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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 компетеностей освітніх стандартів назви предметів, кількість годин необхідних для 

їх виконання.  
 

  

Професія: Машиніст крана металургійного виробництва 

Рівень кваліфікації: 3-го розряду (2-3-го розрядів) 

Професійний базовий навчальний модуль  
Бюджет навчального часу -      

загально – професійна підготовка    -  55 год. 

Основи трудового законодавства – 17 год. 

Основи галузевої економіки  та підприємництва – 21 год. 

Основи роботи на ПК – 17 год. 

професійно – теоретична підготовка – 381 год. 

Будова та обслуговування кранів металургійного виробництва - 226 год. 

Основи матеріалознавства – 45 год. 

Технічне креслення -30 год. 

Основи електротехніки -50 год. 

Охорона праці -30 год. 

професійно – практична підготовка - 905 год. 

Виробниче навчання   - 672 

Виробнича практика -  233 

 

 

 

 

 

 



Код 

Професійні 

профільні 

компетентності 

Зміст компетентностей 
 

Назви предметів 

 

Кількість 

годин 

Загально – професійна підготовка 

БК.1 Розуміння основ 

трудового 

законодавства  

Знати: 

основи трудового законодавства 

Основи трудового 

законодавства 

17 

БК. 2 Розуміння основ 

галузевої економіки 

та підприємництва, 

вимог 

енергоменеджменту 

Знати: 

основи ринкової економіки та підприємництва, основи енергоменеджменту 

Уміти: 

раціонально використовувати електроенергію; 

знаходити та використовувати економічну інформацію 

Основи галузевої 

економіки та 

підприємництва 

21 

БК.10 Засвоєння та 

володіння основами 

роботи на 

персональному 

комп’ютері 

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 

 

 

 

 

 

Основи роботи на 

персональному 

комп’ютері  

17 



 

Професійно – теоретична підготовка 

  Знати: будову, принцип роботи і правила технічної експлуатації крана, що 

обслуговується, і його механізмів, виробничу інструкцію а також інструкцію 

завода-виробника з монтажу та експлуатації крана; електричну схему і 

кінематику крана; систему включення електродвигунів і контролерів; графік 

та послідовність виконання операцій; розміщення агрегатів і дільниць, що 

обслуговуються; правила кріплення, підйому та переміщення різних 

вантажів, а також переміщення і опускання ковшів з рідким металом; види, 

властивості і якість мастильних матеріалів, системи автоматичного 

змащування устаткування крана; основи електротехніки і слюсарну справу; 

безпечні способи стропування, зачіплювання та переміщення вантажів 

кранами; вимоги щодо кранових колій та їх утримання. 

 

Уміти: керувати вантажопідйомними кранами різних конструкцій, 

оснащеними різними вантажозахватними пристроями, під час виконання 

робіт з обслуговування виробничого процесу в доменних, сталеплавильних, 

феросплавних, прокатних та трубних цехах, спеціалізованих цехах з 

виробництва виливниць. Виконувати роботи з навантаження та 

розвантаження, прибиранні та допоміжні роботи під час ремонту 

металургійних агрегатів. Визначати вагу вантажу, який піднімає та 

переміщує. Визначати придатність до роботи вантажних канатів, змінних 

вантажозахватних пристроїв (стропів, траверс, захватів тощо) і тари. 

Перевіряти правильність закріплення канатів, вантажозахватних пристроїв, 

перевіряти дію запобіжних пристроїв. Виявляти несправності в роботі крану, 

що обслуговується, брати участь в його ремонті в якості машиніста при 

пробних включеннях механізмів під час виконання ремонтних робіт, для 

випробування відремонтованого механізмі і т.д. У разі керування мостовим 

краном при підготовці чавунного і шлакового жолобів на ливарному дворі 

доменних цехів: 

– у разі обслуговування доменних печей об’ємом 2000 куб. м та більше, 

або печей, що виплавляють спеціальні марки чавуну;  

Будова та 

обслуговування 

кранів 

металургійного 

виробництва 

226 



– у разі керування консольним краном вантажопідйомністю 5т та 

більше, розміщеним над склепінням мартенівських печей; мостовим краном, 

оснащеним різними вантажозахватними пристроями, незалежно від 

вантажопідйомності під час перевалки валків на прокатних і трубопрокатних 

станах та заміні пресопрокатного інструменту. 

У разі керування мостовим або козловим краном, оснащеним різними 

вантажозахватними пристроями, на гранбасейні, підготовки льоточної маси, 

люнкериту та інших термічних сумішей для розливки сталі; на прибиранні 

недокатів, браку і відходів виробництва; на роботах з підйому та переміщення 

напівфабрикатів і готової продукції у відділеннях, що знаходяться поза 

межами основного технологічного потоку: 

– вантажопідйомністю крана 10 т і більше. 

У разі керування мостовим краном з обслуговування технологічного 

процесу в пічному і розливному прольотах сталеплавильних і феросплавних 

цехів; на підготовці і зніманні жолобів для заливання чавуну; підготовці, 

установленні і нарощуванні електродів; розробленні готової продукції в 

феросплавних цехах; завантаженні шихти і пічні кармани феросплавних 

печей, конвертори та електросталеплавильні печі; подаванні стопорів, заміні 

шлакових чаш, підготовці і установленні ковшів тощо; на підготовці, 

перестановці і кантуванні чавуновозних і сталерозливних ковшів під час їх 

ремонту: 

– вантажопідйомністю крана 5 т до15 т. 

У разі керування мостовим краном, оснащеним різними 

вантажозахватними пристроями, на подаванні металу, труб, балонів і інших 

напівфабрикатів від агрегату до агрегату в процесі обробки і зачищення, на 

сортуванні і завантаженні їх за марками, профілями та розмірами; на 

подаванні металу і труб в нагрівальні печі; на подаванні в феросплавних 

цехах ковшів з рідким сплавом; на заливанні рідких шлаків та розплавів у піч; 

на роздяганні зливків: 

– вантажопідйомністю крана до 10 т; 

У разі керування мостовим краном, оснащеним двома 

електромагнітами, на подаванні, прибиранні, транспортуванні і 



штабелюванні металу по марках, профілях та розмірах; у разі керування 

мостовим краном, оснащеним різними вантажозахватними пристроями, на 

прибиранні і передаванні гарячого металу і труб на холодильник, робочі 

прольоти, в обробку по ходу технологічного потоку, в травильні відділення; 

на посадці металу і труб в термічні печі та колодязі; обслуговування цехів 

відливання виливниць: 

– вантажопідйомністю крану до 7,5 т 

У разі керування мостовим, поворотним краном або велокраном, 

незалежно від вантажопідйомності; оснащеним різними вантажозахватними 

пристроями, в колесопрокатному та бандажному виробництвах; 

–  на подаванні зливків, обробці колес, обслуговуванні бандажного 

стану, на транспортуванні гарячих колес в пресопрокатному і термічному 

відділеннях. 

БК.6 Розуміння та 

засвоєння основ 

матеріалознавства 

Знати: 

основи матеріалознавства; 

основні відомості про матеріали, сплави та інші матеріали, які 

використовуються у кранобудуванні 

 

Уміти: 

раціонально використовувати мастильні матеріали 

Основи 

матеріалознавства 

45 

БК.4 Розуміння та 

дотримання вимог 

технічного 

креслення 

Знати: 

основи технічного креслення, призначення і застосування креслень у 

виробництві; 

поняття конструкторської та технологічної документації 

 

Уміти: 

читати креслення механізмів та вузлів обладнання, що використовується, 

кінематичні схеми та принципові електричні схеми; 

використовувати технологічну документацію 

Технічне 

креслення 

30 



БК.7 Розуміння та 

засвоєння основ 

електротехніки 

Знати: 

основи електротехніки; 

організацію електропостачання цеха, ділянки, вантажопідйомного крана; 

методи захисту від короткого замкнення 

 

Уміти: 

раціонально і ефективно експлуатувати електрообладнання та 

електроінструмент; 

пускати та зупиняти електродвигуни, які встановлені на вантажопідйомному 

крані 

Основи 

електротехніки 

50 

БК.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

БК.9 

Дотримання та 

виконання вимог 

охорони праці, 

промислової і 

пожежної безпеки, 

електробезпеки, 

виробничої санітарії 

 

 

 

 

Вміння виконувати 

обов’язкові дії при 

ліквідації аварій та 

їхніх наслідків та 

при наданні першої 

долікарської 

допомоги 

потерпілим у разі 

нещасних випадків 

Знати: 

вимоги нормативних актів про охорону праці, з пожежної безпеки, 

електробезпеки, виробничої санітарії і навколишнього середовища; 

вимоги інструкцій підприємства з охорони праці та пожежної безпеки; 

вимоги до організації робочого місця; 

правила технічної експлуатації вантажопідйомних кранів  

 

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 обладнання 

 

Знати: 

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: 

ліквідувати аварії та їхні наслідки; 

Охорона праці 30 



надавати першу долікарську допомогу потерпілим 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) 

Професійно – практична підготовка  

 

МКМВ- 

2-3.1.1 

Брати участь у 

прийманні та 

здаванні зміни, 

відповідно до 

встановленої 

процедури, 

проводити огляд та 

опробування 

вантажопідйомного 

крана.  

Ознайомлення з будовою та принципом роботи вантажопідйомного крана, 

його механізмів. Здійснення підготовки кранового обладнання  та 

механізмів до роботи, порядок прийому і здачі зміни, випробування дії 

пускової, захисної та регулюючої електричної апаратури в кабіні крана, 

роботу механізмів в холосту, приладів та пристроїв безпеки. Порядок 

заповнення журналу приймання та здавання зміни. 

Виробниче 

навчання  

36 

МКМВ-  

2-3.1.2 

Своєчасне вживання 

заходів щодо 

виявлення та 

усунення 

несправностей у 

роботі крана, що 

обслуговується. 

