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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Орієнтовна освітня програма розроблена на основі стандарту професійної (професійнотехнічної) освіти з професії 7215Стропальник 2015 року видання на предметно-модульному підході.
Дана програма передбачає дотримання закладами професійної (професійно-технічної) освіти
єдиних вимог при плануванні освітньої діяльності.
Цілі і завдання орієнтовно-освітньої програми – розвиток у учнів особистісних якостей, а
також формування загальних і професійних компетентностей у відповідності з вимогами МОІНУ з
даної професії.
Навчальний план розрахований на навчання молоді, яка отримала повну загальну середню
освіту, та мала при вступі до навчального закладу вік, установлений переліком професій, і не мала
медичних протипоказань для виробничого навчання і роботи з цих професій.
Навчальні дисципліни з професійно-теоретичної підготовки вивчаються за робочими
навчальними програмами, розробленими на основі компетентностей, у яких відображаються зміни,
притаманні відповідній галузі виробництва, підприємству-замовнику кадрів.
Загальний фонд навчального часу на повний курс навчання (2,3,4,5,6 розряди) – 1333години.
Загальний фонд навчального часу з кваліфікації стропальник 2 розряду – 316 годин;
загальний фонд навчального часу з кваліфікації стропальник 3 розряду – 324години;
загальний фонд навчального часу з кваліфікації стропальник 4розряду – 271година;
загальний фонд навчального часу з кваліфікації стропальник 5розряду – 211годин;
загальний фонд навчального часу з кваліфікації стропальник 6розряду -211 годин.
Програма включає загально професійний блок

- загальний фонд навчального часу – 135

година.
Графік навчально-виробничого процесу передбачає послідовне вивчення навчальних
предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок.
Враховуючи специфіку професії, освітні потреби здобувачів освіти, регіональні особливості,
кадрове забезпечення у плані навчального процесу передбачено вибірково-обовязкові предмети - 45
годин. Розподіл годин для їх вивчення приймає заклад освіти.
Навантаження учнів під час професійно-практичної підготовки: виробниче навчання  6
годин, виробнича практика  7 годин.
Програмою передбачено після проходження кожного рівня кваліфікації виробнича практика
на виробництві та поетапна атестація.
Навчання завершується проведенням Державної кваліфікаційної атестації до складу якої
входить:
- виконання пробної роботи – 7 годин;
- перевірка теоретичних знань в обсязі навчальної програми – 7 годин.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників розробляються навчальним закладом разом з
роботодавцями і базуються на компетентнісному підході відповідно до вимог освітньокваліфікаційної характеристики.
Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» відповідного розряду
можливе за умови засвоєння учнем усіх компетентностей.
Випускнику
кваліфікаційну

професійно-технічного

атестацію,

присвоюється

навчального

закладу,

освітньо-кваліфікаційний

який

успішно

рівень

пройшов

«кваліфікований

робітник» з набутої професії відповідного розряду і видається диплом державного зразка.

Таблиця по розрядам, модулям та предметам

Загальнопрофесійна підготовка

135

Основи трудового законодавства
Основи галузевої економіки
Основи роботи на ПК

48+13
7

40
5

6
6
(4+2)
24
(16+8)

6

17

Базовий блок

СТР-5.1

СТР-6.1

6розр

5 розряд

Базовий
блок

4
розряд

СТР-4.1

Бвзовий блок

СТР-3.1

Базовий блок

3 розряд

СТР-2.1-2,2

СТР-2.2

Кількість
годин

СТР-2.1

Навчальні предмети
за видами підготовки

Базовий блок

2 розряд

15

15

2
12

2

15

15

Матеріалознавство

18
(15+3)

Охорона праці
Професійно-теоретична підготовка

134

Технологія стропальних робіт
Професійно-практична підготовка

8

959

12

Виробниче навчання

48

35

19
19

34
34

196 48

181

40

161

24

128

20

136

84

48

12

42

24

30

6

66

133

28

119

98

14

70

7

7

112 112

Виробнича практика
Предмети, що вільно обираються
Основи малого бізнесу та підприємництва
Професійна етика
Державна кваліфікаційна атестація або поетапна кваліфікаційна атестація

36

7

48

7

32
32

15

26
18

12

15
23
23

13 годин Базових компетенцій (ІІ розряд) з професійно-практичної підготовки винесені ЛПР на предмети : Основи роботи на ПК -2
год,
Матеріалознавство -8год, Охорона праці -3год

7

Таблиця відповідності компетентностей навчальним предметам
Професія: Стропальник
Рівень кваліфікації: 2 розряд
Професійний базовий навчальний модуль
Загальний обсяг навчального часу – 302год.,
загальнопрофесійна підготовка - 48 год.
Основи трудового законодавства – 7 год.
Основи галузевої економіки і підприємництва – 6 год.
Основи роботи на ПК – 4год.
Матеріалознавство – 16год
Охорони праці -15 год.
Професійно-теоретична підготовка – 26год,
професійно – практична підготовка:
виробниче навчання - 221год.

Код

БК1

Професійні
профільні
компетентності
Розуміння основ трудового
законодавства

Зміст компетентностей

Кількість годин
Назви предметів

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

Основи трудового
законодавства

7

БК 2

Розуміння основ
галузевої
економіки та
підприємництва,
вимог
енергоменеджмен
ту

Знати:
загальні основи суспільного виробництва;

Основи галузевої
економіки та
підприємництва

6

Матеріалознавство

16

(ЛПР)

8

поняття ринку і ринкових відносин, формування та розвиток ринку;
системи підприємництва,
відносин;

підприємство

у

системі

ринкових

організація і оплата праці ;
основи енергоменеджменту
БК 3

Розуміння та
засвоєння основ
матеріалознавства

Знати:
матеріали для виготовлення вантажозахоплювальних пристроїв;
види вантажів;
основні типи знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари,
вимоги до них;
ознаки і норми бракування знімних вантажозахоплювальних
пристроїв та тари, елементів гакових підвісок;
суміші для змащування канатів;
речовини для очищення сталевих канатів перед змащуванням
Уміти:
підбирати необхідні вантажозахоплювальні пристрої та тару в
залежності від ваги і характеру переміщуваних вантажів;
відбраковувати знімні вантажозахоплювальні пристрої та тару,
елементи гакових підвісок

БК 4

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

Знати:

Охорона праці

10

ЛПР

2

Охорона праці

5

нормативно-правові акти з охорони праці та промислової безпеки,
правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та
іншими засобами виробництва, користуватися засобами
колективного та індивідуального захисту;
основні поняття та вимоги електробезпеки;
Уміти:
Виконувати свої обов’язки у відповідності до Правил устрою і
безпечної експлуатації вантажопідйомних машин;
застосовувати безпечні методи поводження з машинами,
механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва;
користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
користуватися засобами пожежогасіння
застосовувати
безпечні
прийоми
вантажопідіймальних операцій;

БК 5

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

праці

при

виконанні

Знати:
план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій в частині,
що стосується роботи стропальника;
засоби надання першої (долікарської) допомоги;
Уміти:
діяти в аварійних ситуаціях відповідно до плану ліквідації аварій;
користуватися засобами пожежогасіння;
надати першу (долікарську) допомогу

ЛПР

1

БК 6

Засвоєння та
оволодіння
основами роботи
на персональному
комп’ютері

Знати:

Основи роботи на
ПК

основи роботи на персональному комп’ютері;

4

вимоги до влаштування робочого місця та правила безпеки роботи
на персональному комп’ютері;програму з тестування
Уміти:
працювати на персональному комп’ютері в обсязі, достатньому для
виконання професійних обов’язків

2
ЛПР

Професійні профільні компетенції

Код

Професійні
профільні
компетентності
Приймання та
здавання зміни

СТР 2.1.1

Назви предметів

Кількість годин

Зміст компетентностей
Знати:
необхідну нормативно-технічну документацію з виконання
робіт по стропуванню вантажу;
встановлений порядок приймання та здавання зміни;
допустиму вантажопідйомність крана;
документ, який регламентує вагу вантажів;
ознаки і норми бракування, знімних вантажозахоплювальних
пристроїв і тари, елементів гакових підвісок

Технологія стропальних
робіт

4

Уміти:
підбирати вантажозахоплювальні пристрої, відповідно до
маси та характеру вантажу;

Виробниче навчання

18

Технологія стропальних
робіт

4

визначати вагу вантажу;
визначати придатність ланцюгових, канатних стропів, а
також придатність інших вантажозахоплювальних пристроїв
і тари
Знати:
вимоги що до зберігання знімних вантажозахоплювальних
пристроїв і розташування місць їх зберігання;

