.
Операції ведення розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку:
фізичних та юридичних осіб.
Кредитування населення.
Ведення безготівкових розрахунків.
Послуги банків.

З них ЛПР

7
63
63
63
56
63
63
378

Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки. Знайомство з підприємством, обладнанням, робочим
місцем .
Ознайомлення з банківськими установами, інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки.
Ознайомлення учнів з обладнанням і технологічним процесом, з організацією робочого місця касира. Інструктаж з
охорони праці безпосередньо на робочому місці.
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Самостійне виконання робіт на робочому місці касира (в банку) відповідно до вимог ключових та професійних
компетентностей та кваліфікаційної характеристики
КБ 1

Організація роботи операційної каси банку та здійснення касових операцій у банках














КБ 2











здійснення операцій у приходних касах та оформлення прибуткових документів;
здійснення операцій у вечірніх касах (приймання грошей готівкою, інкасаторських сумок);
організація і порядок роботи каси перерахування;
здійснення операцій видатковими касами;
оформлення видаткових документів;
складання звітних довідок за день;
видачі монет в обмін на грошові банкноти та підкріплення операційних кас;
завершення операцій оборотної (операційної) каси банку за день і оформлення документів;
обробка, формування, пакування грошових банкнот, монет і валютних цінностей у повні та неповні корінці;
пакування грошей у пачки і монет для зберігання та передачі територіальному управлінню Національного банку;
вилучення зношених банкнот і монет, формування та їх упаковка;
перевірка платіжності банкнот і монет візуально та за допомогою технічних засобів;
оформлення документів і порядок підготовки інкасаторських сумок, приймання доставлених інкасаторами сумок з
готівкою та цінностями.
Операції з рахунками
відкриття поточних рахунків;
оформлення операцій за вкладами на поточні рахунки фізичних осіб;
відкриття вкладних депозитних рахунків в національній та іноземній валютах;
оформлення операцій за вкладами депозитних рахунків фізичних осіб;
складання документів при прийомі початкових та додаткових внесків;
нарахування відсотків за вкладами та їх видачі;
нарахування відсотків до залишків вкладів у кінці року в картках особових рахунків;
складання виписок, залишків вкладів за станом на 1 січня;
видача частини та всього вкладу;
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КБ 3

КБ 4

КБ 5

 оформлення доручень, видачі вкладів за дорученням;
 оформлення заповідального розпорядження, видачі вкладів після смерті вкладника;
 заповнення та реєстрації операцій за вкладами у операційному щоденнику.
Операції ведення розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку: фізичних та юридичних осіб
 оформлення розрахункових документів, технології приймання платежів;
 здійснення операцій з приймання платежів від населення;
 групування та формування платіжних документів, складання довідок за прийнятими платежами;
 підрахунок грошей прийнятих за день та перевірки відповідності залишку з довідкою.
 оформлення розрахункових та комерційних чеків;
 укладання договорів між банком і юридичними особами, на користь яких приймаються платежі;
 оформлення документів при відкритті поточного рахунку; ведення поточних рахунків підприємств та
організацій;
 операції з грошовими чеками;
 оформлення операцій з платіжними дорученнями підприємств та організацій;
оформлення операцій із закриттям поточних рахунків.
Кредитування населення
 порядок складання документів для одержання позик;
 відкриття рахунків на одержання кредитів;
 ведення рахунків з погашення кредиту і відсотків за кредит;
 нарахування простих відсотків за кредит і їх погашення;
 нарахування складних відсотків за кредит і їх погашення;
реєстрація операцій з видачі та погашення кредитів
Ведення безготівкових розрахунків
 оформлення платіжного доручення та перерахування доходів фізичних осіб на рахунки за вкладами юридичних
осіб;
 складання та оформлення меморіальних ордерів на зарахування сум на рахунки за вкладами;
 списання сум із рахунків вкладників за їх дорученнями;
 робота з системою електронних платежів.
 оформлення переказу при зверненні вкладника у банк;
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КБ 6

 оформлення переказу грошей готівкою для одержання грошових коштів в іншій установі банку;
 складання касових документів при переказі коштів готівкою та зарахування переказів на рахунки;
 заповнення документів при оформленні переказів за міжнародними платіжними системами, нарахування плати за
переказ.
 видача готівки через POS- термінали з використанням БПК.
Послуги банків
 складання заяв і договорів на відкриття рахунку в іноземній валюті фізичним особам;
 заповнення касових документів на прийняття валюти на поточні рахунки і видачі валюти з поточних рахунків;
 оформлення видачі довідок на вивезення валюти через митний кордон;
 установлення курсу, крос-курсу гривні до іноземної валюти;
 здійснення операцій з купівлі і продажу готівкової іноземної валюти;
 оформлення операцій і складання реєстрів купленої та проданої іноземної валюти.
 оформлення операцій з акціями, ощадними сертифікатами та векселями;
 заповнення та реєстрації операцій, здійснюваних в установах банків у операційному щоденнику;
 підведення підсумків готівки та цінностей у загальному операційному щоденнику;
 визначення суми лишку готівки та здачі їх інкасатору для доставки у відділення Нацбанку, замовлення готівки на
наступний день;
 складання довідки залишків готівки, цінностей та цінних бланків, складання щоденної звітності.
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА
Основи споживчих знань
Професія: Касир (в банку)
Рівень кваліфікації: Касир (в банку)
Тематичний план
Код модуля

КБ5-6
КБ5-6
КБ5-6
КБ5-6
КБ5-6

Всього

Загальні положення
Правова основа захисту прав споживачів в Україні
Основні права споживачів товарів, робіт та послуг
Особливості захисту прав споживачів під час здійснення окремих видів
торговельної діяльності, у наданні послуг і виконанні робіт
Позасудовий та судовий захист прав споживачів

Разом

Код
модуля
КБ5-6
КБ5-6

Кількість годин

Назва теми (компетентності)

З них ЛПР

1
2
3
3
2
11

Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Загальні положення
Актуальність, мета, завдання та зміст курсу.
Правова основа захисту прав споживачів в Україні
Державні і громадські організації захисту прав споживачів.
Законодавство України із захисту прав споживачів.
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КБ5-6

КБ5-6

КБ5-6

Основні права споживачів товарів, робіт та послуг
Права споживачів на належну якість продукції та обслуговування. Гарантійні зобов’язання.
Права споживачів у разі придбання ними товару неналежної та належної якості.
Право споживачів на безпеку продукції.
Право споживачів на інформацію про продукцію.
Права споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг).
Особливості захисту прав споживачів під час здійснення окремих видів торгівельної діяльності, у
наданні послуг і виконанні робіт
Захист прав споживачів у сфері торгівлі, на ринку, у дрібно роздрібній та комісійній торгівлі.
Захист прав споживачів у здійсненні продажу за зразками, каталогами, через Інтернет.
Права споживачів у разі придбання ними продукції у кредит.
Захист прав споживачів у сферу побутового обслуговування населення.
Позасудовий та судовий захист прав споживачів
Позасудовий та судовий захист прав споживачів.
Відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту прав споживачів.
Підсумкова контрольна робота.
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ПОГОДЖЕНО:
Директор НМЦ ПТО
у Дніпропетровській області
В.М. ВАСИЛИНЕНКО
„___”_____________ 2018 р.

ПОГОДЖЕНО:
Директор підприємства «______»
І.І.Іваненко
«____»_______________2018 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Заступник директора
департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
А.Л. ДЕМУРА
„___” _____________ 2018 р.