Виявлення несправностей, дефектів та відхилення в роботі 

вантажопідіймального крана. Дії машиніста крана у разі виявлення 

несправностей, які загрожують особистій безпеці машиніста крана в 

подальшій роботі або загрожують аварією крана, порядок усунення 

несправностей на вантажопідйомному крані, порядок доступу на кран та 

евакуація з крана при зупинці не біля посадочного майданчика. 

 72 

МКМВ– 

2-3.1.3 

Знати місця 

(карту)змащування 

вузлів механізмів, а 

також норми 

зберігання 

обтиральних та 

мастильних 

матеріалів. 

Призначення змащувальних матеріалів, їх властивості. Місце встановлення 

централізованих систем змащування, місце зберігання обтиральних та 

змащувальних матеріалів та їх кількість. Користування пристроями для 

нанесення мастила на поверхні тертя,перевірка наявності мастила в 

редукторах механізмів. Періодичність змащування деталей тертя механізмів. 

 

 36 



МКМВ– 

2-3.2.1 

Керувати 

вантажопідйомними 

кранами різних 

конструкцій, різної 

вантажопідйомності(

до 15т і більше), 

оснащеними різними 

вантажопідйомними 

пристроями, під час 

виконання робіт з 

обслуговування 

виробничих 

процесів. 

Ознайомлення з будовою ,технічною характеристикою, принципом роботи 

вантажопідйомних кранів що обслуговуються. Будову кранових колій, спосіб 

кріплення підкранових рейок. Види вантажів в металургійному виробництві. 

Призначення ,будову та конструкції стропів, будову та призначення  тари. 

Ознайомлення з технологічним процесом у даному цеху, дільниці. Керування 

вантажопідйомним краном та обслуговування його при переміщенні і 

складуванні вантажів згідно технологічних карт підприємства. 

 

 240 

МКМВ– 

2-3.2.2 

 

 

Виконувати 

навантажувально-

розвантажувальні 

роботи 

автомобільного та 

залізничного 

транспорту 

 

Ознайомлення з технологічними картами навантаження-розвантаження 

рухомого складу, вимогами безпеки при виконанні навантаження-

розвантаження автомобільного та залізничного транспорту. Керування 

вантажопідйомним краном при виконанні робіт з навантаження-

розвантаження автомобільного та залізничного транспорту. Здійснювати 

підйом, транспортування, встановлення вантажу у напіввагони, платформи, 

автомашини, причепи тощо за командою стропальника. Освоєння знакової 

сигналізації. 

 

 216 

МКМВ– 

2-3.2.3 

Виконувати 

навантажувально-

розвантажувальні і 

роботи під час 

ремонтів 

металургійних 

агрегатів 

 

Ознайомлення з вимогами безпеки при виконанні вантажно-

розвантажувальних  та допоміжних робіт при ремонтах металургійних 

агрегатів. Вимоги безпеки при роботі зі стропальником, види умовної 

сигналізації згідно Правил безпечної експлуатації вантажопідіймальних 

кранів. Керування вантажопідйомним краном при виконанні вантажно-

розвантажувальних та допоміжних робіт при ремонтах металургійних 

агрегатів, здійснювати точне встановлення, кантування вантажів. 

 72 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 

Основи трудового законодавства  

 

Професія: Машиніст крана металургійного виробництва 

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 

Назва теми (компетентності) 

 

Зміст навчального матеріалу 

Кількість годин 

Всього 
З них 

ЛПР 

БК.1 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.  

2 

 
 

Тема 2. Колективний договір та порядок його 

укладання 

Сфера укладання  колективних договорів. Зміст 

колективного договору.  

2  

Тема 3. Забезпечення зайнятості працівників, 

які вивільнюються. Закон України „Про 

зайнятість населення” 

1  



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.  

2  

Тема 5. Нормування праці та заробітна плата 

Норми праці та термін їх дії. Форми та система 

оплати праці. Тарифні ставки та оклади.  

1  

Тема 6. Трудові книжки. Постанова Кабінету 

Міністрів України "Про трудові книжки 

працівників" 

Трудова книжка – основний документ трудової 

діяльності.. Облік та зберігання трудових книжок. 

Терміни видачі трудової книжки при звільненні.  

2  

Тема 7. Трудова дисципліна. Правила 

внутрішнього трудового розпорядку 

Обов'язки працівників. Забезпечення трудової 

дисципліни. Правила внутрішнього трудового 

розпорядку.  

1  

Тема 8. Матеріальна відповідальність працівників 

та підстави до її притягнення 

Умови матеріальної відповідальності 

працівників, Обов'язки власника та працівника щодо 

збереження майна.  

1  

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 

2  



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.  

1  

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. 

2  

 Кількість годин разом 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 



Основи галузевої економіки і підприємництва 

Професія: Машиніст крана металургійного виробництва 

Рівень кваліфікації: 3-го розряду (2-3-го розрядів) 

 

Код 

модуля 
Назва теми (компетентності) 

БК.2 Розуміння основ ринкової економіки і підприємництва та дотримання основних 

вимог енергоменеджменту 

Кількість годин разом: 21 

 

 

Зміст 

Код 

модуля 

 

Зміст навчального матеріалу 

 

Кількість годин 

Всього З них 

ЛПР 

БК.2 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. 

1  

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. 

1  



Тема 3. Науково-технічний прогрес економічного зростання 

в галузі (галузевий компонент) 

Науково-технічний прогрес (НТП), науково-технічна революція 

(НТР) на металургійних підприємствах.  Основні напрями 

науково-технічної політики на металургійних підприємствах.  

Технологічна революція на металургійних підприємствах.  

Гуманізація виробництва на металургійних підприємствах.   

2  

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.   

2  

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. 

3  

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.  

2  

Тема 7. Поняття собівартості, прибутку, рентабельності 

виробництва, продукції 

1  



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. 

1  

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. 

2  

Тема 10. Виробнича діяльність підприємницьких структур 

Виробнича діяльність підприємницьких  структур. Бізнес-план 

як інструмент виробничої діяльності.  

1  

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. 

2  

Тема 12. Енергоменеджмент  (галузевий компонент) 

Основні напрямки й види менеджменту на металургійних 

підприємствах.  Енергоменеджмент в Україні. 

Енергоменеджмент  у підприємницькій діяльності на 

металургійних підприємствах.   

3  

Кількість годин разом: 
21  

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 

Основи роботи на персональному комп’ютері  



Професія: Машиніст крана металургійного виробництва 

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 

Будова та обслуговування кранів металургійного виробництва  

Професія: Машиніст крана металургійного виробництва 

Рівень кваліфікації: 3-го розряду (2-3-го розрядів) 

 

Код модуля Назва теми (компетентності) 

БК.3 Засвоєння основ слюсарної справи 

БК.5 Розуміння та дотримання вимог технічної механіки і деталей машин 

МКМВ - 

2-3.1.1 

Брати участь у прийманні та здаванні зміни, відповідно до встановленої 

процедури, проводити огляд та опробування вантажопідйомного крана перед 

початком роботи 

МКМВ - 

2-3.1.2 

Своєчасно вживати заходів щодо виявлення та усунення несправностей у 

роботі крана, що обслуговується 



МКМВ - 

2-3.1.3 

Знати місця (карту) змащування вузлів механізмів, а також норми зберігання 

обтиральних та мастильних матеріалів 

МКМВ - 

2-3.2.1 

Керувати вантажопідйомними кранами різних конструкцій, різної 

вантажопідйомності (до 15 т і більше), оснащеними різними 

вантажозахватними пристроями, під час виконання робіт з обслуговування 

виробничих процесів 

МКМВ - 

2-3.2.2 

Виконувати навантажувально-розвантажувальні роботи автомобільного та 

залізничного транспорту 

МКМВ - 

2-3.2.3 

Виконувати навантажувально-розвантажувальні, прибиральні та допоміжні 

роботи під час ремонтів металургійних агрегатів 

МКМВ - 

4.1.1 

Керувати вантажопідйомними кранами різних конструкцій, різної 

вантажопідйомності (до 100 т), оснащеними різними вантажозахватними 

пристроями, під час виконання робіт з обслуговування виробничих процесів 

МКМВ - 

4.1.2 

Виконувати завантаження металобрухту в совки та здійснювати їх 

транспортування 

МКМВ - 

4.1.3 

Виконувати подавання, прибирання, транспортування, штабелювання, 

відвантаження металу згідно з технологічним процесом 

Кількість годин разом: 226 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст 



Код 

модуля 

 

Зміст навчального матеріалу 

 

Кількість годин 

Всього З них 

ЛПР 

 

БК.3 

БК.5 

МКМВ 

- 

2-3.1.1 

МКМВ 

- 

2-3.1.2 

МКМВ 

- 

2-3.1.3 

МКМВ 

- 

2-3.2.1 

МКМВ 

- 

2-3.2.2 

МКМВ 

- 

2-3.2.3 
 

Тема 1. Мета і задачі предмету 

Задачі предмету, його загальний зміст, зв’язок з іншими 

предметами. 

 Місце робіт за професією «Машиніст крана металургійного 

виробництва» у технологічному процесі сучасного 

металургійного підприємства. Історія кранобудування. 

Освітньо – кваліфікована характеристика професії машиніст 

крана металургійного виробництва. 

1  

Тема 2. Допуски та технічні вимірювання 

Способи зображень предметів  на площині. Точність 

виготовлення деталі – допуск. Посадки, їх типи. Вимірювальні 

інструменти та прилади. Основні поняття про 

штангенінструменти, їх призначення, будова.                         

3  

Тема 3. Слюсарні роботи 

Загальні відомості про слюсарну роботу. 

Розмічання: призначення, види, інструменти та матеріали. 

Організація робочого місця. Вимоги охорони праці. 