СТР 2.1.2

розташування місць зберігання гачків та відтяжок;
інструкцію підприємства з охорони праці для стропальників
Закінчення робіт

Уміти:
звільняти гак від стропів та інших вантажозахоплювальних
пристроїв;
очищати від забруднень вантажозахоплювальні пристрої;
проводити прибирання і підтримання порядку на робочому
місці

Виробниче навчання

18

СТР 2.2.1

Стропування та
ув’язування
простих виробів,
деталей, лісових
вантажів
(довжиною до 3 м)
та вантажів масою
до 5 т для їх
піднімання,
переміщення та
укладання

Знати:
необхідну нормативно-технічну документацію з виконання
робіт по стропуванню вантажу;

Технологія стропальних
робіт

18

технологію стропальних робіт в обсязі виконуваної роботи;
схеми стропування вантажів кранами;
заходи безпеки при стропуванні, підйомі, переміщенні,
опусканні і складуванні простих виробів, деталей та вузлів
кранами;
вимоги до місць (майданчиків), призначених для
складування вантажів;
порядок кантування і складування простих вантажів

Виробниче навчання

Уміти:
підбирати необхідні для роботи стропи;
Виробнича практика
визначати вагу вантажу, що піднімається;
виконувати стропування вантажу, згідно схем стропування;
виконувати підіймання, переміщення, кантування, укладання
і складування простих виробів, деталей та вузлів краном;
знімати вантажозахоплювальні пристрої з вантажу або гака

48

112

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

Кількість годин

Код модуля
Всього
БК-1

Розуміння основ трудового законодавства

Разом

Код модуля
БК-1

7
7

Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
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 трудового договору.

З них ЛПР

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
Основи галузевої економіки
Професія: Стропальник
Рівень кваліфікації: 2 розряд
Тематичний план
Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Код модуля
Всього
БК-2

Розуміння основ ринкової економіки й підприємництва та дотримання основних вимог
енергоменеджменту

Разом

Код модуля
БК-2

6
6

Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Організаційно-правові форми підприємств. Формування та структура виробничого процесу.
Поняття ринку і ринкових відносин, формування та розвиток ринку;
Системи підприємництва, підприємство у системі ринкових відносин;
Організація і оплата праці.Основи енергоменеджменту.

З них ЛПР

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
Матеріалознавство
Професія: Стропальник
Рівень кваліфікації: 2 розряд
Тематичний план
Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Код модуля
Всього
БК-3

Розуміння та засвоєння основ матеріалознавства

Разом

8

24
Зміст
Назва теми (компетентності)

Код модуля
БК-3

24

З них ЛПР

Зміст навчального матеріалу
Матеріали для виготовлення вантажозахоплювальних пристроїв;
Види вантажів;
Л.П.Р. Визначення ваги вантажу
Основні типи знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари, вимоги до них;
Сталеві канати, Держстандарти і технічні умови на їх виготовлення; механічні властивості і призначення сталевих канатів різних
марок;
сталеві канатні стропи; ланцюгові стропи; канати конопляні, бавовняні, синтетичні;
Л.П.Р. Розрахунок натинання у витках стропа
Коуші, їх призначення, різновиди, вимоги до них;

допоміжні пристрої для стропування вантажів;
Л.П.Р Вибір допоміжних пристроїв для стропування вантажів;
тара для дрібноштучних, рідких, сипучих та газоподібних вантажів;
траверси; захвати;
ознаки і норми бракування знімних вантажозахоплювальних пристроїв та тари, елементів гакових підвісок;
Л.П.Р Бракування ЗВЗП і тари
суміші для змащування канатів;
речовини для очищення сталевих канатів перед змащуванням

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
Охорона праці
Професія: Стропальник
Рівень кваліфікації: 2 розряд
Тематичний план
Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Код модуля
Всього

З них ЛПР

БК-4

Дотримання та виконання вимог охорони праці,промислової тапожежної безпеки,
виробничоїсанітарії

12

2

БК-5

Вміння приймати участь у ліквідація аварій та їхніх наслідків, у наданні першої
долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

6

1

18

3

Разом
Зміст
Код
модуля
БК-4

БК-5

Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Нормативно-правові акти з охорони праці та промислової безпеки, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням
та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
основні поняття та вимоги електробезпеки;
Вимоги безпеки до початку робіт, під час виконання робіт і після закінчення робіт; місця
Правила устрою і безпечної експлуатації вантажопідйомних машин;
вимоги до організації робочого
Л.П.Р Безпечне поводження з машинами, механізмами, устаткуванням
План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій в частині, що стосується роботи стропальника
Л.П.Р Надання першої (долікарської) допомоги;

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
Основи роботи на ПК
Професія: Стропальник
Рівень кваліфікації: 2 розряд
Тематичний план
Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Код модуля
Всього
БК-6

Засвоєння та володіння основами роботи на персональному комп’ютері

Разом
Тематичний план
Зміст
Назва теми (компетентності)

Код модуля

Зміст навчального матеріалу
БК-6

Основи роботи на персональному комп’ютері;
Вимоги до влаштування робочого місця та правила безпеки роботи на персональному комп’ютері;
ЛПР Проходження тестів на персональному комп’ютері

З них ЛПР

6

2

6

2

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
Технологія стропальних робіт
Професія: Стропальник
Рівень кваліфікації: 2 розряд
Тематичний план
Назва теми (компетентності)
Код модуля

Код
професійної
профільної
компетентності

СТР - 2.1

8

СТР – 2.1.1

Приймання та здавання зміни

4

СТР– 2.1.2

Закінчення робіт

4

Виконання стропальних робіт вантажів

18

довжиною
СТР – 2.2.1до
3 м, масою до
5т

Код
професійної
профільної
компетенції
СТР – 2.1.1

Всього
Початок та закінчення робіт

СТР - 2.2

Разом

Кількість годин

Стропування та ув’язування простих виробів, деталей, лісових
вантажів (довжиною

З них ЛПР

18

1

26

1

до 3 м) та вантажів масою до 5 т для їх піднімання, переміщення та
укладання

Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Приймання та здавання зміни
Нормативно-технічна документація з виконання робіт по стропуванню вантажу;
Порядок приймання та здавання зміни;

Допустиму вантажопідйомність крана;
Документ, який регламентує вагу вантажів;
Ознаки і норми бракування, знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари, елементів гакових підвісок
СТР – 2.1.2

Закінчення робіт
Зберігання знімних вантажозахоплювальних пристроїв і розташування місць їх зберігання;
Розташування місць зберігання гачків та відтяжок;
Інструкція підприємства з охорони праці для стропальників
Стропування та ув’язування простих виробів, деталей, лісових вантажів (довжиною

СТР – 2.2.2

до 3 м) та вантажів масою до 5 т для їх піднімання, переміщення та укладання
Технологія стропальних робіт в обсязі виконуваної робіт.
Вибір стропів відповідно до маси та розміру вантажу. Визначення придатності стропів.
Схеми стропування вантажів кранами;
Знакова сигналізація .
Заходи безпеки при стропуванні, підйомі, переміщенні, опусканні і складуванні простих виробів, деталей та вантажів кранами;
Вимоги до місць (майданчиків), призначених для складування вантажів;
Кантування і складування простих вантажів.
Дозволені відстані наближення кранів до ліній електромереж, будівель, транспортних засобів.
Вимоги правил щодо виконання робіт кранами в охоронній зоні ЛЕП й ближче 30м від лінії електропередач. Оформлення нарядудопуску.
ЛПР Вибір вантажозахоплювальних пристроїв і тари в залежності від ваги і характеру переміщуваних вантажів;

Навчальна програма
з професійно – практичної підготовки
Професія: Стропальник
Рівень кваліфікації: 2 розряд
Код
навчал
ьного
модул
я

Код
професій
ної
профільн
ої
компетен
тності

Назва теми (компетентності)
Базови
й блок

Кількість годин
Виробнич Виробнича практика
е
навчання

Дотримання та виконання вимог охорони праці,промислової
тапожежної безпеки, виробничоїсанітарії

12

12

Разом

12

12

Базові компетентності
БК-4

Професійні компетентності
СТР2.1

Початок та закінчення робіт

36

СТР –
2.1.1

Приймання та здавання зміни

18

СТР –
2.1.2

Закінчення робіт

18

Виконання стропальних робіт вантажів довжиною до 3 м,
масою до 5 т
Стропування та ув’язування простих виробів, деталей,
лісових вантажів (довжиною до 3 м) та вантажів масою до 5 т
для їх
піднімання, переміщення та укладання

48

112

48

112

СТР –
2.2
СТР –
2.2.1

Разом
Кваліфікаційна пробна робота

221 год
12

Зміст

Код
модуля
БК-4
СТР-2.1

Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Безпечні прийоми праці при виконанні вантажопідіймальних операцій
Початок та закінчення робіт.