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПРОФЕСІЙНО – ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 121»
для підготовки кваліфікованих робітників на другому ступені навчання (з отриманням повної загальної середньої освіти)
з числа осіб, які мають базову загальну середню освіту
з професії
4212 «Касир (в банку)»
Вид професійної підготовки: первинна професійна підготовка
Форма навчання: денна
Термін навчання – 1 рік
Загальний фонд навчального часу: 1449 годин
І. ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

тиж
ні

1 2 3 4 5 6 7

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

І

ІІ

8

29-30

Січень

22-28

Грудень

27.10-2.11
3-9
10-16
17-23
24-30
1-7
8-14
15-21
22-28
29.12-4.01
5-11
12-18
19-25
26.01-1.02
2-8
9-15
16-22
23.02-01.03
2-8
9-15
16-22
23-29
30.03-5.04
6-12
13-19
20-26
27.04-3.05
4-10
11-17
18-24
25-31
1-7
8-14
15-21

Листопад

Ступінь
1-7
8-14
15-21
22-28
29.09-5.10
6-12
13-19
20-26

Жовтень

Курс

Вересень

43

В В В В В В В В В В В В В В В В В
В В В В В В В В В В В В В
П
П П П П П П П П П П
К К
Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т
Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т
ДКА

Т – теоретичне навчання В – виробниче навчання П – Виробнича практика К – канікули
кваліфікаційна атестація

ДКА – державна

64

Курс

ІІ. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЗА КІЛЬКІСТЮ ГОДИН І ТИЖНІВ
Професійно
-теоретична
підготовка
тиж.

год.

29

321

1

Професійно-практична підготовка
Виробнича
Виробниче
Виробниче
практика на
навчання в
навчання на
робочих
навчальному
виробництві
місцях на
закладі
виробництві
тиж.
год.
тиж.
год.
тиж.
год.
29

498

-

-

11

378

Державна
Державна
підсумкова
атестація
тиж.

год.

-

-

кваліфікаці
йна
атестація
тиж.
-

год.
7

Святк
ові

Всього
Каніку
навчальн
ли
ого часу

тиж.

тиж.

тиж.

1

2

43

ІІІ. ПЛАНОВИЙ РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ

1.

2.
3.
4.

Ступінь навчання

Курс

ІІ

1

Код ДК

Професія
Касир (в банку)

4212

Кваліфікація (категорія)
Касир (в банку)

IV. ПОЯСНЕННЯ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Робочий навчальний план розроблено у відповідності до стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з професії: Касир (в
банку) СП(ПТ)О 4212.K.64.10-2017 (Наказ Міністерства освіти і науки України від «27» грудня 2017 р. № 1691) та освітньої
програми, схваленої педагогічною радою (протокол № ____ від _______);
Планом передбачено проведення спільної практики за модулями КБ1-6 перед присвоєнням кваліфікації «Касир (в банку);
Загально-базовий навчальний блок вивчається один раз – перед оволодінням навчальним матеріалом навчальних модулів в
кількості годин, що відповідають кваліфікації.
Години, які переносяться:
Курс

З якого модуля або предмета

І

Професійно-теоретична
підготовка

І

Професійно-практична
підготовка

Кількість
годин
281

378

На який модуль або предмет
Раціональний розподіл між модулями (блоками) з метою
виділення часу для проходження переддипломної
практики наприкінці періоду навчання
На виробничу практику на підприємстві наприкінці
періоду навчання

Кількість годин
281

378
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V. ПЛАН ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3

3

4

4

15

3

3

3

Фізична культура і здоров'я

87

Загальнопрофесійна підготовка

59

Основи трудового законодавства

21

4

4

Основи галузевої економіки і підприємництва

17

3

Основи енергозбереження

21

4

Професійно-теоретична підготовка

321

66

Основи бухгалтерського обліку

40

4

2

1

1

7

2

2

Технологія касових операцій

161

28

3

2

1

11

6

Комп'ютеризація облікової інформації

50

30

2

1

1

7

Українське ділове мовлення

20

1

1

1

Профетика та психологія спілкування

20

1

1

Охорона праці

30

1

1

Професійно-практична підготовка

876

Виробниче навчання

498

Виробнича практика

378

Додаткові компетентності

29

Основи професійної мобільності

18

Основи споживчих знань

11

Державна кваліфікаційна атестація або поетапна
кваліфікаційна атестація

7

Загальний обсяг навчального часу

1379

4

36

51

3

1

3

3

12

КБ 5-6
5

3

3

3

КБ 1-6
10

1

24

Всього за
ІІ семестр

3

4

КБ 4

Всього за
етап

1

КБ
3

Всього за
етап

2

КБ
2

Всього за
І семестр

2

КБ
1

ІІ семестр (етап)
Касир (в банку)
Всього за
етап

Кількість тижнів

Загально
базовий
блок

Всього за
етап

І семестр (етап)
Касир (в банку)

з них ЛПР

Кількість
годин

Освітні компоненти
(Навчальні предмети)

Курс

36

Всього за курс

Розподіл годин по курсах
Кількість
годин

87

59

59

59

5

21

21

21

3

5

17

17

17

4

5

21

21

21

40

156

196

40

2

24

31

6

6

72

83

8

2

2

2

24

31

5

1

1

1

12

1

5

1

1

1

1

5

1

1

1

85

125

321

1

1

1

1

8

9

40

3

27

6

7

51

78

161

2

6

2

1

13

19

50

17

1

3

3

20

12

17

1

3

3

20

12

17

13

30

2

1

13

876
12

12

12

60

18

18

18

216

276

18

24

78

18

18

144

222

498

378

378

19

23

29

35

3

66

36

36

36

6

6

6

6

180

34

34

34

408

588

4
1

34

1

32

4

134

28

1

1

8

12

18

1

2

11

11

11

7

7

7

35

791

1379

34

34

272

35

66

Директор ДНЗ «ПТУ № 121»
Звірив: методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області

_________________
І.І.Дарминова
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Таблиця відповідності компетентностей навчальним предметам
Професія: Слюсар-ремонтник
Рівень кваліфікації: 2 розряд
Професійний базовий навчальний модуль
Бюджет навчального часу – 594 год.,
Загальнопрофесійна підготовка - 33 год.
Основи трудового законодавства – 8 год.
Основи галузевої економіки – 8 год.
Основи роботи на ПК – 17 год.
Професійно-теоретична підготовка- 221
Будова, технічне обслуговування та ремонт промислового устаткування - 128 год.,
Матеріалознавство – 21 год.
Технічне креслення -17 год.
Електротехніка -20 год.
Допуски та технічне вимірювання -15 год.
Охорони праці - 20 год.
Професійно – практична підготовка: 295
Виробниче навчання - 162 год.
Виробнича практика – 133

Код

Професійні
профільні
компетентності

Зміст компетентностей

Кількість годин
Назви предметів

Загальнопрофесійна підготовка
БК1

Розуміння основ трудового
законодавства

Знати:
законодавчо-нормативні документи України, які регулюють трудові

Основи трудового
законодавства

8

Знати:
загальні основи суспільного виробництва;
поняття ринку і ринкових відносин, формування та розвиток ринку;
системи підприємництва, підприємство у системі ринкових
відносин;
основи енергоменеджменту
Уміти:
раціонально використовувати електроенергію, матеріали;
знаходити та використовувати економічну інформацію
Знати:
основи роботи на персональному комп’ютері;
вимоги до влаштування робочого місця та правила безпеки роботи
на персональному комп’ютері
Уміти:
працювати на персональному комп’ютері в обсязі, достатньому для
виконання професійних обов’язків
Професійно-теоретична підготовка