Рубання, випрямлення та гнуття металу: призначення, 

інструменти. Обладнання. Організація робочого місця. Вимоги 

охорони праці. 

Різка: види, застосування, інструменти та обладнання. 

Організація робочого місця. Вимоги охорони праці. 

Обпилювання: призначення інструменту, технологія, 

дефекти, що виникають, засоби перевірки. Організація робочого 

місця. Вимоги охорони праці. 

5  



Обробка отворів: свердління, зенкерування та 

розвінчування. Призначення, інструменти і обладнання. 

Організація робочого місця. Вимоги охорони праці. 

Різьби: профілі різьби, їх застосування; системи різьб, 

інструменти для нарізання зовнішніх та внутрішніх різьб. 

Організація робочого місця. Вимоги охорони праці. 

Клепання: призначення та застосування. Види заклепувальних 

швів. Визначення розмірів заклепок. Інструменти та пристрої, 

що застосовуються під час клепання 

Тема 4. Відомості про механізми крана і їх деталях 

Поняття про машину. Складові машин. Деталі та збірні 

одиниці загального і спеціального призначення, вимоги до них. 

Роз’ємні та нероз’ємні з’єднання деталей машин.  

Загальні поняття про передачі. Зубчасті, черв’ячні,  

ланцюгові і ремені передачі, їх характеристика, галузь 

застосування, їх переваги та недоліки. Будова, матеріал для 

виготовлення та норми бракування зубчастої передачі. 

Черв'ячна передача: складові, матеріал для виготовлення, норми 

бракування. Передаточне відношення.  Норми бракування 

відкритих зубчастих і черв'ячних передач. 

Деталі та збірні одиниці передач обертального руху. Вісі, 

вали та їх елементи. Цапфи. Шпоночці з'єднання. Основні типи 

підшипників ковзання і кочення. Складові підшипників 

ковзання та їх використання на вантажопідіймальних кранах. 

Будова та застосування підшипників кочення. Переваги та 

недоліки підшипників кочення. Умовні позначення 

підшипників. 

Класифікація муфт, їх конструкції та призначення, їх 

застосування на кранах, матеріал для виготовлення. 

Використання у якості гальмового шківа.  

Гальма, їх призначення і класифікація. Будова і принцип 

роботи гальма з електромагнітним приводом. Улаштування і 

принцип роботи гальма з електрогідроштовхачем.  
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Редуктори, їх призначення і типи. Матеріали для 

виготовлення редуктора зубчастого і черв'ячного типу. Норми 

бракування редукторів. Призначення і конструкція 

вантажопідіймальних барабанів. Будова,  класифікація та 

матеріал для виготовлення блоків. Норми бракування блоків. 

Призначення, конструкція і матеріал для виготовлення гаків. 

Призначення та класифікація поліспастів. Призначення та 

будова ходових коліс. Встановлення привідних та холостих 

коліс. Будова та призначення балансирів. Схеми балансирів в 

залежності від кількості ходових коліс. Опорні деталі. Матеріал 

для виготовлення. Норми бракування ходових коліс. 

Призначення та види підкранових колій. Способи встановлення 

і кріплення наземних та надземних підкранових колій. Тупикові 

упори та буферні пристосування.  

 Тема 5. Загальні відомості про крани металургійного 

виробництва 

Призначення, область застосування і класифікація кранів 

металургійного виробництва. Загальні відомості про 

піднімальні крани, що застосовуються для вантажо – 

розвантажувальних робіт у доменному, сталеплавильному, 

прокатних, феросплавних  цехах. Основні параметри кранів. 

Режими роботи вантажопідіймальних кранів металургійного 

виробництва.  

Улаштування та сфера використання кранів загального 

призначення. Будова крана мостового типу. Улаштування крана 

козлового типу. Будова крана консольного типу. Схематичне 

зображення кранів загального призначення. 

8  

 Тема 6. Основи стропальних та такелажних робіт 

Основні поняття про стропальні та такелажні роботи. 

Права та обов’язки стропальника.  Організація робочого місця і 

вимоги безпеки праці при виконанні стропальних та 

такелажних робіт. 

Класифікація вантажів. Поняття про габаритні і негабаритні 
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вантажі. Умовні позначення на вантажах. Поняття про масу 

вантажу. Визначення маси вантажу за зовнішнім виглядом. 

Правила вибору і підготовки вантажозахватних пристроїв, 

відповідно маси, форми і стану вантажу, який підіймається; 

значення центра тяжіння при його стропуванні та переміщенні. 

Вантажозахватні пристрої, їх призначення та 

пристосування. Правила застосування їх при захопленні та 

підвішуванні вантажу. 

Стропи, їх типи, призначення та вимоги до них. 

Конструктивні особливості канатних стропів. Ланцюгові 

стропи, їх класифікація та застосування. Основні вимоги, до 

вантажних ланцюгів. Технологія виготовлення стропів. Підбір 

канатів та ланцюгів для виготовлення стропів. Закріплення 

гаків, кілець, зашморгів на кінцях стропів з застосуванням 

ківшу, шляхом заплітання  вільного кінця стропу або встанови 

затискача. Контроль якості виготовлення. Поняття про розривні 

зусилля та робочої напруги різних стропів. Бракування  

канатних і ланцюгових стропів. 

Кліщі, їх види і призначення. Основні вимоги до них. 

Правила користування кліщами під час захоплення різних 

вантажів. 

Призначення, класифікація тари та норми бракування. 

Вимоги охорони праці при зачеплені тари за допомогою стропів. 

Призначення, класифікація і вимого охорони праці при 

роботі з знімальними грейферами та вантажопідіймальними 

електромагнітами. 

Будова та види траверс. Застосування балансирної траверси 

при транспортуванні вантажу двома кранами.   

Поняття про вибір та технічне освідчення знімальних 

вантажозахватних пристосувань. Маркірування 

вантажозахватних пристосувань. 

Основні вимоги охорони праці до вантажозахватних 

пристосувань.  



Такелажне оснащення, обладнання та опірні пристрої, їх 

призначення та застосування. Вантажопідіймальність 

такелажного оснащення та обладнання, правила експлуатації.  

Сигнали стропальника кранівнику. Власна безпека 

стропальника при стропові та підійманні вантажу на висоту 200-

300 мм для перевірки правильності строповки. 

Порядок переміщення вантажів граничної маси і 

особливості їх підіймання. 

Транспортування вантажів по проходам та над 

обладнанням, завантаження їх у піввагони і автомашини. 

Правила кріплення, підйому та переміщення різних 

вантажів. 

Правила підйому, переміщення і опускання ківшів з рідким 

металом.  

Регулювання положення вантажів при підійманні.  

Основні правила строповки, підіймання, пересування та 

опускання вантажу. Залежність вибору вантажозахватних 

пристроїв від маси вантажу. 

Вибір місць захоплення для рівномірного навантаження 

усіх гілок канатних або ланцюгових стропів. Граничні норми 

навантаження стропів. Використання прокладок для 

попередження поверхневих пошкоджень транспортуючих 

вантажів. 

Способи обв’язки вантажів. Способи фіксування надійності 

кріплення стропів.  

Вимоги до площадок для складання вантажів. Порядок 

складання вантажів на дільниці. Небезпечні зони роботи кранів 

при переміщенні вантажів. 

Призначення та види кантування вантажу. Вимоги охорони 

праці до машиніста крана при виконанні кантувальних робіт. 

Технологічні карти: транспортування вала за допомогою 

стропів, навантаження пакунку кутка в залізничний вагон, 

завантаження автомашини, складування пакунку квадрата, 



завантаження грейфером залізничний вагон, транспортування 

чушок за допомогою вантажопідіймального електромагніта. 

Вимоги охорони праці до навантажувально – 

розвантажувальних робіт. 

Лабораторно-практичні роботи  

1. Визначення маси вантажу за зовнішнім виглядом. 

2. Бракування сталевих канатів та вантажозахватних 

пристроїв. 

 Тема 7. Будова та механічне обладнання  кранів 

металургійного виробництва. 

Призначення і конструкції кранових мостів. Конструкції 

рамних, коробчастих, решітчастих мостів. Загальне поняття про 

улаштування кранів спеціального призначення: грейферних, 

магнітних, магнітно – грейферних, ливарних, колодязних та 

кранів з лапами. Схематичне зображення кранів спеціального 

призначення. 

Досягнення техніки в улаштуванні вантажопідіймальних 

кранів. Будова мостових кранів з вантажопідйомністю до 10 тон, 

від 10 тон  до 100 тон. Улаштування, принцип роботи кранів 

магнітного типу різної вантажопідіймальності. Будова, принцип 

роботи крана мостового типу з двома електромагнітами 

вантажопідйомністю 7,5 тон. Будова, принцип роботи 

грейферного крана мостового типу різної 

вантажопідіймальності.  Улаштування та принцип роботи крана 

мостового типу з поворотною траверсою. Будова та принцип 

роботи мостового крана з лапами. Принцип роботи колодязного 

крана. 

Механічне обладнання кранів металургійного виробництва. 

Гальма колодкового типу. Розрахунок шляху гальмування в 

залежності від кількості привідних ходових коліс. Норми 

бракування гальм. 

Принцип роботи та складові циліндричного редуктора. 

Особливості конструкції редуктора черв'ячного типу та 
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принцип його роботи. Матеріали для виготовлення редуктора 

зубчастого і черв'ячного типу. Норми бракування редукторів. 

Способи кріплення канату до барабана. Вимоги до довжини 

каната. Матеріал для виготовлення вантажопідіймального 

барабана. Норми бракування вантажопідіймальних барабанів. 

Будова,  класифікація та матеріал для виготовлення блоків. 

Норми бракування блоків.  Конструктивні данні гакових 

підвісок в залежності від вантажопідйомності. Норми 

бракування гакової підвіски. Схеми поліспастів для кранів 

спеціального призначення. 