СТР –
2.1.1

Приймання та здавання зміни
Підбирати вантажозахоплювальні пристрої, відповідно до маси та характеру вантажу;
Визначати вагу вантажу;
Визначати придатність ланцюгових, канатних стропів, а також придатність інших вантажозахоплювальних пристроїв і тари

СТР –
2.1.2

Закінчення робіт
Звільняти гак від стропів та інших вантажозахоплювальних пристроїв;
Очищати від забруднень вантажозахоплювальні пристрої;
Проводити прибирання і підтримання порядку на робочому місці

СТР – 2.2

Виконання стропальних робіт вантажів довжиною до 3 м, масою до 5 т

СТР –
2.2.1

Стропування та ув язування простих виробів, деталей, лісових вантажів (довжиною до 3 м) та вантажів масою до 5 т
для їх піднімання, переміщення та укладання.
Підбирати необхідні для роботи стропи;
Визначати вагу вантажу, що піднімається;
Стропування вантажу, згідно схем стропування;
Виконувати підіймання, переміщення, кантування, укладання і складування простих виробів, деталей та вузлів краном;
Знімати вантажозахоплювальні пристрої з вантажу або гака

Таблиця відповідності компетентностей навчальним предметам
Професія: Стропальник
Рівень кваліфікації: 3 розряд
Професійний базовий навчальний модуль
Загальний обсяг навчального часу – 310 год.
загальнопрофесійна підготовка - 40 год.
Основи трудового законодавства – 5 год.
Основи галузевої економіки і підприємництва – 6 год.
Основи роботи на ПК – 2 год.
Матеріалознавство – 12год
Охорони праці -15 год.
Професійно-теоретична підготовка – 34год.
професійно – практична підготовка:
виробниче навчання - 229год.

Код

БК1

Професійні
профільні
компетентності
Розуміння основ трудового
законодавства

Зміст компетентностей

Кількість годин
Назви предметів

Знати:
законодавчо-нормативні документи України, які регулюють трудові
відносини в Україні;

Основи трудового
законодавства

5

Основи галузевої
економіки

6

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

Знати:
загальні основи суспільного виробництва;
поняття ринку і ринкових відносин, формування та розвиток ринку;
системи підприємництва,
відносин;
організація і оплата праці ;
основи енергоменеджменту;

підприємство

у

системі

ринкових

БК 3

Розуміння та
засвоєння основ
матеріалознавства

Знати:

Матеріалознавство

12

Охорона праці

10

Знімні вантажозахоплювальні пристрої
Кліщові захоплювачі, класифікація, вимоги щодо їх експлуатації;
призначення, устрій і технічна характеристика грейферів,
визначення їх вантажопідйомності, вимоги щодо їх експлуатації;
електромагніти: їх призначення, устрій, вимоги щодо їх експлуатації;
Уміти:
підбирати необхідні вантажозахоплювальні пристрої та тару в
залежності від ваги і характеру переміщуваних вантажів;

БК 4

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

Знати:
нормативно-правові акти з охорони праці та промислової безпеки,
правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та
іншими засобами виробництва, користуватися засобами
колективного та індивідуального захисту;
основні поняття та вимоги електробезпеки;
шкідливі речовини, джерела їх утворення, класифікація;
вимоги безпеки до початку робіт, під час виконання робіт і після
закінчення робіт;
Правила устрою і безпечної експлуатації вантажопідйомних машин;
вимоги до організації робочого місця
Уміти:
Виконувати свої обов’язки у відповідності до Правил устрою і
безпечної
експлуатації
вантажопідйомних
машин;
користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
користуватися засобами пожежогасіння;
дотримуватися гігієни праці і виробничої санітарії

БК 5

БК 6

застосовувати безпечні методи поводження з машинами,
механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва;

Виробниче навчання

48

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

Знати:

Охорона праці

5

Засвоєння та
оволодіння
основами роботи
на персональному
комп’ютері

Знати:

Основи роботи на
ПК

2

план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій в частині,
що стосується роботи стропальника;
засоби надання першої (долікарської) допомоги;
Уміти:
діяти в аварійних ситуаціях відповідно до плану ліквідації аварій;
користуватися
засобами
пожежогасіння;
надати першу (долікарську) допомогу

основи роботи на персональному комп’ютері;
вимоги до влаштування робочого місця та правила безпеки роботи
на персональному комп’ютері;
програму з тестування
Уміти:
працювати на персональному комп’ютері в обсязі, достатньому для
виконання професійних обов’язків

8. Професійні профільні компетентності

Код

СТР 3.1.1

Професійні
профільні
компетентності
Стропування та
ув’язування
простих виробів, та
вантажів середньої
складності, лісових
вантажів
(довжиною понад 3
до 6 м), деталей та
вантажів масою до
25 т для їх
піднімання,
переміщення та
укладання

Назви предметів

Кількість годин

Зміст компетентностей
Знати:
необхідну нормативно-технічну документацію з виконання
робіт по стропуванню вантажу;

Технологія стропальних
робіт

34

технологію стропальних робіт в обсязі виконуваної роботи;
вимоги інструкцій з експлуатації знімних
вантажозахоплювальних пристроїв;
вантажопідіймальність стропів та інших
вантажозахоплювальних пристроїв;
вимоги безпеки в зоні дії магнітних і грейферних кранів;
схеми стропування вантажів середньої складності;
заходи безпеки при стропуванні, підійманні, переміщенні,
опусканні і складуванні вантажів середньої складності;
вимоги до місць (майданчиків), призначених для
складування вантажів;
порядок кантування і складування вантажів середньої
складності

Уміти:
підбирати необхідні для роботи стропи;
підключати до електромережі за допомогою спеціальних
електричних роз'ємів електромагніти та інші
вантажозахоплювальні пристрої з електроприводом, при

48
Виробниче навчання
Виробнича практика
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наявності відповідної групи з електробезпеки;
визначати вагу вантажу, що підіймається;
виконувати стропування вантажів середньої складності,
згідно схем стропування;
виконувати підіймання, переміщення, кантування, укладання
і складування вантажів середньої складності;
знімати вантажозахоплювальні пристрої з вантажу або гака

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
Основи трудового законодавства
Професія: Стропальник
Рівень кваліфікації: 3 розряд
Тематичний план
Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Код модуля
Всього
БК-1

Розуміння основ трудового законодавства

5

Всього

5

З них ЛПР

Зміст
Код
Назва теми (компетентності)
професійної
профільної
Зміст навчального матеріалу
компетенції
БК-1
Право громадян України на працю.
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.
Соціальні гарантії і соціальний захист робітників.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
Основи галузевої економіки
Професія: Стропальник
Рівень кваліфікації: 3 розряд
Тематичний план
Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Код модуля
Всього
БК-2

Код
професійної
профільної
компетенції
БК-2

Розуміння основ ринкової економіки й підприємництва та дотримання
основних вимог енергоменеджменту

6

Всього

6

З них ЛПР

Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки.
Фінансово-кредитне забезпечення підприємства.
Виробнича діяльність підприємницьких структур. Ефективність використання виробничих фондів.
Основи енергоменеджменту.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
Матеріалознавство
Професія: Стропальник
Рівень кваліфікації: 2 розряд
Тематичний план
Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Код модуля
Всього
БК-3

Розуміння та засвоєння основ матеріалознавства

З них ЛПР

12

Всього

12

Зміст
Назва теми (компетентності)

Код
модуля

Зміст навчального матеріалу
БК-3

Знімні вантажозахоплювальні пристрої.
Кліщові захоплювачі, класифікація, вимоги щодо їх експлуатації;
призначення, устрій і технічна характеристика грейферів, визначення їх вантажопідйомності, вимоги щодо їх експлуатації;
електромагніти: їх призначення, устрій, вимоги щодо їх експлуатації;

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
Охорона праці
Професія: Стропальник
Рівень кваліфікації: 3розряд
Тематичний план
Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Код модуля
Всього
БК-4

Дотримання та виконання вимог охорони праці,промислової тапожежної
безпеки, виробничоїсанітарії

10

БК-5

Вміння приймати участь у ліквідація аварій та їхніх наслідків, у наданні першої
долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

5

Всього

15

З них ЛПР

Зміст
Назва теми (компетентності)

Код модуля

Зміст навчального матеріалу
БК-4
Нормативно-правові акти з охорони праці та промислової безпеки, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням
та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
основні поняття та вимоги електробезпеки;
Вимоги безпеки до початку робіт, під час виконання робіт і після закінчення робіт; місця
Правила устрою і безпечної експлуатації вантажопідйомних машин;
вимоги до організації робочого
БК-5

План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій в частині, що стосується роботи стропальника;
Надання першої (долікарської) допомоги;

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
Основи роботи на ПК
Професія: Стропальник
Рівень кваліфікації: 3 розряд
Тематичний план
Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Код модуля
Всього
БК-6

Засвоєння та володіння основами роботи на персональному комп’ютері

2

Всього

2

Зміст
Назва теми (компетентності)

Код модуля

Зміст навчального матеріалу
БК-6

Основи роботи на персональному комп’ютері;
Вимоги до влаштування робочого місця та правила безпеки роботи на персональному комп’ютері;
Програма з тестування.