Основи галузевої
економіки та
підприємництва

8

Основи роботи на
ПК

17

Знати:
призначення і застосування основних слюсарних операцій,

Будова, технічне
обслуговування та
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відносини в Україні;
основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України,
що визначають принципи правового регулювання трудових відносин

БК 2

Розуміння основ
галузевої
економіки та
підприємництва,
вимог
енергоменеджмен
ту

БК 8

Засвоєння та
оволодіння
основами роботи
на персональному
комп’ютері

БК 9

Засвоєння основ
слюсарної справи

БК 3

інструментів та пристроїв, що застосовуються; основи технічної
Розуміння та
дотримання вимог
механіки і деталей машин; причини зносу деталей; мастильні
технічної
пристрої та способи мащення;
механіки і деталей
машин, гідравліки допуски та посадки; призначення та будову насосів і трубопроводів
та пневматики
Уміти:
користуватись інструментами та пристроями;проводити ремонтні
роботи
Знати:
Розуміння та
засвоєння основ
основи матеріалознавства; основні відомості про матеріали, сплави
матеріалознавства
та інші матеріали, які використовуються в техніці; фізичні та хімічні

ремонт
промислового
устаткування

Матеріалознавство

21

Технічне креслення

17

властивості матеріалів; термо – хімічну обробку металів та сплавів;
корозію металів; мастильні матеріали та охолоджуючи рідини
Уміти:
класифікувати метали і сплави;
порівнювати фізичніта хімічні властивості різних металів і сплавів;
виконувати термо – хімічну обробку; захищати метали від корозії;
застосовути

мастильні

матеріали

охолоджувальні

рідини

по

призначеню
БК 4

Вміння читати, та
дотримуватись
вимог технічного
креслення

Знати:
основи технічного креслення;
призначення, види і застосування креслень у виробництві;
способи графічного зображення деталей: рисунок, ескіз і креслення;
геометричні побудови в кресленні, види проекцій;
поняття про перерізи та розрізи, їх види, позначення;
складальне креслення, його призначення;
поняття конструкторської та технологічної документації
Уміти:

володіти способами графічного зображення деталей: рисунком,
ескізом і кресленням;
володіти прийомами геометричних побудов у кресленні і під час
розмічання;
читати зображення деталей, його послідовність;
читати креслення механізмів та вузлів обладнання, що
використовується; кінематичні схеми та принципові електричні
схеми;
використовувати технологічну документацію
БК 5

Розуміння та
засвоєння основ
електротехніки з
основами
промислової
електроніки

БК6

Розуміння та
засвоєння основ
технічного
вимірювання та
допусків

Знати:
основні закони електротехніки в межах роботи, яку виконує; основні
поняття про електричне коло, електричні кола постійного струму,
магнітне коло, електричні кола змінного струму;
основні поняття про електротехнічні перетворювачі;
призначення і класифікацію електронних приладів і пристроїв;
види і методи електричних вимірювань;
призначення, будову і принцип дії трансформаторів, їх основні
параметри;
будову і принцип дії машин змінного струму;
застосування постійного
та змінного струму в зварювальних
роботах
Уміти:
схематично зображати електричне коло
Знати
основи допусків та технічного вимірювання; основні відомості про
допуски та посадки у машинобудівництві; взаємозамінність у
машинобудуванні; похибки при обробці деталей; допуски на
гладкі, гладкі конічні з’єднання та кутові розміри; допуски на
шпоночні, шліцьові з’єднання та зубчасті передачі
Уміти

Електротехніка

20

Допуски та технічне
вимірювання

15

Користуватися вимірювальним інструментом; складати гладкі та
гладкі конічні з’єднання та зубчасті передачі
БК 7

БК 11

Розуміння,
дотримання та
виконання
основних
положень з
охорони
праці,промислової
та пожежної
безпеки,
виробничої
санітарії

Знати:
вимоги нормативних актів про охорону праці, з пожежної безпеки,
виробничої санітарії і навколишнього середовища;
вимоги інструкцій підприємства з охорони праці, та пожежної
безпеки;
вимоги до організації робочого місця;
правила електробезпеки під час обслуговування електроустановок в
обсязі кваліфікаційної групи II;
правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується
Уміти:
визначати необхідні засоби індивідуального та колективного
захисту, їх справність, правильно їх застосовувати за призначенням;
застосовувати первинні засоби пожежогасіння;
забезпечувати особисту безпеку в процесі виконання робіт;
безпечно експлуатувати обладнання
Професійно-практична підготовка

Засвоєння основ
слюсарної справи

Знати:
призначення і застосування основних слюсарних операцій, інструментів та

Розуміння та
дотримання вимог
технічної механіки і
деталей машин,
гідравліки та
пневматики

Охорона праці

20

Виробниче навчання

162

Виробнича практика
Уміти:
користуватись інструментами та пристроями;проводити ремонтні роботи
деталей, механізмів та машин. Визначати несправності та дефекти деталей
і складальних одиниць та усувати їх
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пристроїв, що застосовуються; основи технічної механіки і деталей
машин; причини зносу деталей; мастильні пристрої та способи мащення;
допуски та посадки; призначення та будову насосів і трубопроводів

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
Основи галузевої економіки і підприємства
Професія: Слюсар - ремонтник
Рівень кваліфікації: 2 розряд
Тематичний план
Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Код модуля
Всього
Базовий
блок

Галузева структура промисловості народного господарства України. Науковотехнічний прогрес і економічне зростання виробництва.

3

Базовий
блок

Організація виробництва на підприємствах промисловості. Підприємство як
суб’єкт господарювання. Кадри підприємства.

3

Базовий
блок

професійної діяльності;
Продуктивність праці. Організація і оплата праці.

Разом

Код
модуля

З них ЛПР

2

8

Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу

Базовий Галузева структура промисловості народного господарства України. Науково-технічний прогрес і економічне зростання
блок
виробництва.
Поняття та класифікація галузей промисловості України. Галузева структура, та показники, що її характеризують. Основні
фактори, що впливають на формування галузевої структури промисловості України. Науково-технічний прогрес (НТП), науковотехнічна революція (НТР). НТП в промисловості. Основні напрями науково-технічної політики в галузі. Технологічна революція.
Гуманізація виробництва. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства. Лізинг як форма оновлення
технічної бази виробництва. Формування та використання виробничої потужності підприємства.