Встановлення привідних та холостих коліс. Будова та 

призначення балансирів. Схеми балансирів в залежності від 

кількості ходових коліс. Опорні деталі. Матеріал для 

виготовлення. Норми бракування ходових коліс.  

Призначення та види підкранових колій. Способи 

встановлення і кріплення наземних та надземних підкранових 

колій. Тупикові упори та буферні пристосування.  

Поняття та умовні позначення складових в кінематичній 

схемі. Кінематичні схеми механізмів пересування моста кранів 

різних типів з центральним приводом: з відкритою зубчастою 

передачею, тихохідною та швидкохідною трансмісією. 

Кінематичні схеми переміщення моста з роз'єднаним приводом 

кранів різних типів. Кінематичні схеми переміщення возика 

вантажопідіймальних кранів: грейферного типу, магнітного, 

магнітно – грейферного, з поворотною траверсою, колодязного 

і крана з лапами. Кінематичні схеми механізмів підйому кранів 

різних типів. 

Пристрої, які попереджують падіння моста при поломці 

осей і ходових коліс. Гальма, їх конструкції,  управління ними, 

вимоги Держгірпромнагляду охорони праці. Будова і 

розташування редукторів і барабанів на візках кранів різної 

вантажопідйомності. Будова підкранових колій для кранів 

мостового типу. 



Будова та норми бракування сталевих канатів. Схеми 

запасовки канатів механізму підіймання вантажу.  

Застосування мастильних матеріалів. Змащувальні 

пристрої. Розташування і будова масло заливних і зливних 

отворів змащувальних пристроїв на збірних одиницях кранів.  

Кабіна управління та місце її розташування. Вимоги 

охорони праці до розташування кабін. Прилади управління. 

Прилади і пристрої безпеки на кранах мостового типу. 

Будова, робота, правила установки і перевірки: обмежувача 

висоти підйому гака, обмежувача руху крана, блокування люку 

і дверей кабіни управління, аварійного вимикача, запобіжних 

щитків і опорних деталей коліс моста крана. Установка 

обмежувача вантажопідйомності, його будова і робота. 

Призначення нульового блокування контролерів та правила 

його перевірки.  

Будова козлових кранів різної  вантажопідйомністю. 

Особливості влаштування крана козлового типу, рудного – 

перевантажувача.  

Конструкції і елементи козлових кранів. Верхня будова, 

опори і опорно ходові пристрої. Основні вузли кранів. 

Уніфікація і блочність металоконструкцій і механізмів. Ферми і 

опори, які застосовуються в козлових кранах, способи з’єднання 

опор з фермою. 

Механізм пересування, його розташування на ведучому 

візку. Протиугінні рельсові пристрої з ручним і механічним 

приводами.  Регулювання гальм. 

Механізм підіймання вантажу козлових кранів, особливості 

його улаштування. Кінематичні схеми переміщення крана 

козлового типу. Кінематичні схеми механізму підйому кранів 

козлового типу. 

Схеми запасовки канатів. Канати, які застосовуються в 

механізмах підіймання вантажу їх будова і норми бракування. 

Улаштування блоків, барабанів, канатоукладачів. 



Обмежувачі рухів крана. Будова кранових колій, вимоги 

охорони праці до них. 

Прилади і пристрої безпеки кранів козлового типу. Будова, 

робота, правила установки і перевірки протиугінних  пристроїв. 

Застосування мастильних матеріалів в залежності від 

основних параметрів крана козлового типу. Змащувальні 

пристрої для кранів козлового типу.  

Будова консольних кранів. Поворотні і нерухомі консолі, їх 

конструкції і опорні вузли. Конструкція консольної стріли і 

розташування на ній кранових механізмів. Опорноходові 

пристрої. Розташування механізмів пересування на рамі 

консоля. Механізм підіймання вантажу, його кінематична 

схема, розташування на консолі. Кінематична схема 

переміщення крана консольного типу. Правила запасовки 

сталевого каната на гакові підвіски і барабан. Призначення та 

розташування приладів безпеки на крані консольного типу. 

Будова, принцип роботи і правила технічної експлуатації 

поворотного та напівповоротного крана різної 

вантажопідйомності. Кінематичні схеми механізму 

переміщення крана поворотного та напівповоротного. 

Кінематична схема повороту консоля.  Особливості, 

призначення та розташування приладів безпеки на крані 

поворотного та напівповоротного типу. 

Лабораторно-практичні роботи: 

3.Визначення типу та передаточного числа редукторів. 

4.Регулювання гальм з електромагнітним та 

електрогідравлічним приводами. 

5.Розбирання схеми запасовки канатів у поліспаст, 

визначення його кратності. 

 Тема 8. Електричне обладнання кранів 

Призначення, особливості кранового електроустаткування; 

його розташування на крані. 

Подання електроенергії на кран. Крановий струмопровід. 
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Електродвигуни: призначення, типи, принцип дії, 

регулювання швидкості обертання, реверсування. Будова і 

робота електродвигунів змінного струму. 

Апаратура ручного керування: загальні поняття, 

призначення, типи. 

Рубильники і перемикачі; кнопки керування, контролери, 

командо контролери. 

Тролеї і струмознімачі. Барабанні, кулачкові і магнітні 

контролери. Кінцеві вимикачі. Контактори і реле.  

Будова гальмового електромагніта і електрогідроштовхача. 

Захист кранового електроустаткування: захист від струмів 

короткого замикання та від дотику до неізольованих 

струмопровідних частин; нульовий, максимальний і кінцевий 

захист; захисна панель (ввідний пристрій). 

Заземлення електрообладнання крана. Електрообладнання 

блокуючи пристроїв. 

Вимоги охорони праці до електрообладнання 

вантажопідіймальних кранів металургійного виробництва. 

 Тема 9. Організація ремонту кранового обладнання 

Система і види ремонту кранів металургійного 

виробництва. 

Основні неполадки і види зносу механічного та 

електричного обладнання кранів. 

Наряд – допуск на виконання ремонтних робіт. Порядок 

складання відомості дефектів кранового обладнання. 

Обладнання, інструменти і пристосування, які 

застосовуються при виконанні ремонтних робіт. Загальні 

вимоги до машиніста крана: перед початком ремонту, в процесі 

ремонту і по закінченню ремонтних робіт на крані. 

Організація робочого місця при ремонті механічного 

обладнання кранів різних типів. 

Методи ремонту валів, підшипників, шестерень, механізмів 

пересування та підіймання.  Порядок складання 

15  



відремонтованого механічного обладнання кранів. Регулювання 

гальмових пристроїв та інших кранових механізмів після 

ремонту. 

Ремонт електродвигунів: зачистка контактних кілець, 

заміна щіток, пружин, підшипників. Порядок і способи ремонту 

електромагнітів, контакторів, кінцевих вимикачів, контролерів, 

резисторів, рубильників, запобіжників і приладів освітлення. 

Методи і засоби контролю електрообладнання. 

Вимоги охорони праці до ремонту та випробуванню крана 

після ремонту. 

 Тема 10. Основні схеми і способи керування кранами 

металургійного виробництва 

Види електричних схем: розгорнуті або принципові; робочі; 

монтажні або схеми зовнішніх з’єднань. Умовні позначення 

елементів електроустаткування. 

Схема управління двигунами кранів.  

Принципові схеми: ввімкнення контролера; ввімкнення 

пускових резисторів; реверсування двигуна контролером; 

використання кінцевих вимикачів. Схема кранів, які працюють 

на змінному струмі. 

Електричні ланцюги, що використовуються: силова, 

управління, освітлення і сигналізації. Основні неполадки 

сигналізації, причини їх появи. Методи виявлення дефектів у 

електричних ланцюгах.  

Ланцюг управління механізмами крана, його елементи: 

ключ – бірка; контакти люка, двері кабіни та виходу на 

підкранові шляхи; їх конструкція. 

Безпечні прийоми управління кранами. Огляд і установка у 

потрібне положення контролерів перед початком і закінченням 

роботи, їх ввімкнення від нульового до останнього положення 

та навпаки. Правила роботи контролером при перерві струму і 

зміні напруження. 

Правила управління контролером під час підіймання та 
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опускання вантажів, переміщення крану. Правила і способи 

переміщення вантажу без гойдання. Заборона підіймання 

вантажів нахиленим натягненням канатів. Способи гасіння 

гойдання вантажів, його кантування. Правила гальмування візку 

і управління усіма механізмами крана.  

Вимоги охорони праці до бездоганного стану усіх схем 

управління краном та до знань машиніста безпечних умов 

управління краном. 

 Тема 11. Експлуатація кранів металургійного виробництва 

Правила і вимоги охорони праці до безпечної експлуатації 

вантажопідйомних кранів, їх особливості при експлуатації 

кранів металургійного виробництва. 

Відповідальні особи, їх права і обов’язки у відповідності з 

вимогами “Правил будови і безпечної експлуатації 

вантажопідйомних кранів”. Відповідальні особи по нагляду за 

безпечним станом кранів і безпечним переміщенням вантажів 

кранами. 

Допуск до самостійної роботи машиніста крана. Реєстрація 

та технічне освідоцтво кранів металургійного виробництва. 

Порядок проведення первинного, часткового та повного 

освідоцтва вантажопідіймальних кранів. Технічна документація 

по експлуатації кранів. 

Загальні правила безпечної експлуатації 

вантажопідіймальних кранів. Порядок підготовки і огляду 

крана. Обов’язки машиніста перед початком роботи. Прийом 

зміни. Бірочна система, користування біркою на право 

керування краном. Порядок одержання і передачі ключа-бірки 

начальнику зміни, який є відповідальним за переміщенням 

вантажів кранами у дану зміну. Відновлення загубленої ключ – 

бірки. 