З них ЛПР

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
Технологія стропальних робіт
Професія: Стропальник
Рівень кваліфікації: 3 розряд
Тематичний план
Назва теми (компетентності)
Код модуля

СТР - 3.1
Разом

Код
професійної
профільної
компетентності
СТР – 3.1.1

Кількість годин
Всього

Виконання стропальних робіт вантажів

З них ЛПР

34

довжиною до 6 м, масою до 25 т
34
Зміст
Назва теми (компетентності)

Код
професійної
профільної
компетенції
СТР – 3.1.1

Зміст навчального матеріалу
Нормативно-технічна документація з виконання робіт по стропуванню вантажу;
Технологія стропальних робіт в обсязі виконуваної роботи;
вимоги інструкцій з експлуатації знімних вантажозахоплювальних пристроїв;
вантажопідіймальність стропів та інших вантажозахоплювальних пристроїв;
вимоги безпеки в зоні дії магнітних і грейферних кранів;
схеми стропування вантажів середньої складності;
заходи безпеки при стропуванні, підійманні, переміщенні, опусканні і складуванні вантажів середньої складності;
вимоги до місць (майданчиків), призначених для складування вантажів;
порядок кантування і складування вантажів середньої складності

Навчальна програма
з професійно – практичної підготовки
Професія: Стропальник
Рівень кваліфікації: 3розряд
Код
навчал
ьного
модул
я

Код
професій
ної
профільн
ої
компетен
тності

Назва теми (компетентності)
Базови
й блок

Виробнич
е
навчання

48

48

48

48

Кількість годин
Виробнича практика

Базові компетентності
БК-4

Охорона праці
Всього
Професійні компетентності

СТР3.1
СТР –
3.1.1

Виконання стропальних робіт вантажів
довжиною до 6 м, масою до 25 т
Стропування та ув’язування простих виробів, та вантажів
середньої складності, лісових вантажів (довжиною понад 3 до 6
м), деталей та вантажів масою до 25 т для їх піднімання,
переміщення та укладання

Разом
Кваліфікаційна пробна робота

48

133

229 год
12

Зміст
Код
модуля
БК-4
СТР-3.1
СТР –
3.1.1

Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Застосовувати безпечні методи поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами
виробництва.
Виконання стропальних робіт вантажів
довжиною до 6 м, масою до 25 т
Стропування та ув’язування простих виробів, та вантажів середньої складності, лісових вантажів (довжиною понад 3
до 6 м), деталей та вантажів масою до 25 т для їх піднімання, переміщення та укладання
підбирати необхідні для роботи стропи;
підключати до електромережі за допомогою спеціальних електричних роз'ємів електромагніти та інші вантажозахоплювальні
пристрої з електроприводом, при наявності відповідної групи з електробезпеки;
визначати вагу вантажу, що підіймається;
виконувати стропування вантажів середньої складності, згідно схем стропування;
виконувати підіймання, переміщення, кантування, укладання і складування вантажів середньої складності;
знімати вантажозахоплювальні пристрої з вантажу або гака

Таблиця відповідності компетентностей навчальним предметам
Професія: Стропальник
Рівень кваліфікації: 4 розряд
Професійний базовий навчальний модул
Загальний обсяг навчального часу – 257 год.,
загальнопрофесійна підготовка - 17 год.
Матеріалознавство – 2 год.
Охорони праці -15 год.
Професійно – теоретична підготовка: 32год
професійно – практична підготовка:
виробниче навчання – 201год.

Код

БК 3

Професійніпрофі
льнікомпетентно
сті
Розуміння та
засвоєння основ
матеріалознавства

Зміст компетентностей

Кількість годин
Назвипредметів

Знати:

Матеріалознавство

2

Підбирати вантажозахоплювальні пристрої відповідно до маси і роду
вантажів.
Виконувати
технічне
обслуговування
вантажозахоплювальних пристроїв, змащувати канати.

Виробниче навчання

12

Знати:

Охоронапраці

10

основнівідомості про метали і сплави;
властивостіметалів;
змащувальні матеріали
Уміти:
класифікувати метали і сплави;
класифікувати вантажі;
порівнюватифізичнівластивостірізнихметалів,
вантажозахоплювальних органів та пристроїв

БК 4

Дотримання та
виконання вимог
охорони
праці,промислової
тапожежної
безпеки,
виробничоїсанітар
ії

їхзначення

для

нормативно-правові акти з охорони праці та промислової безпеки,
правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та
іншими засобами виробництва, користуватися засобами
колективного та індивідуального захисту;
вимоги до організації робочого місця
Уміти:
застосовувати
безпечні
прийоми
праці
при
виконанні
вантажопідіймальних
операцій;
застосовувати безпечні методи поводження з машинами,
механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва;
користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

користуватися засобами пожежогасіння
Виконувати заходи безпеки при транспортуванні вантажів магнітом і
грейфером. Дотримуватися вимог безпеки при підйомі та
переміщенні складних довгомірних вантажів.

Виробнича практика 28

Застосувати безпечні прийоми праці при виконанні
вантажопідйомних операцій відповідно до технологічних карт.
Застосовувати безпечні методи поводження з машинами,
механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва
БК 5

Вміння приймати
участь у
ліквідація аварій
та їхніх наслідків,
у наданні першої
долікарської
допомоги
потерпілим у разі
нещасних
випадків

Знати:
план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій в частині,
що стосується роботи стропальника;
засоби надання першої (долікарської) допомоги
Уміти:
діяти в аварійних ситуаціях відповідно до плану ліквідації аварій;
користуватися
засобами
пожежогасіння;
надати першу (долікарську) допомогу

Охоронапраці

5

Професійні профільні компетентності
Код

Професійні
профільні
компетентності
Стропування та
ув’язування лісових
вантажів (довжиною
понад 6 м), виробів,
деталей, що
вимагають
підвищеної
обережності та
вантажів масою
понад 25 т для їх
піднімання,
переміщення та
укладання

СТР 4.1.1

Назви редметів

Кількість
годин

Зміст компетентностей
Знати:
способи стропування виробів, деталей та вузлів, що вимагають
підвищеної обережності;
вантажопідйомність стропів та інших вантажозахоплювальних
пристроїв;
перелік робіт, які виконуються під безпосереднім керівництвом
працівника, відповідального за безпечне проведення робіт
вантажопідіймальними кранами
вимоги безпеки при підійманні і переміщенні вантажів
декількома кранами;
вимоги безпеки при підійманні і переміщенні довгомірних
вант;
заходи безпеки при стропуванні, підйомі, переміщенні,
опусканні і складуванні важких виробів, деталей та вузлів;
вимоги до місць (майданчиків), призначених для складування
вантажів;
порядок кантування і складування вантажів,що вимагають
підвищеної обережності
Уміти:
підбирати необхідні для роботи стропи;
визначати вагу вантажів середньої складності, та вантажівщо
вимагають підвищеної обережності;
виконувати стропування виробів, деталей та вузлів, що
вимагають підвищеної обережності, згідно схем стропування;
виконувати підіймання, переміщення, кантування, укладання і
складування вантажу середньої складності, та вантажів,що
вимагають підвищеної обережності;
знімати вантажозахоплювальні пристрої з вантажу або гака

Технологія стропальних
робіт

Виробниче навчання

Виробнича практика

32

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
ТЕХНОЛОГІЯ СТРОПАЛЬНИХ РОБІТ
Професія: Стропальник
Рівенькваліфікації: 4розряд
Тематичний план
Код
модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

всього
СТР 4.1

СТР 4.1.1 Стропування та ув’язування лісових вантажів (довжиною понад 6 м), виробів, деталей,
що вимагають підвищеної обережності та вантажів масою понад 25 т для їх піднімання,
переміщення та укладання