Базовий Організація виробництва на підприємствах промисловості. Підприємство як суб’єкт господарювання. Кадри
блок
підприємства.
Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності підприємств. Формування та структура
виробничого процесу. Основні принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва та їх характеристика.
Організація виробничого процесу в часі. Підготовка виробництва. Суспільні форми організації виробництва. Загальна
характеристика підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Цілі й напрямки діяльності підприємств. Функції
підприємств. Організаційно-правові форми підприємств. Ринкове середовище господарювання підприємств.
Базовий Продуктивність праці. Організація і оплата праці.
блок
Поняття продуктивності праці персоналу: сутність, методи визначення та чинники зростання. Мотивація трудової
діяльності. Організації трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний зміст, форми і системи. Тарифна система оплати
праці. Нові форми оплати праці, бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи), порядок їх присвоєння. Доплати
й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
Основи трудового законодавства
Професія: Слюсар - ремонтник
Рівень кваліфікації: 2 розряд
Тематичний план
Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Код модуля
Всього
Базовий
блок

Загальні положення трудового законодавства

5

Базовий
блок

Зміни та доповнення до трудового законодавства

3

Разом

Код
модуля

З них ЛПР

8
Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу

Базовий Загальні положення трудового законодавства
блок
Право громадян України на працю. Трудовий та колективний договори. Робочий час та його види. Час відпочинку. Заробітна
плата.
Базовий Зміни та доповнення до трудового законодавства.
блок
Загальна характеристика КЗпП. Атестація робочого місця.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
«Основи роботи на ПК»

Професія: Слюсар - ремонтник
Рівень кваліфікації: 2 розряд
Тематичний план

Код модуля
Базовий
блок
Базовий
блок
Разом

Кількість годин

Назва теми (компетентності)

Всього

З них ЛПР

Архітектура та конфігурація комп'ютера і мікропроцесорної системи

9

3

Керування процесами у операційній системі

8

4

17

7

Зміст
Код
модуля

Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Архітектура та конфігурація комп'ютера і мікропроцесорної системи

Способи та методи збирання, накопичування та зберігання даних. Склад комп'ютера та взаємодія між вузлами. Склад
Базовий
мікропроцесорної системи. Обмін даними між зовнішніми пристроями та мікропроцесорною системою. Інтерфейси: системний,
блок
розподілених систем керування, локальних обчислювальних систем, мультипроцесорних систем. Периферійні пристрої. Організація
відеопристроїв комп'ютера.
Керування процесами у операційній системі
Базовий
блок

Уміння використовувати методи комп'ютерних інформаційних технологій для обробки інформації. Використання менеджера
програм. Використання менеджера файлів. Обмін даними між програмами. Захист та архівування інформації .

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Будова, технічне обслуговування та ремонт промислового устаткування
Професія: Слюсар - ремонтник
Рівень кваліфікації: 2 розряд
Тематичний план
Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Код модуля
Всього
40

СР – 2.2

Виготовлення простих інструментів та виконування простої слюсарної
обробки деталей.
Проводення ремонту, монтажу, демонтажу простого устаткування

СР – 2.3

Проводення обслуговування простого устаткування

48

СР – 2.1

Разом

Код
модуля

З них ЛПР

40

128
Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу

СР – 2.1

Виготовлення простих інструментів та виконування простої слюсарної обробки деталей.
Основи слюсарної справи. Організація робочого місця слюсаря. Площинне розмічання; рубання металу. Випрямлення та
рихтування металу. Згинання металу. Різання металу. Обпилювання металу. Свердління отворів. Нарізання різьби. Клепання.
Паяння та склеювання; Шабрування.

СР – 2.2

Проведення ремонту, монтажу, демонтажу простого устаткування.
Організація ремонтної служби на виробництві. Особливості технологічного процесу ремонту устаткування Ремонт деталей,
спряжень (з’єднань) і механізмів Ремонт підшипників. ремонт сальникових ущільнень. ремонт валів. Складання нероз’ємних
з’єднань, складання нерухомих роз’ємних з’єднань (нарізних). Складання і ремонт шпонкових та шліцьових з’єднань.Рремонт
муфтових з’єднань

СР – 2.3

Проводення обслуговування простого устаткування.
Ремонт деталей, спрчжень (з’єднань) і механізмів, ремонт пасових передач. Ремонт зубчатих передач. Ремонт фланцевих
з’єднань. Змащування устаткування. Ремонт трубопроводів та трубопровідної арматури. Ремонт насосів

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Матеріалознавство
Професія: Слюсар - ремонтник
Рівень кваліфікації: 2 розряд
Тематичний план
Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Код модуля
Всього

СР – 2.1

Загальні відомості про матеріали та їх властивості

8

СР – 2.2

Основні поняття про залізовуглецеві сплави

6

СР – 2.3

Основні поняття про кольорові метали та допоміжні матеріали

7

Разом

Код
модуля
СР – 2.1

З них ЛПР

21
Зміст
Назва теми (компетентності)
\Зміст навчального матеріалу
Загальні відомості про матеріали та їх властивості.
Значення матеріалів для виробництва. Основні поняття про метали, неметали та сплави. Їх основні прикмети та відмінності.
Класифікація металів і сплавів і іх застосування. Властивості матеріалів: металів, неметалів та сплавів. Механічні властивості
металів: міцність, твердість, ударна в’язкість, пластичність.

СР – 2.2

Основні поняття про залізовуглецеві сплави.
Чавуни. Склад чавуну. Використання чавуну. Сталь. Склад сталі, її застосування. Класифікація сталі за хімічним складом,
застосування та спосіб одержання сталі. Держстандарт на сталь. Прокат сталі.

СР – 2.3

Основні поняття про кольорові метали та допоміжні матеріали.
Значення кольорових металів у виробництві. Основні властивості міді. Сплави міді: латунь, бронза. Маркування, застосування
сплавів. Азбест, шкіра, картон, гума. Мастильні матеріали: мінеральні, синтетичні, рослинні і їх застосування.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Технічне креслення
Професія: Слюсар - ремогнтник
Рівень кваліфікації: 2 розряд
Тематичний план
Кількість годин
Код модуля

Назва теми (компетентності)
Всього

З них ЛПР

5

1

СР – 2.2

Загальні відомості про робочі креслення деталей. Практичне застосування
геометричних побудов.
Аксонометричні і прямокутні проекції.

3

1

СР – 2.3

Робочі креслення деталей.Схеми.

9

СР – 2.1

Разом

Код
модуля

17
Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу

СР – 2.1

СР – 2.2

Загальні відомості про робочі креслення деталей. Практичне застосування геометричних побудов.
Правила оформлення креслень. Поняття про єдину систему конструкторської документації (ЄСКД). Формати креслення.
Рамка креслення. Основний напис. Лінії креслення. Масштаби. Основні відомості про розміри на кресленнях і вимоги до їх
зображення. Поняття про три основні вигляди і їх розташування на кресленні.
Поділ відрізків на рівні частини. Поділ кола на рівні частини за допомогою таблиці хорд. Спряження. Застосування
спряжень при кресленні і розмічуванні контурів деталей. Спряження двох пересічних прямих дугою кола заданого радіусу.
Спряження дуги кола і відрізка прямої лінії. Спряження двох дуг дугою заданого радіусу.
Лабораторно-практичні роботи
Виконання креслень нескладних деталей, що вимагають спряження їх контурів.
Аксонометричні і прямокутні проекції.
Утворення аксонометричних проекцій. Положення осей та порядок побудови ізометричної та фронтальної диметричної
проекції. Прямокутні проекції. Прямокутне проектування, як основний спосіб зображення, що застосовується в техніці.