Огляд перед початком роботи на крані усіх тертьових 

частин, змащення підшипників і зубів шестерень відкритих 

передач. Змащення та перевірка наявності мастила. 
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Обов’язки машиніста під час роботи крана. Зв’язок між 

машиністом і стропальником. Заборонені дії машиніста крана 

при виконані робіт по переміщенню вантажу. 

Обов’язки машиніста крана по закінченні роботи. Правила і 

порядок здавання зміни. 

Умови, які заперечують машиністу крана приступати до 

роботи, і при яких машиніст крана повинен зупинити роботу. 

Евакуація машиніста з крану під час перерв подачі струму. 

Поточне обслуговування крану. Догляд за підшипниками, 

барабанами, зубчастими передачами, з’єднувальними муфтами, 

гальмами, ходовими колесами, редукторами, кінцевими 

вимикачами, канатами, електрообладнанням.  

 Вимоги охорони праці до зберігання мастильних матеріалів 

на крані. Схеми змащення механізмів переміщення та підйому 

кранів: мостового, козлового, поворотного та напівповоротного 

та рудного перевантажувача.  

Плановий огляд механічного і електричного обладнання 

кранів. 

Вимоги до машиніста крана металургійного виробництва 

при транспортуванні сипучого та  дліномірного вантажу, 

контейнерів, бункерів. Вимоги до кранівника при  підйомі та 

переміщенні вантажу граничної маси. Вимоги до машиніста 

крана при транспортуванні вантажу з зміщеним центром 

важкості.  Вимоги до машиніста крана при переміщення 

вантажу над обладнанням. Обов’язки кранівника при 

навантаження в залізничні вагони та автомашину вантажу. 

Особливості праці машиніста крана при підйомі і 

транспортуванні ковша з розплавленим металом. Вимоги до 

машиніста крана магнітного типу.  Умови  до роботи на крані 

грейферного типу. Вимоги до кранівника магнітно – 

грейферного крану. Вимоги при роботі на крані з лапами. Умови 

експлуатації крана козлового типу. Вимоги при підйомі та 

транспортуванні зливка за допомогою клещів. Вимоги 



машиніста крана при складування вантажу.  Вимоги до 

машиніста крана при роботі в небезпечній зоні. 

Обов’язки кранівника при складуванні вантажу в ярус. 

Пристосування безпеки праці при складуванні вантажу в ярус.  

Обов’язки машиніста крана металургійного виробництва  при 

виконанні робіт по переміщенню вантажу без технологічної 

карти. 

Контроль за утриманням крана. Раціональні і безпечні 

прийоми роботи на крані. 

Застосування захисних засобів безпеки, дотримання 

санітарно – гігієнічних норм на робочому місці.   

 Разом годин разом: 226 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 

Основи матеріалознавства 

Професія: Машиніст крана металургійного виробництва 

Рівень кваліфікації: 3-го розряду (2-3-го розрядів) 

 

Код 

модуля 
Назва теми (компетентності) 

БК.6 Розуміння та засвоєння основ матеріалознавства 

Кількість годин разом: 45 

 

Зміст 

Код 

модуля 

 

Зміст навчального матеріалу 

 

Кількість годин 

Всього З них 

ЛПР 

БК.6 
Тема 1. Основні відомості про властивості металів  

Атомно-кристалічна будова металів. Види кристалічних 

граток. Особливості будови кристалічних тіл. Фізичні та хімічні 

7 1 



властивості металів.  Дефекти кристалічної будови металів та 

сплавів. Макроструктури і мікроструктури металів та сплавів.  

Механічні властивості металів та сплавів. Технологічні 

властивості металів та сплавів.  

Загальні відомості про методи дослідження структури 

металів та сплавів. 

Лабораторно-практична робота: 

 1.Методи дослідження структури металів та сплавів. 

Тема 2. Методи випробувань металів та сплавів 

Випробування на міцність. Визначення пружності під час 

випробування на розтягування. Методи визначення 

пластичності. Діаграма розтягування. Методи визначення 

твердості. Випробування на ударну в’язкість. Технологічні 

випробування металів.  

7  

Тема 3. Залізовуглецеві сплави 

Загальна характеристика залізовуглецевих сплавів, їх 

види.  

Чавуни. Класифікація чавунів, склад, структура, 

властивості, маркування, застосування. Виробництво чавуна. 

Конструкція доменної печі та допоміжного обладнання. 

Доменний процес. Робота доменної печі. Продукти доменного 

виробництва. Склад і ґатунок виплавлених доменних чавунів. 

Сталі. Класифікація сталей, склад, структура, властивості, 

маркування, застосування. Виробництво сталі. Конверторний 

спосіб. Мартенівський спосіб. Виробництво сталі в 

електропечах. Розливка сталі. Структура стального зливка та 

його дефекти. Вуглецеві сталі. Леговані сталі.  

9  

Тема 4. Термічна обробка сталі та чавуну. 

Сутність і призначення термічної обробки. Класифікація 

видів термічної обробки. 

Основні поняття термічної обробки: відпуск, гартування, 

відпалювання, нормалізація. 

Обладнання для термічної обробки. Відпал та 

5  



нормалізація вуглецевої сталі. Відпуск сталі. Особливості 

термічної обробки легованої сталі. Термічна обробка 

швидкоріжучої сталі. Термомеханічна обробка. Поверхнева 

термічна обробка сталі. Хіміко-термічна обробка сталі. Термічна 

обробка чавуна. 

Тема 5. Кольорові метали та їх сплави 

Сортамент та маркування кольорових металів та сплавів.  

Сучасні способи добування легких кольорових металів та 

сплавів. 

Металургія алюмінію 

Виробництво алюмінію електролітичним способом. 

Отримання зливків алюмінію для наступного пресування. 

Вакуумування. Отримання алюмінієвого порошку. 

Металургія магнію 

Електролітичний спосіб виробництва магнію. 

 Магнієві сплави, їх характеристика, призначення, особливості 

плавки.   Металургія титану. 

Виробництво легованих титанових сплавів, властивості, марки, 

застосування.  

Підшипникові (антифрикційні) сплави.  

 

7  

Тема 6.  Тверді сплави. Загальні відомості про 

порошкову металургію 

Методи одержання порошків: механічний, фізико-

хімічний. Характеристика основних технологічних 

властивостей порошків. Приготування шихти. Формування 

заготовок та виробів, при холодному та гарячому пресуванні. 

Одержання виробів за допомогою прокатки металевих 

порошків. 

 Групи твердих сплавів. Металокерамічні тверді сплави. 

Мінералокерамічні тверді сплави. Властивості карбідів, 

вольфраму і титана які  входять до  складу твердих сплавів. 

Механічні властивості металокерамічних сплавів. 

5  



 

Тема 7.  Мастильні матеріали і охолоджувальні рідини 

Призначення і роль мастильних матеріалів. Види і типи 

мастильних матеріалів. Класифікація мастильних матеріалів. 

Експлуатаційні властивості олив, їх визначення та вимоги до 

них. Масла і консистентні мастила. Найчастіше уживані 

мінеральні масла. Охолоджувальні рідини. Основи 

раціонального використання мастильних матеріалів. 

5  

Кількість годин разом: 45 1 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 

Технічне креслення  

Професія: Машиніст крана металургійного виробництва 

Рівень кваліфікації: 3-го розряду (2-3-го розрядів) 

 

Код 

модуля 
Назва теми (компетентності) 

БК.4 Розуміння та дотримання вимог технічного креслення 

Разом кількість годин: 30 

 

Зміст 

Код 

модуля 

 

Зміст навчального матеріалу 

 

Кількість годин 

Всього З них 

ЛПР 

БК.4 Тема 1.  Роль креслень у техніці і на виробництві. 

Поняття про стандарти на креслення. ЄСКД. 

Формати креслень. Рамка, основний напис, його заповнення. 

Масштаби креслень, їх призначення. Лінії креслення, 

2  



найменування, призначення. 

Нанесення розмірів і граничних відхилень на кресленнях. 

Послідовність читання креслень. 

Тема 2.  Практичне застосування геометричних побудов. 

Аналіз контурів плоских технічних деталей та виявлення їх 

геометричних елементів.  

Спряження, що застосовується при розмітці контурів технічних 

деталей. 

Уклін та конусність, їх визначення, побудова за заданою 

величиною та позначення на кресленнях. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Побудова  плоских деталей за заданими розмірами. 

2. Нанесення розмірів  

4 

 

 

 

 

2 

Тема 3. Читання креслень механізмів та вузлів обладнання  

Креслення і ескізи деталей. Розташування проекцій на 

кресленні. Прямокутні проекції тіл. Позначення і надписи на 

кресленнях. Оформлення креслень. Послідовність у читанні 

креслень.  

Лабораторно-практична робота: 

1. Побудова проекцій геометричних тіл. 

2.Кінематична схема механізму переміщення моста крана з 

роз’єднаним приводом 

3. Кінематична схема механізму переміщення моста крана з 

центральним приводом 

4. Кінематична схема механізму переміщення візка крана 

5. Кінематична схема механізму підйому вантажу 

6 5 

Тема 4. Перерізи і розрізи. 

Розрізи. Класифікація розрізів: прості і складні (вертикальні, 

горизонтальні, похилі). Місцеві розрізи, їх застосування. 

Позначення розрізів. Поняття про складні розрізи, їх 

позначення. 

Відмінність перерізів від розрізів. Перерізи винесені і накладені. 

2  



Позначення перерізів. 

Тема 5. Робочі креслення деталей  

Визначення видів деталей, даних на кресленні. Визначення 

головного виду, форми деталі. Визначення на кресленні розмірів 

деталі та її елементів, шорсткості поверхонь. Користування 

технологічною та конструкторською документацією 

Обмір деталі. Позначення на кресленнях класів точності і 

шорсткості поверхонь. 