разом

Код
модуля
СТР
4.1

з них на ЛПР

32

32

Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
СТР 4.1.1 Стропування та ув’язування лісових вантажів (довжиною понад 6 м), виробів, деталей, що вимагають підвищеної
обережності та вантажів масою понад 25 т для їх піднімання, переміщення та укладання
Безпечні способи зачіпки і стропування вантажів які потребують підвищеної обережності. Схеми безпечного стропування, мета їх
розробки. Дотримання заходів безпеки при стропуванні вантажу з гострими кутами (підкладки). Стропування і переміщення
довгомірних вантажів (відтягнення). Обов'язки стропальника при стропуванні і переміщенню особливо цінних вантажів, при підйомі
вантажу двома кранами (балансир) і т.д. Визначення ваги вантажу по документації (списками ваги вантажів), візуально, розрахунком.
Вимоги до підйому цегли на піддонах, балонів, що знаходяться під тиском. Визначення місць стропування та зачіплювання вантажів.
Обов'язки стропальника перед подачею команди на підйом вантажу. Порядок підйому першого вантажу і граничного вантажу.
Транспортування вантажів по ділянці, цеху з супроводом і без супроводу. Транспортування вантажів над спорудами, де можуть
перебувати люди.
Схеми укладання вантажів на автомашини, залізниці платформи і вагони. Зона роботи магнітних і грейферних кранів. Заходи безпеки

при транспортуванні вантажів магнітом і грейфером. Вимоги до персоналу, допущеному в зону роботи магнітних і грейферних кранів.
Електробезпека при роботі магнітом, вимоги до кабелю.
Основні способи стропування: зачіпка стропа за петлі, підхоплення, обхват, подвійний обхват або обв'язування, мертва петля
(зашморг), із застосуванням закладки. Основні типи вузлів і петель, що застосовуються при обв'язці вантажів які потребують
підвищеної обережності. Найбільш раціональні способи стропування, що забезпечують умови швидкого і безпечного розстропування
особливо цінних вантажів.
Безпека праці стропальника при строповці, ув'язці і підйомі вантажу: простих виробів, деталей, лісових (довжиною понад 6-ти м) та
інших аналогічних вантажів масою понад 25 т. Безпека праці при строповці і ув'язці вантажів середньої складності, лісових вантажів
(довжиною понад 6 м), виробів, деталей і вузлів з установкою їх на верстат, помости та інші монтажні пристрої і механізми, а також
інших аналогічних вантажів масою понад 25 т для їх піднімання, переміщення та укладання.
Вимоги безпеки при підйомі та переміщенні складних довгомірних вантажів. Транспортування в тарі сипучих, дрібноштучних вантажів
і вантажів, що мають високу температуру.
Заходи безпеки при кантуванні вантажів. Способи кантування вантажів вантажопідйомними кранами, схеми стропування.Особливості
виконання робіт зі стропування і розстропування вантажу при будівельно-монтажних роботах.Вимоги до роботи в охоронній зоні ЛЕП,
на відстані менше 40 м від крайнього проводу лінії електропередачі напругою понад 42 вольт.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
ОСНОВИ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА
Професія: Стропальник
Рівенькваліфікації: 4розряд
Тематичний план
Код
модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Всього

з них на ЛПР

СТР - 4.1
БК.3

Розуміння та засвоєння основ матеріалознавства

2

разом

Код
модуля
БК.3

2

Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Конструкція траверс. Вимоги до конструкції траверс для переміщення об'ємних елементів. Пристрій і технічна характеристика
грейферів. Захвати. Області застосування вакуумних і електромагнітних захватів

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
ОХОРОНА ПРАЦІ
Професія: Стропальник
Рівенькваліфікації: 4розряд
Тематичний план
Код
модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Всього

з них на ЛПР

СТР - 4.1
БК.4
БК.5

Дотримання та виконання вимог охорони праці,промислової тапожежної безпеки,
виробничоїсанітарії
Вміння приймати участь у ліквідація аварій та їхніх наслідків, у наданні першої долікарської
допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

10
5
15

Код
модуля
БК.4

Зміст
Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Перелік робіт, що виконуються за нарядами - допусками і порядок їх виконання.
Правила безпеки при виконанні робіт із застосуванням інструменту.
Вимоги безпеки при виконанні робіт в колодязях, траншеях, бункерах, камерах, закритому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах).
Вимоги безпеки при роботі в газонебезпечних місцях.
Вимоги безпеки при роботах із застосуванням вантажопідіймальних механізмів, вантажозахватних органів та пристроїв.
Правила електробезпеки та пожежної безпеки.
Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.
Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму, правила надання першої допомоги при ураженні електричним
струмом. Застосовування засобів колективного та індивідуального захисту за призначенням.
Застосовування спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту. Експлуатація первинних засобів
пожежогасіння за призначенням в залежності від різновиду і ступеня вогнища загоряння.

БК.5

Основні правила поведінки і дій працівників при аварії.
Знання працівниками організації своїх дій при аваріях і інцидентах, стан систем зв'язку, оповіщення та визначення місця розташування
персоналу.
Послідовність, способи і методи надання першої долікарської допомоги при різних нещасних випадках
Способи звільнення потерпілого від дії електричного струму.
Перша долікарська допомога при пораненні, кровотечах, при опіках (термічних, електричних, хімічних), при відмороженні, при
переломах, вивихах і розтягненні зв'язок, при непритомності, тепловому і сонячному ударі, отруєннях.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
Професійно-практична підготовка
Професія: Стропальник
Рівенькваліфікації: 4розряд
Тематичний план
Код
модуля

Назва теми (компетентності)

Базовий
блок

Виробниче Виробнича
навчання
практика

БК-3
БК-4

Розуміння та засвоєння основ матеріалознавства
Дотримання та виконання вимог охорони праці,промислової тапожежної безпеки,
виробничоїсанітарії
Разом

СТР 4.1.1

12
28
40

Стропування та ув’язування лісових вантажів (довжиною понад 6 м), виробів, деталей,
що вимагають підвищеної обережності та вантажів масою понад 25 т для їх піднімання,
переміщення та укладання

42

Разом:

201

119

Зміст
Код
модуля

Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Базовікомпетентності

БК-3

Ознайомленняз номенклатуроювантажів для стропальника 4-го розряду. Ознайомлення з організацією робочого місця стропальника
(з дотриманням санітарних норм) та змістом робочих обов’язків стропальника 4-го розряда.
Вибір строп відповідно до маси і роду вантажів. Технічне обслуговування стропів та заплітання кінців строп
Відпрацювання навичок з вибору стропів та вантажозахоплювальних пристроїв відповідно до типу та маси великогабаритних
вантажів; визначення придатності вантажозахоплювальних пристроїв і тари. Правильність їх застосування.
Відпрацювання навичок з випробовування стропів відповідно до технічних вимог. Реєстрація стропів.
Відпрацювання навичок з виконання технічного обслуговування стропів та вантажозахоплювальних пристроїв.
Вдосконалення умінь та навичок з підготовки робочого місця, пристроїв та інструменту для заплітання стропів. Засвоєння
номенклатури вантажів простих масою понад 25 т,середньої складності масою понад 5 до25т, різних вантажів (в т.ч. лісових) довжиною
понад 6м, складних вантажів і тих , що потребують підвищеної обережності на підприємстві
Вдосконалення навичок з огляду та правильного підбирання знімнихвантажозахоплювальних пристроїв згідно номенклатури
вантажів на підприємстві, їх типу, форми та маси. Відпрацювання навичок роботи з схемами стропування вантажів середньої
складності масою понад5т до25т та простих великогабаритних вантажів і тих , що потребують підвищеної обережності на
підприємстві. Вдосконалення умінь подачі сигналів кранівнику( машиністу), спільна робота з виконання обов’язківстропальника та
кранівника

БК-4
Відпрацювання навичок стропування, ув’язування та зачіпки різних вантажів (довжиною понад 6 м), простих вантажів масою понад
25 т, відповідно до схем стропування.
Відпрацювання навичок користування засобами колективного та індивідуального захисту; засобами пожежогасіння

Професійні компетентності

СТР
4.1

Відпрацювання навичок стропування ,ув’язування та зачіпки деталей, вузлів, виробів, що вимагають підвищеної обережності, їх
переміщення, укладання та розстропування
Відпрацювання прийомів стропування та ув’язування вантажів середньої складності, лісових вантажів (довжиною понад 3 до
6м), виробів, деталей та вузлів масою понад 5 до 25т з установленням їх на верстат, помости за допомогою монтажних пристроїв та
механізмів. Виконання укладання (установки) вантажу і зняття вантажозахоплювальних пристроїв( розстропування)
Відпрацювання навичок стропування та ув’язування лісових вантажів (довжиною понад 6м), виробів деталей та вузлів,
технологічного устаткування під час стапельного й секційного складання й розбирання, під час складання і розбирання машин,
апаратів, конструкцій збірних елементів будівель та споруд і аналогічних складних вантажів масою до 5т.
Підключення до електромережі за допомогою спеціальних електричних роз'ємів електромагнітів та інших вантажозахоплювальних
пристроїв з електроприводом.
Визначення за покажчиком вантажопідйомності стрілового крана в залежності від вильоту і положення виносних опор.
Застосування безпечних прийомів праці при виконанні вантажопідйомних операцій відповідно до технологічних карт.
Застосування безпечних методів поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва.