СР – 2.3

Площини проекцій. Комплексне креслення.
Лабораторно-практична робота
Побудова третьої проекції нескладної деталі за двома заданими.
Робочі креслення деталей. Схеми.
Перерізи. Призначення, класифікація перерізів, правила їх виконання та позначення. Розрізи. Призначення розрізів.
Загальні відомості про розрізи. Відмінність розрізу від перерізу. Класифікація розрізів. Позначення та розташування простих
повних розрізів на кресленні. Графічні позначення матеріалів в перерізі.
Зміст робочих креслень. Основні вимоги щодо робочих креслень деталей. Зображення конструктивних елементів деталей.
Поняття про шорсткість поверхонь. Правила призначення шорсткості поверхонь на кресленнях.
Різьба. Зображення і позначення різьби на стержні та в отворі. Позначення стандартних різьб на кресленнях. Різьбове
з’єднання. З’єднання за допомогою болтів, гвинтів, шпильок. Умовності та спрощення при зображенні різьбових з’єднань.
Лабораторно-практична робота
Читання креслень, що мають різьбові з’єднання.
Основні відомості про схеми. Класифікація схем. Умовні графічні позначення на схемах. Правила виконання схем.
Порядок їх читання.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
Електротехніка
Професія: Слюсар - ремонтник
Рівень кваліфікації: 2 розряд
Тематичний план
Кількість годин
Код модуля

Назва теми (компетентності)
Всього

СР – 2.1

Електричні та магнітні кола

8

СР – 2.2

Електричні кола змінного струму

8

Основні поняття про електротехнічні перетворювачі

4

СР – 2.3
Разом

Код
модуля
СР – 2.1

СР – 2.2

СР – 2.3

З них ЛПР

20
Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Електричні та магнітні кола
Основи електростатики. Електричне поле, його напруженість. Провідники та діелектрики в електричному полі. Опір. Послідовне,
паралельне та змішане з'єднання опорів. Електричні кола постійного струму. Елементи електричних кіл. Електромагнетизм.
Магнітне поле. Основні характеристики магнітного поля. Намагнічування сталевого осердя. Магніти. Прості магніти.
Електромагніти.
Електричні кола змінного струму
Загальні відомості. Синусоїдальний струм та його генерування. Електричне коло змінного струму з активним, індуктивним і
ємнісним опором. Однофазні та трифазні кола змінного струму. Напруга. Робота та потужність змінного струму. Перетворення
електричної енергії в інші види: теплову, світлову, хімічну, механічну. Втрати напруги в провідниках ліній електропередач.
Основні поняття про електротехнічні перетворювачі
Загальні відомості про електромагнітні підсилювачі, перетворювачі частоти, сили струму та напруги. Трансформатори та їх
використання. Принцип дії та узагальнена конструктивна схема електричної машини. Загальна характеристика генераторів і
двигунів постійного і змінного струму. Основні поняття про роботу електричних двигунів. Будова та принцип дії асинхронних
двигунів.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Допуски, посадки та технічне вимірювання
Професія: Слюсар - ремонтник
Рівень кваліфікації: 2 розряд
Тематичний план
Кількість годин
Код модуля

Назва теми (компетентності)
Всього

СР – 2.1

Основні поняття та визначення

6

СР – 2.2

Шорсткість поверхонь

3

СР – 2.3

Точність форми деталей.

6

Разом

15
Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу

Код
модуля
СР – 2.1

З них ЛПР

Основні поняття та визначення
Суть стандартизації та основні відомості про взаємозаміну. Поняття про стандарт. Технічні вимоги. Категорії та види
стандарту. Взаємозаміна: зовнішня і внутрішня. Поверхні: спряжені та неспряжені. Розміри: номінальний; дійсний; граничний:
найбільший і найменший. Поняття про допуск розміру. Визначення допуску. Графічне зображення допусків і відхилень:
нульова лінія, поле допуску. Одиниця допуску. Поняття про квалітети. Загальні відомості про посадки. Посадки в системі
отвору та в системі валу. Рекомендовані посадки для всіх типів розмірів згідно стандарту. Основи технічних вимірювань.

СР – 2.2

Шорсткість поверхонь
Основні параметри шорсткості і її позначення. Умовні позначення шорсткості поверхні.

СР – 2.3

Точність форми деталей.
Класифікація та позначення відхилення форми і розміщення поверхні. Позначення форми і розміщення згідно стандарту.
Реальна та номінальна поверхня. Допуск форми: поле допуску; база; позначення на кресленнях.
Допуск розміщення: графічне зображення. Умовне позначення форми і взаємного розміщення поверхні.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Охорона праці
Професія: Слюсар - ремонтник
Рівень кваліфікації: 2 розряд
Тематичний план
Кількість годин
Код модуля

Назва теми (компетентності)
Всього

СР – 2.1

Правові та організаційні основи охорони праці

8

СР – 2.2

Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва

8

СР – 2.3

Основи електробезпеки

4

Разом

20
Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу

Код
модуля
СР – 2.1

З них ЛПР

Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття “Охорони праці”, соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета “Охорона праці,
обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчання предмета при підготовці робітників для виконання робіт
з підвищеною небезпекою.

СР – 2.2

Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва
Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. Організація пожежної охорони в різних галузях під час
виконання ремонтних робіт. Вимоги щодо професійного підбору та навчання персоналу для виробництва з підвищеною
вибуховою небезпекою. Поняття про вогнестійкість. Гасильні речовини. Пожежна техніка для захисту об’єктів. Горіння та
вибухи пилової суміші. Класифікація виробничих приміщень за вибухонебезпечністю та пожежною безпекою. Первинні засоби
пожежогасіння. План ліквідації аварії на підприємстві.

СР – 2.3

Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична та атмосферна. Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на
організм людини. Електричні травми, їх види. Допуск до роботи з електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні

засоби захисту в електроустановках. Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Професія: Слюсар - ремонтник
Рівень кваліфікації: 2 розряд
Тематичний план
Кількість годин
Код модуля

Назва теми (компетентності)
Всього

СР – 2.1
СР – 2.2
СР – 2.3
Разом

Виробниче навчання в слюсарних майстернях

72

Виробниче навчання в ремонтних майстернях
Виробниче навчання в ремонтних майстернях

36
54
162

З них ЛПР

Зміст
Код

Професійні
профільні
компетентності

Зміст компетентностей

СР- 2.1.

Виробниче
навчання в
слюсарних
майстернях

Вступне заняття. Роль слюсаря-ремонтника у виробничому процесі. Ознайомлення учнів з роботами за
кваліфікаційною характеристикою; слюсарною майстернею; устаткуванням робочих місць, порядком
отримання та здавання інструмента і пристроїв. Безпека праці, протипожежна безпека в слюсарних
майстернях. Інструктаж з безпеки праці в навчальних майстернях і на окремому робочому місці.
Попередження травматизму: огородження робочого місця, заземлення устаткування, робота справним
інструментом, користування захисними окулярами і т.д. Навчання слюсарним роботам. Інструктаж за
змістом занять, організація робочого місця, техніка безпеки, сучасні технології, інструменти та
пристосування.
Навчання слюсарним роботам. Інструктаж з безпеки праці в ремонтній майстерні. Правила
протипожежної безпеки. Заходи попередження пожежі. Правила поведінки учнів під час пожежі.
Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними засобами тушіння пожежі.
Комплексні роботи. Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, техніка безпеки, сучасні
технології, інструменти та пристосування.
Виготовлення простих деталей і виробів, при обробці яких використовуються вивчені слюсарні операції.
Роботи виконуються з використанням креслень, ескізів, інструкційно-технологічних карт.
Точність виконання розмірів за 12-14-м квалітетами точності Єдиної системи допусків і посадок.

СР- 2.2.

Виробниче
навчання в
ремонтних
майстернях

Вступне заняття. Інструктаж з безпеки праці в ремонтній майстерні. Правила протипожежної
безпеки. Заходи попередження пожежі. Правила поведінки учнів під час пожежі. Порядок виклику
пожежної команди. Правила користування первинними засобами тушіння пожежі. Екскурсія на
підприємство. Правила поведінки учнів під час екскурсії. Охорона праці на підприємстві. Навчання
змащенню устаткування . Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, техніка безпеки,
сучасні технології, інструменти та пристосування. Навчання ремонту деталей, спряжень (з’єднань),
механізмів. Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, техніка безпеки, сучасні технології,
інструменти та пристосування.