Лабораторно-практична робота : 

Виконання та читання робочих креслень деталей мостового 

крану. 

6 2 

Тема 6. Виконання та читання креслень з професії 

«машиніст крана металургійного виробництва» 

Правила виконання та читання креслень за професією 

«машиніст крана металургійного виробництва»: 

- кінематичні схеми механізмів крана; 

- схеми строповки вантажів; 

- креслень зубчастих передач та редукторів; 

- креслень підйомних механізмів. 

Лабораторно-практична робота : 

Виконання кінематичних схем механізмів пересування моста 

крана. 

Лабораторно-практична робота: 

Креслення електричної схеми захисної панелі 

вантажопідіймального крана. 

10 2 

Кількість годин разом: 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 

Основи електротехніки 

Професія: Машиніст крана металургійного виробництва 

Рівень кваліфікації: 3-го розряду (2-3-го розрядів) 

 

Код 

модуля 
Назва теми (компетентності) 

БК.7 Розуміння та засвоєння основ електротехніки 

Кількість годин разом: 50 

 

Зміст 

 

Код 

модуля 

 

Зміст навчального матеріалу 

 

Кількість годин 

Всього З них 

ЛПР 

БК.7 ТЕМА 1. Коротка характеристика і зміст предмета  

“Основи електротехніки”.  

Зв’язок цього предмета з іншими - математикою, фізикою, 

хімією тощо. Значення електротехнічної підготовки для 

1  



кваліфікованих робітників різноманітних  професій. Розвиток 

енергетики, електротехніки в  Україні. 

ТЕМА 2. Основи електростатики 

Силові та еквіпотенціальні лінії електричного поля. Прості 

електричні  поля:  точкового заряду, зарядженої  осі, між  двома 

паралельними пластинами. Силова взаємодія заряджених тіл. 

Закон Кулона. Напруженість, потенціал і робота електричного 

поля. Потік вектора через елемент поверхні і потік вектора через 

поверхню. Поляризація речовин. Вектор електричного зміщення 

(індукція). Теорема Гауса. 

Провідники і діелектрики в електричному полі. 

Електрична ємність. Ємність плоского конденсатора і блоку 

конденсаторів. Типи конденсаторів та їх застосування. 

3  

ТЕМА 3. Постійний струм та кола постійного струму 

Струм та його щільність. Резистори, величина їх опору і 

його залежність від температури. 

Теплова дія струму. Закони Ома і Джоуля-Ленца. 

Нагрівання проводів. Максимально допустимий (номінальний) 

струм у проводі. Вибір перерізу проводу залежно від 

максимально допустимого струму у проводі  

Джерела постійного струму. Гальванічні батареї та 

акумулятори, їх електрорушійна сила, внутрішній опір, напруга 

на затискачах, зображення на схемах. 

Кола постійного струму: паралельне, послідовне та 

змішане з’єднання провідників. 

Другий закон Кірхгофа. Основні методи розрахунку кіл 

постійного струму (контурних струмів, вузлових потенціалів, 

еквівалентного джерела). Втрата напруги у проводах. 

Розрахунок перерізу проводів за даною величиною максимально 

допустимої втрати напруги. 

Поняття про нелінійні кола постійного струму. 
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Основні методи розрахунку кіл постійного струму 

(методи контурних струмів,  вузлових  потенціалів та  

еквівалентного джерела). Втрата напруги  в проводах. 

Розрахунок перерізу проводів за заданою величиною 

допустимої втрати напруги. Поняття про нелінійні кола 

постійного струму. 

ТЕМА 4. Електромагнетизм 

Прості  магнітні поля: провідника із струмом, соленоїда та 

постійного магніту. 

Основні характеристики магнітного поля: напруженість, 

магнітна індукція, потік, проникність. Парамагнітні, діамагнітні 

та феромагнітні матеріали. Намагнічування тіл. Явище 

гістерезису. Електромагніти. 

Провідник зі струмом у магнітному полі. Взаємодія 

паралельних провідників зі струмом. Явище електромагнітної 

індукції, її практичне використання (поняття про 

трансформатор). Індуктивність.  Самоіндукція, величина та 

напрями електрорушійної сили самоіндукції. Взаємоіндукція. 

Взаємна індуктивність. Вихрові струми та їх використання. 

Напруженість магнітного поля. Закон повного струму. 

Магнітний опір. Розрахунок магнітних кіл. Вихрові струми та їх  

використання. 

4  

ТЕМА 5. Змінний струм та кола  змінного струму 

Синусоїдний  змінний струм. Отримання змінного струму. 

Графічне зображення змінного струму. Період  і частота. Кутова 

частота. Фаза, зсув фаз. Векторне зображення змінного струму  

та напруги. 

Активний опір провідників. Коло змінного струму з 

активним опором; графіки і векторна діаграма струму  і напруги; 

закон Ома. Кола змінного струму з індуктивністю; індуктивний  

опір; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. 

Ємність у колі змінного струму;  ємнісний опір; графіки і 

векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. 

10 2 



Послідовне, паралельне та змішане з’єднання однотипних 

елементів кіл змінного струму. Трикутники опорів і векторні 

діаграми. Активна, реактивна та повна потужності в колі 

змінного струму. Трикутник потужностей, коефіцієнт 

потужності. 

Трифазна система змінного струму, її графічне 

зображення та векторні діаграми. З’єднання зіркою та 

трикутником обмоток генератора і споживача. Кількісне 

співвідношення між фазними і лінійними струмами та 

напругами при з’єднанні зіркою чи трикутником 

Рівномірне і нерівномірне, симетричне й несиметричне 

навантаження, роль нульового проводу.  

Лабораторна робота №1(2год.)  «Вимірювання струмів та 

напруг в трифазній системі змінного струму» 

ТЕМА 6. Електричні та радіотехнічні вимірювання. 

Електровимірювальні прилади 

Значення й роль електричних та радіотехнічних 

вимірювань. Методи та похибки вимірювань. Клас точності 

приладів. Класифікація електровимірювальних приладів. Будова  

та принцип роботи вимірювальних приладів 

магнітоелектричної, електромагнітної, електродинамічної, 

індукційної, цифрової та інших систем. Шкали приладів. 

Чутливість приладів. 

Вимірювання струму та напруги. Схеми включення 

амперметра і вольтметра. Вимірювання опорів. Вимірювальні 

мостові схеми та омметри. Вимірювання опорів  ізоляції  

проводів. 

Лабораторна робота №2 (2год.) Вимірювання 

електричного опору.  

Вимірювання потужності та енергії. Схеми включення 

ватметрів та лічильників. 

Вимірювання  не електричних величин  за допомогою  

електровимірювальних приладів.   

6 2 



ТЕМА 7. Трансформатори 

Принцип дії  та будова   трансформаторів. Коефіцієнт  

трансформації. Режим роботи трансформатора: холостого ходу, 

короткого замикання, навантаження. Коефіцієнт корисної дії  

трансформатора. Коефіцієнт навантаження. Використання 

трансформаторів при передачі електроенергії на великі відстані. 

Трифазні трансформатори. Групи з’єднання обмоток. 

Паралельна робота трансформаторів. 

Автотрансформатори, будова, принцип дії, основні 

характеристики автотрансформаторів  та  сфери застосування. 

4  

ТЕМА 8. Електричні машини 

Електричні машини змінного струму 

Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова асинхронних 

двигунів з короткозамкненим ротором. Синхронна швидкість 

обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. 

Коефіцієнт корисної дії.  Способи реверсування. 

Регулювання швидкості обертання асинхронних машин з 

фазним ротором. Сфера застосування асинхронних 

електричних  машин.  Синхронні  двигуни та генератори.  

Електричні машини постійного струму 

Принцип дії та будова генератора постійного струму. 

Електрорушійна сила. Реакція якоря. Комутація струму. 

Додаткові полюси. Способи збудження: незалежне, послідовне, 

паралельне та змішане. Основні характеристики генератора 

постійного струму. Схеми включення, пуск, регулювання 

швидкості обертання двигунів, їх реверсування. Втрати та 

коефіцієнт корисної дії машин постійного струму. Використання 

машин постійного струму.  

8  

ТЕМА 9. Електричні апарати 

Будова та електротехнічні характеристики рубильників, 

вимикачів,  перемикачів, запобіжників, автоматичних 

5  



вимикачів, електромагнітних реле, контакторів, магнітних 

пускачів, електромагнітних виконавчих пристроїв. 

ТЕМА 10. Електропостачання промислових підприємств 

 Електростанції і лінії електропередачі. Енергетичні системи. 

Організація електропостачання цеха, ділянки, 

вантажопідйомного крана. 

3  

Кількість годин разом: 
50 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 

Охорона праці 

Професія: Машиніст крана металургійного виробництва 

Рівень кваліфікації: 3-го розряду (2-3-го розрядів) 

 

Код 

модуля 
Назва теми (компетентності) 

Кількість годин 

Всього 
З них 

ЛПР 

БК. 8 
Дотримання та виконання вимоги охорони праці, 

промислової і пожежної безпеки, електробезпеки, 

виробничої санітарії. 

24 - 

БК. 9 

Вміння виконувати обов’язкові дії при ліквідації аварії 

та їхніх наслідків та надання першої лікарської 

допомоги потерпілим у разі нещасних випадків. 

6 - 

Разом 30  

 
Зміст 

 

Код 

професій

ної 

базової 

Назва теми (компетентності) 
 

Зміст навчального матеріалу 

Кіль

кість 

годи

н 



компетен
ції 

БК. 8 
Дотримання та виконання вимоги охорони праці, промислової і пожежної 

безпеки, електробезпеки, виробничої санітарії. 
24 

 

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 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; 
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− 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. Організація роботи з охорони праці. 

Фізіологічна і психологічна основа трудового процесу. 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.  