Таблиця відповідності компетентностей навчальним предметам
Професія: Стропальник
Рівень кваліфікації: 5 розряд
Професійний базовий навчальний модуль
Загальний обсяг навчального часу - 197 год.,
загальнопрофесійна підготовка - 15 год.
Охорони праці -15 год.
Професійно-теоретична підготовка – 23год.
професійно – практична підготовка:
виробниче навчання - 152 год.

Код

БК 4

Професійні
профільні
компетентності
Дотримання та
виконання вимог
охорони праці,
промислової та
пожежної
безпеки,
виробничої
санітарії

Зміст компетентностей

Кількість годин
Назви предметів

Знати:
нормативно-правові акти з охорони праці та промислової безпеки,
правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та
іншими засобами виробництва, користуватися засобами
колективного та індивідуального захисту;
вимоги до організації робочого місця
Уміти:
застосовувати
безпечні
прийоми
праці
при
виконанні
вантажопідіймальних
операцій;
застосовувати безпечні методи поводження з машинами,
механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва;
користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
користуватися засобами пожежогасіння

Охорона праці

10

Дотримування вимог безпеки праці при підйомі та переміщенні
складних довгомірних вантажів та вантажів, що потребують
підвищеної безпеки

Виробниче навчання

24

Охорона праці

5

Застосувати безпечні прийоми праці при виконанні
вантажопідйомних операцій відповідно до технологічних карт.
Застосовувати безпечні методи поводження з машинами,
механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва

БК 5

Вміння приймати
участь у
ліквідація аварій
та їхніх наслідків,
у наданні першої
долікарської
допомоги
потерпілим у разі
нещасних
випадків

Знати:
план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій в частині,
що стосується роботи стропальника;
засоби надання першої (долікарської) допомоги
Уміти:
діяти в аварійних ситуаціях відповідно до плану ліквідації аварій;
користуватися
засобами
пожежогасіння;
надати першу (долікарську) допомогу
Професійні профільні компетентності

Код

Професійні
профільні
компетентності

СТР 5.1

Стропування та
ув’язування
особливо
відповідальних
виробів, лісових
вантажів (довжиною

Назви предметів

Кількість годин

Зміст компетентностей
Знати:
способи стропування виробів, деталей та вузлів, особливо
відповідальних виробів;
вантажопідйомність стропів та інших
вантажозахоплювальних пристроїв;

Технологія стропальних
робіт

23

понад 6м), виробів,
деталей, що
вимагають
підвищеної
обережності та
вантажів масою до
50 т для їх
піднімання,
переміщення та
укладання

вимоги безпеки при підійманні і переміщенні вантажів
декількома кранами;
вимоги безпеки при підійманні і переміщенні довгомірних
вантажів;
заходи безпеки при стропуванні, підйомі, переміщенні,
опусканні і складуванні особливо відповідальних виробів,
деталей, що вимагають підвищеної обережності;
вимоги до місць (майданчиків), призначених для
складування вантажів;
порядок кантування і складування особливо відповідальних
виробів, деталей та вузлів
Уміти:
підбирати необхідні для роботи стропи;
визначати вагу особливо відповідальних виробів, деталей
та вузлів;
виконувати стропування виробів, деталей та вузлів, що
вимагають підвищеної обережності, згідно схем
стропування;
виконувати підіймання, переміщення, кантування,
укладання і складування вантажу що вимагає підвищеної
обережності;
знімати вантажозахоплювальні пристрої з вантажу або гака
Виробниче навчання

18

Виробнича практика

110

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
Технологія стропальних робіт
Професія: Стропальник
Рівень кваліфікації: 5 розряд

Тематичний план
Код
модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин
всього

СТР 5.1

Стропування та ув’язування особливо відповідальних виробів, лісових вантажів (довжиною
понад 6 м), виробів, деталей, що вимагають підвищеної обережності та вантажів масою до 50 т.
для їх піднімання, переміщення та укладання

разом

з них на ЛПР

23

23

Зміст
Код
модуля
СТР
5.1

Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
СТР 5.1.1 Стропування та ув’язування особливо відповідальних виробів, лісових вантажів (довжиною понад 6 м), виробів,
деталей, що вимагають підвищеної обережності та вантажів масою до 50 т. для їх піднімання, переміщення та укладання
Безпечні способи зачіпки і стропування вантажів які потребують підвищеної обережності. Схеми безпечного стропування, мета їх
розробки. Дотримання заходів безпеки при стропуванні вантажу з гострими кутами (підкладки). Стропування і переміщення
довгомірних вантажів (відтягнення), вантажів що вимагають підвищеної обережності.. Обов'язки стропальника при стропуванні і

переміщенню особливо цінних вантажів, при підйомі вантажу двома кранами (балансир) і т.д. Визначення ваги вантажу по
документації (списками ваги вантажів), візуально, розрахунком. Вимоги до підйому цегли на піддонах, балонів, що знаходяться під
тиском. Визначення місць стропування та зачіплювання вантажів.
Схеми укладання вантажів на автомашини, залізниці платформи і вагони. Зона роботи магнітних і грейферних кранів. Заходи безпеки
при транспортуванні вантажів магнітом і грейфером. Вимоги до персоналу, допущеному в зону роботи магнітних і грейферних кранів.
Електробезпека при роботі магнітом, вимоги до кабелю.
Основні типи вузлів і петель, що застосовуються при обв'язці вантажів які потребують підвищеної обережності. Найбільш раціональні
способи стропування, що забезпечують умови швидкого і безпечного розстропування особливо цінних вантажів.
Безпека праці стропальника при строповці, ув'язці і підйомі вантажу: особливо відповідальних виробів, лісових вантажів (довжиною
понад 6 м), виробів, деталей, що вимагають підвищеної обережності та вантажів масою до 50 т. Транспортування в тарі сипучих,
дрібноштучних вантажів і вантажів, що мають високу температуру.
Заходи безпеки при кантуванні вантажів. Способи кантування вантажів вантажопідйомними кранами, схеми стропування. Особливості
виконання робіт зі стропування і розстропування вантажу при будівельно-монтажних роботах. Вимоги до роботи в охоронній зоні ЛЕП,
на відстані менше 40 м від крайнього проводу лінії електропередачі напругою понад 42 вольт.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
Охорона праці
Професія: Стропальник
Рівень кваліфікації: 5 розряд
Тематичний план

Код
модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

всього
БК.4

Дотримання та виконання вимог охорони праці, промислової та пожежної безпеки, виробничої
санітарії

10

БК.5

Вміння приймати участь у ліквідація аварій та їхніх наслідків, у наданні першої долікарської
допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

5

15
Зміст
Код
модуля

Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу

з них на ЛПР

БК.4

Перелік робіт, що виконуються за нарядами - допусками і порядок їх виконання.
Правила безпеки при виконанні робіт із застосуванням інструменту.
Вимоги безпеки при виконанні робіт в колодязях, траншеях, бункерах, камерах, закритому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах).
Вимоги безпеки при роботі в газонебезпечних місцях.
Вимоги безпеки при роботах із застосуванням вантажопідіймальних механізмів, вантажозахватних органів та пристроїв.
Правила електробезпеки та пожежної безпеки.
Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.
Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму, правила надання першої допомоги при ураженні електричним
струмом. Застосовування засобів колективного та індивідуального захисту за призначенням.
Застосовування спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту. Експлуатація первинних засобів
пожежогасіння за призначенням в залежності від різновиду і ступеня вогнища загоряння.