СР- 2.3.

Виробниче
навчання в
ремонтних

Навчання ремонту деталей, спряжень (з’єднань), механізмів. Навчання ремонту трубопроводів та
трубопровідної арматури Навчання ремонту насосів . Інструктаж за змістом занять, організація робочого
місця, техніка безпеки, сучасні технології: інструменти та пристосування, послідовність процесу. Насоси
поршневі. Вправи: визначення несправностей; розбирання, ремонт, складання: циліндрів, поршневої

майстернях

групи, підшипникових вузлів, ущільнення і інших деталей а також установлення: центрування з приводом
та випробування. Насоси шестерінчасті. Вправи: визначення несправностей; розбирання, ремонт,
складання деталей, регулювання зазорів між шестернями і корпусом; установлення. Комплексні роботи.
Виконання робіт по розбиранню, ремонту, складанню простих вузлів і механізмів, устаткування, агрегатів
та машин відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики слюсаря ремонтника 2-го розряду.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Професія: Слюсар - ремонтник
Рівень кваліфікації: 2 розряд
Тематичний план
Кількість годин
Код модуля

Назва теми (компетентності)
Всього

СР – 2.3.1 Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки. Ознайомлення з підприємством, з
СР – 2.3.2
СР – 2.3.3

Разом

видами робіт і організацією праці слюсаря-ремонтника 2-го розряду.
Самостійне виконання слюсарних робіт складністю 2-го розряду
зКваліфікаційна
видами робіт
і організацією
праці слюсаря-ремонтника.
пробна
робота

з видами робіт і організацією праці слюсаря-ремонтника.

З них ЛПР

7
119
7
133

Зміст
Код

СР- 2.3.1

Професійні
профільні
компетентності
Виробнича
практика

Зміст компетентностей

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки. на підприємстві. Ознайомлення з підприємством, а
також з видами робіт і організацією праці слюсаря-ремонтника.
Планування праці і контроль якості на виробничій ділянці, у бригаді, на робочому місці. Система
керування охороною праці. Організація служби безпеки праці на підприємстві. Інструктаж з охорони
праці і пожежної безпеки на підприємстві. Застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту.

СР- 2.3.2

СР- 2.3.3

Виробнича
практика

СР- 2.3.2

Самостійне виконання робіт слюсаря-ремонтника складністю 2-го розряду. Самостійне виконання
робіт на робочому місці слюсаря-ремонтника 2-го розряду згідно з кваліфікаційною характеристикою з
дотриманням норм безпеки праці. Детальна навчальна програма виробничої практики з урахуванням
вимог підприємства, організації, установи, а також з урахуванням спеціалізації учнів (слухачів) і
необхідності засвоєння ними новітніх технологій, сучасних методів праці розробляється безпосередньо
професійно-технічним навчальним закладом за участю підприємств, замовників кадрів, організацій,
установ і затверджується в установленому порядку.
КВАЛІФІКАЦІЙНА ПРОБНА РОБОТА

Таблиця відповідності компетентностей навчальним предметам
Професія: Слюсар-ремонтник
Рівень кваліфікації: 3 розряд
Професійний базовий навчальний модуль:
Бюджет навчального часу - 643
Професійно-теоретична підготовка- 132
Будова, технічне обслуговування та ремонт промислового устаткування - 70 год.
Матеріалознавство – 13 год.
Технічне креслення -26 год.
Допуски та технічне вимірювання -13 год.
Охорони праці - 10 год.
Професійно – практична підготовка:
Виробниче навчання - 126 год.
Виробнича практика – 455 год

Базовий навчальний блок
Професійні базові компетентності (базові знання й уміння), які будуть опановуватися на кожному кваліфікаційному
рівні, визначаються професійно-технічним навчальним закладом за погодженням з роботодавцями. Їхнє вивчення
здійснюється перед оволодінням навчальним матеріалом з кожного розряду.

Код

БК 10

Професійні
профільні
компетентності
Засвоєння основ
слюсарної справи

Зміст компетентностей

Кількість годин
Назви предметів

Знати:
призначення і застосування основних слюсарних операцій,

Розуміння та
інструментів та пристроїв, що застосовуються; основи технічної
дотримання вимог
механіки і деталей машин; причини зносу деталей; мастильні
технічної
пристрої та способи мащення;
механіки і деталей
машин, гідравліки допуски та посадки; призначення та будову насосів і трубопроводів
та пневматики
Уміти:
користуватись інструментами та пристроями;проводити ремонтні
роботи

Будова, технічне
обслуговування та
ремонт
промислового
устаткування

198

БК 1

Розуміння та
засвоєння основ
матеріалознавства

Знати:

Матеріалознавство

13

Технічне креслення

26

основи матеріалознавства; основні відомості про матеріали, сплави
та інші матеріали, які використовуються в техніці; фізичні та хімічні
властивості матеріалів; термо – хімічну обробку металів та сплавів;
корозію металів; мастильні матеріали та охолоджуючи рідини
Уміти:
класифікувати метали і сплави;
порівнювати фізичніта хімічні властивості різних металів і сплавів;
виконувати термо – хімічну обробку; захищати метали від корозії;
застосовути

мастильні

матеріали

охолоджувальні

рідини

по

призначеню
БК 2

Вміння читати, та
дотримуватись
вимог технічного
креслення

Знати:
основи технічного креслення;
призначення, види і застосування креслень у виробництві;
способи графічного зображення деталей: рисунок, ескіз і креслення;
геометричні побудови в кресленні, види проекцій;
поняття про перерізи та розрізи, їх види, позначення;
складальне креслення, його призначення;
поняття конструкторської та технологічної документації
Уміти:
володіти способами графічного зображення деталей: рисунком,
ескізом і кресленням;
володіти прийомами геометричних побудов у кресленні і під час
розмічання;
читати зображення деталей, його послідовність;

читати креслення механізмів та вузлів обладнання, що
використовується; кінематичні схеми та принципові електричні
схеми;
використовувати технологічну документацію
БК3

Розуміння та
засвоєння основ
технічного
вимірювання та
допусків

Знати
основи допусків та технічного вимірювання; основні відомості про

Допуски та технічне
вимірювання

13

Охорона праці

10

допуски та посадки у машинобудівництві; взаємозамінність у
машинобудуванні; похибки при обробці деталей; допуски на
гладкі, гладкі конічні з’єднання та кутові розміри; допуски на
шпоночні, шліцьові з’єднання та зубчасті передачі
Уміти
Користуватися вимірювальним інструментом; складати гладкі та
гладкі конічні з’єднання та зубчасті передачі

БК 4

Вміння
виконувати
обов’язкові дії
при ліквідації
аварій та їхніх
наслідків та при
наданні першої
долікарської
допомоги
потерпілим у разі
нещасних
випадків

Знати:
план ліквідації аварійних ситуацій та їхніх наслідків;
правила та засоби надання долікарської
потерпілім у разі нещасних випадків;

(першої) допомоги

правила звільнення потерпілих від дії струму, надання долікарської
(першої) допомоги в разі ураження електричним струмом;
основні види потенційних небезпек та їхні наслідки в професійній
діяльності
Уміти:
ліквідовувати аварії та їхні наслідки;
звільняти потерпілих від вражаючих факторів,надавати їмпершу
(долікарську) допомогу у разі нещасних випадків під час аварій;