 Моногонія 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). 
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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 машиніста крана 

металургійного виробництва та їх характеристика: 

1. Шум. Шум, його характеристика, вплив шуму на організм людини. 

Нормування шуму. Засоби колективного та індивідуального захисту від 

шуму. 

2. 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). 

3. Забруднення повітряного середовища шкідливими речовинами 

(підвищений вміст виробничого пилу, загазованість повітря в відкритих 

кабінах керування). 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; медико-

профілактичні. 

4. Повітря робочої зони (підвищена або понижена температура, вологість, 

швидкість руху повітря). Категорії робіт залежно від фізичного 

навантаження (легкі, середньої важкості, важкі). 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 

машиніста крана металургійного виробництва. 

5. Освітлення. Недостатнє освітлення робочої зони. Вплив умов освітлення 

на зорову функцію. Види виробничого освітлення (природне, штучне 

(загальне, комбіноване), змішане). Освітлення робочого місця машиніста 

крана металургійного виробництва. 

6. Висота. Засоби індивідуального захисту при виконанні робіт на висоті 



(класифікація, призначення, та конструкція запобіжних поясів, вимоги 

безпеки під час їх застосування).  

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 звукова сигналізація машиніста крана, світова і знакова 

сигналізація машиніста крана (аварійні,інформаційні, запобіжні) при роботі 

на крані. 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Наряд-допуск, його призначення, 

функції.  

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 

машиніста крана металургійного виробництва (професійний добір, медичний 

огляд, навчання і перевірка знань з питань охорони праці). 

Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих чинників (засоби 

індивідуального захисту (ЗІЗ)). Визначення ЗІЗ. Норми видачі, строки 

носіння ЗІЗ працівниками. 

Спецодяг, спецвзуття машиніста крана металургійного виробництва (куртка, 

брюки, напівкомбінезон, спецвзуття); 

Засоби індивідуального захисту рук та дерматологічні засоби 

(дерматологічні засоби, та їх призначення). 

Засоби індивідуального захисту голови (захисні каски, колір, призначення). 

Організація праці на робочому місці. Робоче місце. Робоча поза (вільна, 

задані пози – сидячи-стоячи, сидячи, стоячи). Система робочих рухів. Вибір 

оптимального режиму роботи і відпочинку. Організація робочого місця 

машиніста крана металургійного виробництва (кабіна керування краном: 

відкрита, закрита; габаритні розміри кабіни керування краном; пульт 

керування). Утримання робочого місця. 

 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. 
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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 пожежі). Основні вимоги до 

утримання шляхів евакуації. Евакуація з зони пожежі. 

 

 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 та 

надання домедичної допомоги. 

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.  
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 Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичний огляд. 

Поняття гігієни праці та виробничої санітарії (гігієна праці, виробнича 

санітарія). Шкідливі фактори (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). 

2 

БК. 9 Вміння виконувати обов’язкові дії при ліквідації аварії та їхніх наслідків та 

надання першої лікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків. 
6 

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. 

1 

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; 
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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; 

- 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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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ 

Виробниче навчання 

Професія: Машиніст крана металургійного виробництва 

Рівень кваліфікації: 3-го розряду (2-3-го розрядів) 

 

Код 

модуля 
Назва теми (компетентності) 

Кількість годин 

Всього 
З них 

ЛПР 

МКМВ- 

2-3.1.1 

Брати участь у прийманні та здаванні зміни, відповідно до 

встановленої процедури, проводити огляд та опробування 

вантажопідйомного крана.  

36 

- 

МКМВ-  

2-3.1.2 

Своєчасне вживання заходів щодо виявлення та усунення 

несправностей у роботі крана, що обслуговується. 

72 
- 

МКМВ– 

2-3.1.3 

Знати місця (карту)змащування вузлів механізмів, а також 

норми зберігання обтиральних та мастильних матеріалів. 

36 
 

МКМВ– 

2-3.2.1 

Керувати вантажопідйомними кранами різних конструкцій, 

різної вантажопідйомності(до 15т і більше), оснащеними 

різними вантажопідйомними пристроями, під час виконання 

робіт з обслуговування виробничих процесів. 

240  

МКМВ– 

2-3.2.2 

 

 

Виконувати навантажувально-розвантажувальні роботи 

автомобільного та залізничного транспорту 

 
216  

МКМВ– 

2-3.2.3 

Виконувати навантажувально-розвантажувальні і роботи під 

час ремонтів металургійних агрегатів 

 

72  

Разом 672  

 



 

Зміст  

 

Виробниче навчання в навчальних майстернях 

 

Тема 1. Інструктаж  з безпеки праці та пожежної безпеки в навчальних майстернях. Ознайомлення учнів з навчальною 

майстернею, режимом роботи, формами організації праці, правилах внутрішнього розкладу. 

Основні правила та інструкції з безпеки  праці і електробезпеки, їх виконання. 

Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. 

Пожежна безпека. Причини виникнення пожеж в приміщеннях навчальних закладів, поведінка при пожежі, засоби 

пожежогасіння. 

  

Тема 2.Слюсарні роботи 

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

Розмітка площини. Підготовка деталей до розмітки. Нанесення розташованих взаємно паралельних та взаємно перпендикулярних  

рисок, рисок під завданим кутом. 

Побудова замкнутим контуром утворених відрізками прямих ліній, колами, радіусних та лекальних кривих. 

Розмічання осьових ліній, керування. 

Розмічання контурів деталей по шаблонах. 

Заточування та заправлення розмічального інструменту. 

Опилювання  прийомів та методів роботи при розмічанні. 

Рубання металу. 

Правильне положення корпуса і ніг при рубанні;тримання молотка та зубила;рух при нанесенні кистьового та плечового ударів. 

Рубання листової  сталі по рівню губок лещат та розмічальними рисками. 

Вирубання крейцмейселем прямо і криволінійних пазів на широкій поверхні чавунних деталей (лита) за розмічальними ризиками.  

Зрубання шару  на поверхні чавунної деталі (плитки) після попереднього  прорубування канавок крейцмейселем з  перевіркою 

розмірів вимірювальною лінійкою. 

Випрямлення та гнуття металу. 

Випрямлення полосової сталі та круглого сталевого пружку на плиті. 

Перевірка по лінійці та по плиті.  Випрямлення труб та сортової сталі. Гнуття полосової сталі під завданим кутом і на ребро. 

Гнуття сталевого сортового  прокату на ручному пресі з використанням простіших замикаючих пристроїв; кромок  листової сталі 

в лещатах; на плиті і з використанням пристроїв; кілець дроту  та з листової сталі. Гнуття труб в пристроях.  



Різання металу. Кріплення полотна в рамці ножівки. Положення  корпуса; тримання слюсарної ножівки і руханню нею при різанні 

у вертикальній та горизонтальній площинах 

 Встановлення ,закріплення  і різання смугової,квадратної круглої сталі по ескізах. Відрізання смуг  від листа за рисками з 

поворотом  полотна ножівки. Різання труб труборізом, листового  металу  ручними ножицями та важільними ножицями.  

Обпилювання металу. Тримання напилка,правильне положення корпуса  та ніг при обпилюванні плоских поверхонь. 

 Обпилювання широких і вузьких плоских поверхонь, сполучених під кутом 90 градусів, під гострим ті тупим кутами. Перевірка 

площини по лінійці, кутів трикутником, шаблоном і простим кутоміром. 

 Вимірювання деталей мірильною лінійкою та штангенциркулем з точністю відрахування по ноніусу 0,1 мм. 

 Обпилювання паралельних плоских, криволінійних випуклих та вгнутих поверхонь. Обпилювання деталей різноманітних 

профілів з використанням кондукторних пристроїв. 

Свердління: управління свердління наскрізних отворів по розмічанню,у  кондукторі по накладних шаблонах; глухих отворів з 

використанням упорів,мірних лінійок, лімбів. Розсвердлення отворів. Свердління ручними дрилями. 

Зенкування, зенкерування та розгвинчування: підбір зенківок та зенкерів у  залежності від призначення отворів і точності їх 

обробки,налагодження  верстату. Зенкування  наскрізних циліндричних отворів, зенкування:отворів під голівки гвинтів та 

заклепок; похилення для шарнірних з’єднань. 

Підбір розвінчувачів у залежності від форми, призначення і залежності отвору, який обробляється. Розвінчування: циліндричне 

наскрізних та глухих отворів на верстатах; конічних отворів.  Опанування прийомів контролю частоти та точності отворів. 

Нарізання різьб: різенарізні та резінакантні інструменти. 

Нарізання зовнішніх правих  та лівих різьб на болтах, шпильках і трубках. 

Накатування різьб вручну. 

Підготовка поверхонь та нарізання різьб на сполучених деталях. Нарізання різьби з використанням механізованих машинок.  

Підготовка  отворів для нарізання різьби мітчиком. Нарізання різьб у наскрізних  та глухих  отворах, контроль  різьбових деталей 

шаблонами-різьбомірами, мікрометрами. 

Клепання металу. Підбір інструменту, який використовується при клепанні металевих деталей. 

Вибір свердел під клепання. Свердління отворів  під клепання по розмітці на деталі. 

Зенкування отворів під заклепки з потайною голівкою. Кріплення двох і декілька листів у нахльості однорядними і багаторядними  

швами заклепками з напівкруглими  та потайними голівками. 

Шабрення та притирання. Підготовка поверхонь під шабрення . Вибір пристроїв інструменту  та допоміжних матеріалів для 

шабрування.  Шабрення плоских та криволінійних поверхонь, контроль якості та точності  використання робіт. Заточування та 

заплавлення шабрів для обробки плоских та криволінійних поверхонь. 

Тема 3. Електромонтажні роботи. 

 Інструктаж  за змістом занять,охорони праці, організації робочого місця. Практичне ознайомлення учнів зі складом і 

особливостями електромонтажних робіт. Пайка та лудіння. Підготовка деталей, припоїв, флюсів. 