БК.5

Основні правила поведінки і дій працівників при аварії.
Знання працівниками організації своїх дій при аваріях і інцидентах, стан систем зв'язку, оповіщення та визначення місця розташування
персоналу.
Послідовність, способи і методи надання першої долікарської допомоги при різних нещасних випадках
Способи звільнення потерпілого від дії електричного струму.
Перша долікарська допомога при пораненні, кровотечах, при опіках (термічних, електричних, хімічних), при відмороженні, при
переломах, вивихах і розтягненні зв'язок, при непритомності, тепловому і сонячному ударі, отруєннях.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
Професійно-практична підготовка

Професія: Стропальник
Рівень кваліфікації: 5 розряд
Тематичний план

Код
модуля

БК-4

Назва теми (компетентності)

Базовий
блок

Дотримання та виконання вимог охорони праці, промислової та пожежної безпеки,
виробничої санітарії

Разом

Виробниче Виробнича
навчання

практика

24

24

Стропування та ув’язування особливо відповідальних виробів, лісових вантажів
(довжиною понад 6 м), виробів, деталей, що вимагають підвищеної обережності та
вантажів масою до 50 т. для їх піднімання, переміщення та укладання

30

Разом:

128

СТР 5.1

98

Професійно-практична підготовка

Професія: Стропальник
Рівень кваліфікації: 5 розряд
Зміст

Код
модуля

Назва теми (компетентності)
Зміст навчального матеріалу
Базові компетентності

БК-4

Інструктаж з охорони праці на підприємстві у відповідності до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці та пожежної безпеки. Правила користування засобами пожежогасіння. Вимоги безпеки праці, причини
травматизму.
Дотримання вимог інструкцій з охорони праці при переміщенні, опусканні і складуванні складних і особливо відповідальних вантажів
вагою від 25до 50т . Організація робочого місця. Застосування безпечних прийомів праці при виконанні вантажопідйомних операцій
відповідно до технологічних карт.
Застосування безпечних методів поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва.

Професійні компетентності

СТР
5.1

Вибір та підготовка необхідних для роботи стропів та вантажозахоплювальних траверс для вантажів масою понад 25 т. Ознайомлення
з характеристиками і класифікаціями вантажів середньої складності, що підіймаються, переміщуються,укладаються, масою понад 25 т.
Вдосконалення навичок роботи з пристроями, які виключають прогинання та псування вантажів
Визначення ваги особливо відповідальних виробів, деталей та вузлів;
Відпрацювання навичок стропування виробів, деталей та вузлів, що вимагають підвищеної обережності, згідно схем стропування;
Відпрацювання прийомів підіймання, переміщення, кантування, укладання і складування вантажу що вимагає підвищеної обережності;
знімання вантажозахоплювальних пристроїв з вантажу або гака. Основні типи вузлів і петель, що застосовуються при обв'язці вантажів
які потребують підвищеної обережності. Найбільш раціональні способи стропування, що забезпечують умови швидкого і безпечного
розстропування особливо цінних вантажів

Професія: Стропальник
Рівень кваліфікації: 6 розряд
Професійний базовий навчальний модуль
Загальний обсяг навчального часу –197год.
загальнопрофесійна підготовка - 15 год.
Охорони праці -15 год.
Професійно-теоретична підготовка – 19 год.
професійно – практична підготовка:
виробниче навчання - 156год.

Код

Професійні профільні
компетентності

БК.4

Дотримання та виконання
вимог охорони
праці,промислової
тапожежної безпеки,
виробничоїсанітарії

Зміст компетентностей
Знати:
нормативно-правові акти з охорони праці та промислової
безпеки, правила поводження з машинами, механізмами,
устаткуванням та іншими засобами виробництва,
користуватися засобами колективного та індивідуального
захисту;
вимоги до організації робочого місця
Уміти:

Предмет

Кількість годин

Охорона
праці

10

Виробниче
навчання

6

застосовувати безпечні прийоми праці при виконанні
вантажопідіймальних операцій;
застосовувати безпечні методи поводження з машинами,
механізмами, устаткуванням та іншими засобами
виробництва;
користуватися засобами колективного та індивідуального
захисту;
користуватися засобами пожежогасіння

БК.5

Вміння приймати участь у
ліквідація аварій та їхніх
наслідків, у наданні першої
долікарської допомоги
потерпілим у разі нещасних
випадків

Знати:
план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій
в частині, що стосується роботи стропальника;

Охорона
праці

5

засоби надання першої (долікарської) допомоги
Уміти:
діяти в аварійних ситуаціях відповідно до плану
ліквідації аварій;
користуватися засобами пожежогасіння;
надати першу (долікарську) допомогу

Виробнича
практика

Код

Професійні профільні
компетентності

Зміст компетентностей

Предмет

14

Кількість
годин

СТР - 6.1.1

Стропування та ув’язування
складних лісових вантажів
(довжиною понад 6 м), особливо
відповідальних виробів, вузлів,
машин та механізмів, складних
елементів споруд та вантажів
масою понад 50 т. для їх
піднімання, переміщення та
укладання.

Знати:
способи стропування особливо відповідальних виробів,
вузлів, машин та механізмів, складних елементів
споруд;
вантажопідйомність стропів та інших
вантажозахоплювальних пристроїв;
вимоги безпеки при підійманні і переміщенні вантажів
декількома кранами
вимоги безпеки при підійманні і переміщенні складних
довгомірних вантажів;
заходи безпеки при стропуванні, підйомі, переміщенні,
опусканні і складуванні особливо відповідальних

Технологія
стропальних робіт

19

виробів, вузлів, машин та механізмів, складних
елементів споруд;
вимоги до місць (майданчиків), призначених для
складування вантажів;
порядок кантування і складування складних
таособливо відповідальних вантажів
Уміти:
підбирати необхідні для роботи стропи;
визначати вагу особливо відповідальних виробів,
вузлів, машин та механізмів, складних елементів
споруд;

Виробниче навчання

виконувати стропування особливо відповідальних
виробів, деталей та вузлів, машин, механізмів,
складних елементів споруд, згідно схем стропування;
виконувати підіймання, переміщення, кантування,
укладання і складування складних таособливо
відповідальних вантажів;

Виробнича практика

знімати вантажозахоплювальні пристрої з вантажу або
гака

66

70

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
Технологія стропальних робіт
Професія: Стропальник
Рівенькваліфікації: 6розряд
Тематичний план

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Код модуля

Всього

СТР-6.1.1

Разом

Стропування та ув’язування складних лісових вантажів (довжиною понад 6 м), особливо
відповідальних виробів, вузлів, машин та механізмів, складних елементів споруд та
вантажів масою понад 50 т. для їх піднімання, переміщення та укладання

19

19

З них ЛПР

Зміст
Код
модуля

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу
СТР6.1.1

Стропування та ув’язування складних лісових вантажів (довжиною понад 6 м), особливо відповідальних виробів, вузлів,
машин та механізмів, складних елементів споруд та вантажів масою понад 50 т. для їх піднімання, переміщення та укладання
способи стропування особливо відповідальних виробів, вузлів, машин та механізмів, складних елементів споруд;
вантажопідйомність стропів та інших вантажозахоплювальних пристроїв;
вимоги безпеки при підійманні і переміщенні вантажів декількома кранами
вимоги безпеки при підійманні і переміщенні складних довгомірних вантажів;
заходи безпеки при стропуванні, підйомі, переміщенні, опусканні і складуванні особливо відповідальних виробів, вузлів, машин та
механізмів, складних елементів споруд;
вимоги до місць (майданчиків), призначених для складування вантажів;
порядок кантування і складування складних та особливо відповідальних вантажів

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ
Охорона праці
Професія: Стропальник
Рівень кваліфікації: 6розряд
Тематичний план

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Код модуля

Всього

З них ЛПР

СТР-6.1
БК.4

Дотримання та виконання вимог охорони праці,промислової та пожежної безпеки,
виробничої санітарії

10

БК.5

Вміння приймати участь у ліквідація аварій та їхніх наслідків, у наданні першої
долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

5
Разом

15

Зміст
Код
модуля

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу
БК.4

Дотримання та виконання вимог охорони праці,промислової та пожежної безпеки, виробничої санітарії
нормативно-правові акти з охорони праці та промислової безпеки, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та
іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
вимоги до організації робочого місця

БК.5

Вміння приймати участь у ліквідація аварій та їхніх наслідків, у наданні першої долікарської допомоги потерпілим у разі
нещасних випадків
план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій в частині, що стосується роботи стропальника;
засоби надання першої (долікарської) допомоги

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
З ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Професія: Стропальник
Рівень кваліфікації: 6розряд
Тематичний план
Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Код модуля

Базовий
блок

Виробниче

Стропування та ув’язування складних лісових вантажів (довжиною понад 6 м), особливо
відповідальних виробів, вузлів, машин та механізмів, складних елементів споруд та
вантажів масою понад 50 т. для їх піднімання, переміщення та укладання

20

66

БК.4

Дотримання та виконання вимог охорони праці,промислової тапожежної безпеки,
виробничоїсанітарії