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

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Будова, технічне обслуговування та ремонт промислового устаткування
Професія: Слюсар - ремонтник
Рівень кваліфікації: 3 розряд
Тематичний план
Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Код модуля
Всього

СР – 3.1
СР – 3.2
СР – 3.3

Виготовлення інструментів середньої складності та виконувати середньої
складності слюсарну обробки деталей
Проведення ремонту, монтажу, демонтажу устаткування середньої
складності
Проведення обслуговування устаткування середньої складності

Разом

Код
модуля
СР – 3.1

З них ЛПР

22
24
24
70

Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу

Виготовлення інструментів середньої складності та виконувати середньої складності слюсарну обробки
деталей. Зенкерування та зенкування. Обпилювання металу за 11 – 12 квалітетами. Притирка та доводка. Заточка і доведення
слюсарного інструменту (свердла, шабери). Будова універсальних пристроїв. Ремонт вузлів середньої складності (підгонка
вкладишів підшипників ковзання, притирання клапанів вентилів, розбирання та складання трубопроводів).

СР – 3.2

Проведення ремонту, монтажу, демонтажу устаткування середньої складності.
Ремонт устаткування середньої складності. Ремонт відцентрових насосів. Ремонт вентиляторів. Ремонт теплообмінників.
Ремонт конвеєрів (металеві, стрічкові, пластинчасті). Ремонт деталей і складальних одиниць гідравлічних і пневматичних
систем устаткування.

СР – 3.3

Проведення обслуговування устаткування середньої складності
Ремонт устаткування підприємства – замовника робітників. Правила експлуатації вантажопідіймальних засобів і механізмів,
якими керують з підлоги. Правила стропування, підіймання, переміщення вантажу

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Матеріалознавство
Професія: Слюсар - ремонтник
Рівень кваліфікації: 3 розряд
Тематичний план
Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Код модуля
Всього
4

СР – 3.2

Випробування металів і сплавів та основні властивості залізовуглецевих
сплавів
Кольорові метали та сплави. Тверді і мінералокерамічні сплави.

СР – 3.3

Неметалічні матеріали та їх основні властивості

5

СР – 3.1

Разом

Код
модуля
СР – 3.1

З них ЛПР

4

13
Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Випробування металів і сплавів та основні властивості залізовуглецевих сплавів.
Визначення твердості і принцип дії приладів для випробовування твердості металів. Ударна в’язкість. Поняття про
динамічне навантаження. Діаграма залізовуглецевих сплавів

СР – 3.2
СР – 3.3

Кольорові метали та сплави. Тверді і мінералокерамічна сплави.
Латунь. Вплив цинку на структуру і механічні властивості латуні. Бронза. Алюміній та його сплави. Призначення,
властивості та класифікація твердих сплавів.
Неметалічні матеріали та їх основні властивості.
Пластичні маси. Будова полімерів. Захисні та вогнетривкі матеріали. Каучук та матеріали на його основі. Масляні та
емалеві фарби. Основні відомості про клеї: призначення, застосування.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Технічне креслення
Професія: Слюсар - ремонтник
Рівень кваліфікації: 3 розряд
Тематичний план
Кількість годин
Код модуля

Назва теми (компетентності)
Всього

З них ЛПР
1

СР – 3.1

Проекційне креслення. Робочі креслення деталей середньої складності.

17

СР – 3.2

Складальні креслення

4

СР – 3.3

Схеми

5

Разом

Код
модуля
СР – 3.1

1

26
Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Проекційне креслення. Робочі креслення деталей середньої складності.
Способи побудови овалу та еліпсу. Поняття про евольвенту кола і спіраль Архімеда. Уклон і конусність; їх позначення.
Зображення основних геометричних тіл. Проектування геометричних тіл (призми, піраміди, циліндра, конуса, кулі) на три
площини проекцій. Побудова розгорток поверхонь циліндра, призми, піраміди.
Місцеві розрізи, їх призначення і правила виконання. З’єднання половини вигляду і половини розрізу. Умовності при
виконанні розрізів через тонкі стінки, типу ребра жорсткості і через тонкі спиці.
Лабораторно-практична робота
Читання креслень деталей середньої складності із застосуванням з’єднання половини вигляду і половини розрізу (деталі
відцентрового насосу, запірної арматури).
Основні види креслень деталей. Передавання форми деталі. Поняття про вигляди з низу, ззаду справа, розташування їх на
кресленнях. Вибір раціонального положення деталі по відношенню до фронтальної площини проекцій при виконанні креслення.
Додаткові вигляди. Місцеві вигляди. Виносні елементи. Компонування зображень на полі креслення. Умовності і
спрощення зображень деталей на кресленнях. Компонування зображень на полі креслення.

СР – 3.2

Складальні креслення
Загальні відомості про складальні креслення. Зміст; зображення складних креслень; номери позицій і їх нанесення на
складальних кресленнях. Специфікація: форма, правила заповнення. Послідовність читання складальних креслень.
Умовності та спрощення зображень на складальних кресленнях. Зображення нероз’ємних з’єднань; Зварні з’єднання.
Умовні графічні позначення швів зварювання. Зображення шпонкових і шліцьових з’єднань.
Лабораторно-практична робота
Читання креслень шпонкових з’єднань (валу з зубчатим колесом, валу з шківом пасової передачі, валу з робочим колесом
відцентрового насосу).

СР – 3.3

Схеми
Правила виконання кінематичних схем механізмів середньої складності. Порядок їх читання.
Лабораторно-практична робота
Читання кінематичної схеми устаткування середньої складності.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Допуски, посадки та технічне вимірювання
Професія: Слюсар - ремонтник
Рівень кваліфікації: 3 розряд
Тематичний план
Кількість годин
Код модуля

Назва теми (компетентності)
Всього

СР – 3.1
СР – 3.2
СР – 3.3

Засоби вимірювання лінійних розмірів. Допуски форми та розташування
поверхонь
Допуски та посадки гладких циліндричних поверхонь. Допуски і посадки
шпонкових та шлицьових з’єднань.Допуски і посадки зубчастих коліс і.
Квалітети
передач і допуски на кутові розміри, конічні з’єднання та різі

Разом

Код
модуля
СР – 3.1

З них ЛПР

7
4
2
13

Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу

Засоби вимірювання лінійних розмірів. Допуски форми та розташування поверхонь.
Міри та їх роль у забезпеченості єдності вимірювань. Плоско паралельні, кінцеві міри довжини, їх призначення.
Лінійки лекальні. Повір очні плити. Щупи. Універсальні засоби для вимірювання лінійних розмірів.
Устрій ноніуса. Прийоми вимірювання. Калібри гладкі і калібри для контролю довжини, виступів та уступів. Шаблони.
Універсальні засоби для вимірювання лінійних розмірів.
Мікрометричний інструмент: мікрометр гладкий, мікрометричний нутромір, мікрометричний глибиномір.
Відхилення від правильної геометричної форми: не круглість. конусність.
Відхилення від правильної геометричної форми: бочкоподібність, зігнутість, не площинність.
Відхилення взаємного розташування поверхонь: не співвісність, непаралельність, не перпендикулярність.

СР – 3.2

Допуски та посадки гладких циліндричних поверхонь. Допуски і посадки шпонкових та шліцьових з’єднань.
Допуски і посадки зубчастих коліс і.