Зрощування дротів пайкою. 

 

Тема 4. Практичне вивчення механізмів крана і їх деталей. 

Інструктаж з безпеки праці при вивченні будови та обладнання крана. Вивчення будови вантажопідіймальних машин які 

використовуються на дільниці. Вивчення механізмів мостового крана. Підіймання на кран та схід з нього;вмикання рубильників. 

Ознайомлення з автоматичними приладами безпеки та перевірка індивідуальних засобів захисту. Вивчення апаратів керування 

мостового крана. Перевірка нульового блокування. Вмикання механізмів крана. Ознайомлення з робочим місцем машиніста 

крана. Ознайомлення з конструктивними особливостями крана. 

 Тема 5.Навчання стропальним роботам. 

Інструктаж з охорони праці при навчанні стропальним роботам. Вивчення будови, вантажопідіймальних механізмів і машин, які 

використовуються на полігоні. Навчання правилам використання вантажопідіймальних пристроїв, які використовуються для 

стропування і переміщення вантажів. Освоєння знакової сигналізації. Опанування прийомів використання різних видів стропів. 

Правила і порядок підготовки місця під вантажі. Вивчення призначення ,складу і способів маркірування вантажних гаків, бірок 

та відповідних клейм на вантажопідіймальних пристроях. Ознайомлення з конструктивними особливостями ЗВП. Бракування 

кліщів, канатних строп (з урахуванням корозійного зношення). Бракування ланцюгових строп. Визначення маси та центру ваги 

вантажів. 

Вибір строп відповідно ваги та роду вантажів. Визначення безпечної зони. Стропування типових деталей відповідно до 

технологічних карт. Опанування способів створення петель стропів: запліткою, кріпленням і затискувачі. 

 

 ІІ Виробниче навчання на полігон     

Тема 6.Навчання керування краном. 

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки при навчанні керування краном. Навчання вмикання крана. Засвоєння прийомів 

дії без вантажу. Навчання зупинки механізмів в призначеному місці. Підготовка крану до роботи. Навчання перевірки 

автоматичних приладів безпеки перед початком роботи. Пробний підйом відрив на 200-300мм.  

ІІІ Виробниче навчання на виробництві 

Продовження теми 6.Навчання керування краном. 

 Навчання транспортування вантажів на 500 мм вище зустрічних предметів. Навчання транспортуванню вантажів канатним 

стропом. Заспокоєння розгойдання вантажів. Навчання транспортуванню вантажів ланцюговим стропом. Навчання перевезенню 

труби траверсою. Робота з затискними кліщами. Навчання перевезенню вантажу з нестійким центром ваги. Навчання прийому і  

здачі зміни. 

Перевезення букси та встановлення її на пересувний візок. Подача вантажу в невидиму зону дій. Перевезення металевої заготовки 

канатним стропом. Транспортування короба за командою стропальника. 

 



Тема 7. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на металургійному підприємстві .  

 Інструктаж з охорони праці та пожежної  безпеки при проходженні практики  по основам металургійного виробництва. 

Практичне  ознайомлення  з процесами сучасного прямолінійного отримання заліза, різновиди сучасних конверторних процесів. 

Екскурсія в ливарний  цех, ознайомлення  з  моделями, стержневими  ящиками, опоками. 

 Екскурсія в прокатний цех. Практичне ознайомлення  з будовою прокатних станів, показники їх роботи, допоміжного 

обладнання. 

Практичне ознайомлення  з ковальсько-штампувальним та пресовим виробництвом. Ознайомлення з центральною  заводською 

лабораторією. 

 

 

Тема 8. Практичне вивчення будови та ремонт механічного обладнання кранів. 

Інструктаж  з охорони  праці при вивчення та ремонті механічного обладнання кранів. Практичне  ознайомлення з будовою і 

принципами дії  головного та допоміжного механічного обладнання кранів металургійного  виробництва, вивчення вимог 

Держгірпромнагляду охорони праці. Оформлення документації на проведення ремонту кранів. 

Навчання учнів поточному огляду та способам виявлення несправностей у роботі крана. Навчання правилам зупинки крана на 

ремонт. Ремонт вузлів та  механізмів крана: ходової частини; болтових сполучень рам та візків; механізмів пересування; гальмових 

пристроїв; заміна гальмових  накладок; важелів,траверс, вісій, тяг та регулюючих пристроїв. Безпечні умови та методи ремонту.  

Випробування вузлів та механізмів. 

Ремонт підкранових шляхів. Перевірка стану гакової підвіски та її  ремонт. Перевірка та ремонт блоків зі зношеними струмками, 

ребордами та втулками. Перевірка стану сталевих  канатів та їх вибраковками . 

Випробування кранів після ремонту. 

 

Тема 9. Практичне вивчення будови та ремонт електричного обладнання     кранів. 

Інструктаж  з охорони  праці при вивченні та ремонті електричного обладнання кранів. 

Вивчення вимог Держгірпромнагляду охорони праці до устрою і принципіальної дії головного та допоміжного електричного  

обладнання кранів металургійного виробництва. Навчання ремонту  електродвигунів: чистка  контактних кілець, заміна щіток, 

пружин.  Участь у ремонті та регулюванні електромагнітів, контакторів, кінцевих вимикачів контролерів різних 

типів,рубильників, за побігачів, трансформаторів,  та приборів освітлення. 

Перевірка якості проведеного ремонту електрообладнання, його випробування оформлення документації  та складання  в 

експлуатацію. 

 

Тема 10. Навчання керуванню  краном, його експлуатація  та обслуговування  на діючих кранах підприємства. 



Інструктаж з охорони праці при навчанні  керуванні краном, його експлуатація та обслуговування  на діючих кранах  

підприємство. 

Практичне ознайомлення з технологічним процесом  у даному цеху, на дільниці. Практичне ознайомлення, переміщення і 

складування вантажів згідно технологічних карт підприємства. 

Практичне ознайомлення  з основними видами вантажно-розвантажувальних робіт на даній ділянці.  Відпрацювання  навичок по 

управлінню кранами при підійманні та опусканні  вантажів та прийомів гальмування.  Управління механізмами пересування 

кранів і візка. Опанування  прийомів пересування при транспортуванні  вантажів одним рухом без гойдання. Тренування у 

плавному гальмуванні усіх механізмів. 

Практичне  ознайомлення з аварійними ситуаціями, що виникають при експлуатації крана, що обслуговується . Освоєння методів 

їхнього  попередження та усунення. Перевірка мастильних матеріалів в редукторах, підшипниках, з’єднувальних муфтах.  

Освоєння правил марочної системи.  Прийом і здача зміни з записом в вахтовий журнал.  

 

    IV Виробнича практика 

 

Тема 11. Інструктаж з охорони праці та пожежної  безпеки на підприємстві. 

Інструктаж  з охорони праці та пожежної  безпеки. 

Ознайомлення з характером роботи підприємств, розташуванням цехів та дільниць,обладнанням і робочими місцями. 

Заходи з  безпеки праці  на підприємстві. Заходи з попередження травматизму: огородження небезпечних  місць; звукова та 

світлова сигналізації; попереджувальні надписи; сигнальні пости.  Правила поведінки на території підприємства. Дотримання  

безпеки праці у різних цехах підприємств (правила знаходження поблизу рольгангів, конвеєрів, транспорту, підйомних кранів, 

електричних мереж). 

Безпечні прийоми виконання робіт. Огородження діючих механізмів. Заземлення та ізоляція електрообладнання . 

Перша допомога при нещасних випадках на підприємстві і в  цехах. Транспортування потерпілого. Медичне та санітарне 

обслуговування робочих на підприємстві. 

Заходи пожежної безпеки в основних та допоміжних цехах, протипожежний  режим. Засоби сигналізації про пожежу та гасіння 

пожеж.  Евакуація людей та матеріальних цінностей. 

 

Тема 12. Самостійне виконання робіт машиніста крана металургійного  виробництва складністю 2-го розряду. 

За час виробничої  практики учні повинні навчатися самостійно виконувати  усі роботи,  які входять до обв`язків машиніста крана 

металургійного виробництва, у відповідності до 2-го розряду із дотриманням норм безпеки праці. 

 

Тема 13.  Самостійне виконання робіт машиніста крана металургійного виробництва складністю 3-го розряду. 



За час виробничої практики учні повинні навчатися самостійно  виконувати усі роботи,  які входять до обов’язків машиніста крана  

металургійного виробництва, у відповідності до 3-го розряду із дотриманням норм безпеки праці. 

 Кваліфікаційна пробна робота. 

           Приклади робіт: 

- керування мостовим краном на підготовці  зніманні жолобів для заливання чавуну; 

- керування мостовим краном під час перебивання гарячого металу на агрегатах; 

- керування мостовим краном під час подаванні ковшів з рідким чавуном та зливання його в міксер; 

- керування рудним перевантажувачем на завантаженні, підготовці та усередненні шихти на рудному двору; 

- керування мостовим краном під час підготовки, завантаженні і подаванні шихтових матеріалів; 

- керування мостовим  краном під час перевалки валків на прокатних станах; 

- керування мостовим краном під час транспортування довгомірного вантажу; 

- керування мостовим краном, оснащення двома електромагнітами при прибиранні гарячого металу на агрегатах; 

- керування  мостовим краном при подавання ковшів з рідким чавуном та зливання його в міксер; 

- керування рудним перевантажувачем на  завантаження гарячого агломерату і окатишів; 

- керування мостовим краном при подаванні ковшів з чавуном до відцентрових машин в труболиварних цехах; 

-  керування мостовим краном при подаванні заготовок на формовку; 

- керування мостовим краном  при установленні форм під зливання та вибивання відливок; 

- керування мостовим  краном при подаванні та видаванні коліс із термічних печей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