6

6

БК.5

Вміння приймати участь у ліквідація аварій та їхніх наслідків, у наданні першої

14

СТР-6.1.1

навчання

Виробнича
практика

70

14

долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків
Разом

156

Зміст

Код
модуля

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу
СТР6.1.1

Стропування та ув’язування складних лісових вантажів (довжиною понад 6 м), особливо відповідальних виробів, вузлів,
машин та механізмів, складних елементів споруд та вантажів масою понад 50 т. для їх піднімання, переміщення та укладання
ознайомлення з пунктами вантажопереробки і монтажними майданчиками, границями робочих зон кранів вантажопідйомністю понад
100 т.;
ознайомлення з кранами вантажопідйомністю понад 100 т і зоною їх дії, правилами безпечного пересування кранів;
вивчення основних типів вантажів масою понад 50 т;
ознайомлення з маркуванням складних і особливо важливих вантажів масою понад 50 т, визначення маси цих вантажів за робочою
документацією;
стропування вантажів масою понад 50 т вантажозахватними пристроями, які виключають їх прогинання, псування, перекіс, порушення
заданого положення;
стропування складних лісових вантажів (довжиною понад 6 м) масою понад 50т);
способи стропування особливо відповідальних виробів, вузлів, машин та механізмів, складних елементів споруд;

вантажопідйомність стропів та інших вантажозахоплювальних пристроїв;
вимоги безпеки при підійманні і переміщенні вантажів декількома кранами
вимоги безпеки при підійманні і переміщенні складних довгомірних вантажів;
заходи безпеки при стропуванні, підйомі, переміщенні, опусканні і складуванні особливо відповідальних виробів, вузлів, машин та
механізмів, складних елементів споруд;
вимоги до місць (майданчиків), призначених для складування вантажів;
порядок кантування і складування складних та особливо відповідальних вантажів
підбирання необхідних для роботи стропів;
визначення ваги особливо відповідальних виробів, вузлів, машин та механізмів, складних елементів споруд;
виконання стропування особливо відповідальних виробів, деталей та вузлів, машин, механізмів, складних елементів споруд, згідно
схем стропування;
виконання підіймання, переміщення, кантування, укладання і складування складних та особливо відповідальних вантажів;
знімання вантажозахоплювальних пристроїв з вантажу або гака
БК.4

Дотримання та виконання вимог охорони праці,промислової та пожежної безпеки, виробничої санітарії
застосування безпечних прийомів праці при виконанні вантажопідіймальних операцій;
застосування безпечних методів поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва;
користування засобами колективного та індивідуального захисту;
користування засобами пожежогасіння

БК.5

Вміння приймати участь у ліквідація аварій та їхніх наслідків, у наданні першої долікарської допомоги потерпілим у разі
нещасних випадків
дії в аварійних ситуаціях відповідно до плану ліквідації аварій;
користування засобами пожежогасіння;
надавання першої (долікарської) допомоги

ПОГОДЖЕНО:
Директор НМЦ ПТО
у Дніпропетровській області
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ПОГОДЖЕНО:
(роботодавець)
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Заступник директора
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А.Л. ДЕМУРА
„___” _____________ 2018 р.

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

7215 Стропальник 2,3 розряд(необхідно вказувати перелік рівнів кваліфікації)
Вид професійної підготовки:професійно – технічне навчання
Форма навчання:
Термін навчання –
Загальний фонд навчального часу: ___640___

ІІ
І

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

П
П
К К К К
Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т
Т
П Т Т Т Т Т Т Т Т Т
П
П П П П П П
П П
Т Т Т Т
К К
В В В В В В В В В В В В В В В В В
В
К В В В В В В В В В
К
А
А

ІІ

П
Т Т
П
В В П П
ІІ
В В
К
А
Виробниче навчання-В Теоретичне навчання –Т
Державна кваліфікаційна атестація –ДКА

Виробнича практика –П

Канікули –К

Поетапна кваліфікаційна атестація – ПКА

К

Серпень

К К

К

20-26

Лютий

13-19

Січень

06-12

Грудень

30.07-05.08

Жовтень

23-29

Вересень

16-22

Листопад

01-07
08-14
15-21
22-28
29,09-05,10
06-12
13-19
20-26
27.10-02.11
02-09
10-16
17-23
24-30
01-07
08-14
15-21
22-28
29.12-04.01
05-11
12-18
19-25
26.01-01.02
02-08
09-15
16-22
23.02-01.03
02-08
09-15
16-22
23-29
30.03-05.04
06-12
13-19
20- 26
27.04-03.05
04-10
11-17
18-24
25-31
01-07
08-14
15-21
22-28
29-01.07
02-08
09-15

Ступінь

Курс

І. ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

К

К

Курс

Професійнотеоретична
підготовка
Тиж.

Год.

ІІ. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЗА КІЛЬКІСТЮ ГОДИН І ТИЖНІВ
Професійно-практична підготовка
Державна
Виробниче
Виробнича
Виробниче
підсумкова
навчання в
практика на
навчання на
атестація
навчальному
робочих місцях на
виробництві
закладі
виробництві
Тиж.
Год.
Тиж.
Год.
Тиж.
Год.
Тиж.
Год.

Державна
кваліфікаційна
атестація
Тиж.

Год.

Свят- Канікові кули
Тиж.

Тиж.

Всього
навчального
часу
Тиж.

І
ІІ

Ступінь навчання
ІІ

Курс

ІІІ. ПЛАНОВИЙ РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ
Код ДК
Професія

Кваліфікація (категорія)

ІV. ПОЯСНЕННЯ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
1. Робочий навчальний план розроблено у відповідності до стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з професії: 7215 « Стропальник»
та освітньої програми, схваленої педагогічною радою (протокол № __ від ______);
2. Планом передбачено проведення спільної практики за двома модулями СТР 2.1 –СТР2.2 перед присвоєнням 2-го кваліфікаційного розряду.
3.Базовий навчальний блок вивчається один раз – перед оволодінням навчальним матеріалом навчальних модулів в кількості годин, що
відповідають другому кваліфікаційному розряду.
4. Години, які переносяться:
Курс
З якого модуля або предмету
Кількість
На який модуль або предмет
Кількість годин
годин
І
У разі, якщо робочий навчальний план розробляється на інтегровану професію обов'язкова оцінка наявності або констатація відсутності
дублювання навчального матеріалу, який викладається при вивченні предметів з різних професій (оцінка дублювання дається на підставі
порівняльного аналізу освітніх програм).

V. ПЛАН ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Кількість тижнів

Загальнопрофесійна
підготовка
Основи трудового
1.1
законодавства
Основи галузевої
1.2
економіки
1

1.3
2

Основи роботи на ПК
Професійно-теоретична
підготовка

2.1

Технологія строп. робіт

2.2

Матеріалознавство

2.4

Охорона праці

3

Професійно-практична
підготовка

2

1

(48+13)
=61

1

1

2

1

2

1

3

6

1

1

3

1

40

7

2

3

6

3

6

(4+2)=
3
6

6

1

2

26
(16+8)= 12
24
(15+3=
9
18

8

18

26

5

1

18

16

4 розряд

34

24

5

2

12

18

6

3

15

Всього за
розряд

І семестр
Стропальник

ЕРЗ 4.1

СТР3.1
1

61

7

Всього за курс

3 розряд

Б блок

Всього за розряд

СТР 2.1-2,2

СТР 2.2

СТР 2.1

1

Всього за
розряд

ІІ семестр
Стропальник

2 розряд

Б блок

№
з/п

Освітні компоненти
( Навчальні предмети)

Кількість годин

І семестр

ІІ Курс

Всього
за курс

Розподіл годин по курсах
І Курс

3.1
3.2

4

96
Виробниче навчання

6

24

18

30

112

12
21

Виробнича практика

96
35

Державна
кваліфікаційна
атестація або поетапна
кваліфікаційна
атестація
Загальний обсяг
навчального часу

21

18

12

18

30

112

96

35

7

36

33

36

30

33

35

28

28

133

7

35 36 34 30

35

35

Консультації

Директор КПБЛ

Звірив:
Методист НМЦ ПТО
у Дніпропетровській області

Т.М. БЕЗЦЕННА

9. Перелік рекомендованих засобів діагностики рівня навчальних досягнень учнів

Основи трудового
законодавства
Основи галузевої економіки
Основи роботи на ПК
Технологія стропальних робіт
Матеріалознавство
Охорона праці
Професійно -практична
підготовка

тести
тести
лабораторно-практичні роботи, тести/контрольна робота
лабораторно-практичні роботи, тести, контрольні роботи, тематичні та поетапні
атестації, Державна кваліфікаційна атестація
лабораторно-практичні роботи, тести/контрольна робота, тематична атестація
лабораторно-практичні роботи , контрольна робота
ситуаційні задачі, тематичні атестації, виконання пробної роботи