Поняття про систему допусків та посадок. Система ЄСДП. Основні відхилення.
Система отвору та система валу. Точність обробки. Одиниці допуску. Квалітети в ЄСДП. Посадки переважного застосування
Таблиці граничних відхилень розмірів у системі ЄСДП. Користування таблицями. Допуски та посадки гладких циліндричних
спряжень.
Найменший і найбільший зазор, натяг. Посадки з зазором, натягом і перехідні. Розташування полів допуску, основного отвору і
валу для спряженої деталі. Поняття про комбіновані посадки. Посадки переважного застосування. .
Системи допуску та посадок. Квалітети. Класи точності і чистоти оброблення. Посадки: гарантовані зазори і натяги.
Групи посадок. Позначення їх на кресленнях. Основні профілі та елементи прямо бічних та евольвент них шліцьових з`єднань.
Основні елементи зубчастої передачі з евольвент ним профілем. Засоби вимірювання зубчастих коліс: зубомір – індикаторно мікрометричний і штангензубомір – для виміру товщини зуба. Зубомір змішення – для вимірювання положення вихідного
контуру зубчастого колеса. Биттемір – для виміру радіального биття зубчастого вінця. Вимоги до зубчастих коліс. основні
показники точності зубчастих коліс. Правила і прийоми вимірювання зубчастих і черв`ячних коліс та черв`яків.
СР – 3.3

Квалітети і допуски на кутові розміри, конічні з’єднання та різі.
Допуски на кутові розміри відповідно квалітету. Незалежні та залежні кутові розміри. Позначення розміру кута. Конічні
з`єднання. Основні терміни, визначення та позначення. Основна плоскість. Базова плоскість. Номінальні розміри конусів і їх
з`єднань. Конусність. Допуски форми конуса. Система допусків і посадок конічних з`єднань відповідно квалітету. Рухомі
посадки. Нерухомі посадки. Щільна посадка. Допуски нарізі відповідно квалітету.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Охорона праці
Професія: Слюсар - ремонтник
Рівень кваліфікації: 3 розряд
Тематичний план
Кількість годин
Код модуля

Назва теми (компетентності)
Всього

СР – 3.1

Основи безпеки праці в галузі

8

СР – 3.2

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

8

СР – 3.3

Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

2

Разом

10
Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу

Код
модуля
СР – 3.1

З них ЛПР

Основи безпеки праці в галузі
Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які використовуються при виконання
слюсарних робіт. Зони безпеки та їх огородження. Світлова та звукова сигналізації. Попереджувальні написи, сигнальне
фарбування. Знаки безпеки. Засоби індивідуального захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Вимоги
безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів, дільниць підприємств.

СР – 3.2

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди
Шкідливі виробничі фактори на ділянках підприємства. Основні гігієнічні особливості праці слюсаря-ремонтника. Санітарнопобутове забезпечення працюючих. Основні заходи запобігання впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів на
здоров'я робітників. Періодичність обов'язкових медичних оглядів.

СР – 3.3

Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках
Послідовність, принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Перша
допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах, уражені струмом. Припинення кровотечі з рани, носа,

вуха, легень, стравоходу. Надання першої допомоги при знепритомнінні (утраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному
ударі, опіку, обмороженні. Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Професія: Слюсар - ремонтник
Рівень кваліфікації: 3 розряд
Тематичний план
Кількість годин
Код модуля

Назва теми (компетентності)
Всього

СР – 3.1
СР – 3.2

Виробниче навчання в слюсарних майстернях

54

Виробниче навчання в ремонтних майстернях

72

Разом

З них ЛПР

126

Код
модуля

Професійні
профільні
компетентності

СР – 3.1

Виробниче
навчання в
слюсарних
майстернях

Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Вступне заняття. Безпека праці в навчальних майстернях і на окремому робочому місці. Ознайомлення з
роботами за кваліфікаційною характеристикою слюсаря-ремонтника 3 розряду. Навчання операціям
обпилювання металу за 11-12-м квалітетами. Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, техніка
безпеки, сучасні технології, інструменти та пристосування. Вправи: обпилювання плоских поверхонь,
поверхонь кутників; перевірка за допомогою перевірної плити і лінійками відповідності обробки поверхні за
11-12-м квалітетами. Навчання операціям зенкерування та зенкування отворів за 11-12-м квалітетами.
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, техніка безпеки, сучасні технології, інструменти та
пристосування. Зенкерування та зенкування отворів за 11-12-м квалітетами.
Навчання операціям притирання та доводки нескладних деталей. Інструктаж за змістом занять, організація
робочого місця, техніка безпеки, сучасні технології, інструменти та пристосування. Вправи: притирання та
доводка поверхні нескладних деталей. Навчання операціям притирання та доводки нескладних деталей.
Комплексні роботи. Інструктаж з техніки безпеки. Виготовлення простих деталей і виробів, при обробці яких
використовуються вивчені слюсарні операції. Роботи виконуються з використанням креслень, ескізів,
інструкційно-технологічних карт. Точність виконання розмірів за 11-12-м квалітетами точності Єдиної
системи допусків і посадок.

СР – 3.2

Виробниче
навчання в
ремонтних
майстернях

Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки. на
підприємстві. Ознайомлення з підприємством, а також з видами робіт і організацією праці слюсаряремонтника. Самостійне виконання робіт слюсаря-ремонтника 3-го розряду. Самостійне виконання робіт на
робочому місці слюсаря-ремонтника 3-го розряду згідно з кваліфікаційною характеристикою з дотриманням
норм безпеки праці. Детальна навчальна програма виробничої практики з урахуванням вимог підприємства,
організації, установи, а також з урахуванням спеціалізації учнів (слухачів) і необхідності засвоєння ними
новітніх технологій, сучасних методів праці розробляється безпосередньо професійно-технічним навчальним
закладом за участю підприємств-замовників кадрів, організацій, установ і затверджується в установленому
порядку.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Професія: Слюсар - ремонтник
Рівень кваліфікації: 3 розряд
Тематичний план
Кількість годин
Код модуля

Назва теми (компетентності)
Всього

СР – 3.3.1 Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки. Ознайомлення з підприємством, з
СР – 3.3.2
СР – 3.3.3

Разом

видами робіт і організацією праці слюсаря-ремонтника 3-го розряду.
Самостійне виконання слюсарних робіт складністю 3-го розряду
зКваліфікаційна
видами робіт
і організацією
праці слюсаря-ремонтника.
пробна
робота

з видами робіт і організацією праці слюсаря-ремонтника.

З них ЛПР

7
441
7
455

Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу

Код
модуля
СР – 3.3.1

Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки. Ознайомлення з підприємством Інструктаж з охорони праці і пожежної
безпеки. на підприємстві. Ознайомлення з підприємством, з видами робіт і організацією праці слюсаря-ремонтника 3-го
розряду.

СР – 3.3.2

Самостійне виконання робіт слюсаря-ремонтника 3-го розряду
Самостійне виконання робіт на робочому місці слюсаря-ремонтника 3-го розряду згідно з кваліфікаційною
характеристикою з дотриманням норм безпеки праці.
Детальна навчальна програма виробничої практики з урахуванням вимог підприємства, організації, установи, а також з
урахуванням спеціалізації учнів (слухачів) і необхідності засвоєння ними новітніх технологій, сучасних методів праці
розробляється безпосередньо професійно-технічним навчальним закладом за участю підприємств-замовників кадрів,
організацій, установ і затверджується в установленому порядку.

СР-3.3.3

Кваліфікаційна пробна робота

