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Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії
«Каменотес (оброблення каменю)», замовлення на його придбання просимо
надсилати за адресою:

03035, м. Києва, вул. Митрополита Василя Липківського, 36
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і
науки України.
Телефон: (044) 248-91-16
Начальник відділення науково-методичного забезпечення
професійно-технічної освіти Паржницький Віктор Валентинович.

змісту

Примітка. Цей стандарт не може бути повністю чи частково
відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту
інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки
України.

Загальні положення
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки
(підвищення кваліфікації) робітників з професії «Каменотес» 2-6-го розрядів
розроблено відповідно до статті 32 Закону України «Про професійнотехнічну освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада
2011 року № 1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань
розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної
освіти» та є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними
навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що
здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації)
кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми
власності.
У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного
навчання на 2-3-й розряди становить 843 години, на 4-й розряд – 548 годин,
на 5-й розряд – 441 година, на 6-й розряд – 443 години.
У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної
професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації,
якої набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.
При організації перепідготовки за робітничими професіями термін
професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для
первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при
цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50 % за
рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача
документа про присвоєння робітничої професії.
У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути продовжені
за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до
вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників
робітничих кадрів тощо.
Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення
предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика
і культура спілкування» тощо).
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на
основі кваліфікаційної характеристики професії «Каменотес (оброблення
каменю)» (Випуск № 35 «Виробництво цементу та інших будівельних
матеріалів і виробів», Розділ «Оброблення каменю. Виробництво штучного
каменю» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників,
затвердженого Українською державною корпорацією
промисловості
будівельних матеріалів за погодженням з Міністерством праці та соціальної
політики України (2000 рік), досягнень науки і техніки, впровадження
сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування
особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань,
умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до
кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7
«Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними
для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних

характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства
праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.
Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних
майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або
безпосередньо на робочих місцях підприємств.
Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійнотехнічної освіти не може перевищувати 80 % загального фонду навчального
часу, відповідно варіативний компонент – від 20 %.
Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу,
передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної
освіти.
Обліковими одиницями навчального часу є:
академічна година тривалістю 45 хвилин;
урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує
6 академічних годин;
навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;
навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних
годин;
навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.
Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження
виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється
залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із
законодавством.
Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою,
засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і
вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх
кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та
об'єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та
навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.
Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації
робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється
вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими
центральними органами виконавчої влади.
Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти
самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною
характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у
відповідній галузі.
До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише
після навчання і перевірки знань з охорони праці.
Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного
на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт
розробляється
професійно-технічними
навчальними
закладами,
підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-

кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.
Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та
третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний
рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.
Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно
пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний
рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та
видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.
Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про
присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження
зразків документів про професійно-технічну освіту».
Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного
навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації
їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про
присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку
кваліфікованих робітників)
1. Професія: 7113 Каменотес (оброблення каменю)
2. Кваліфікація: каменотес 2-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
фізичні та механічні властивості порід природного каменю, що
обробляються;
основні прийоми і способи оброблення каменю;
склад клею та спосіб його приготування;
види ручного й механічного інструменту, що застосовується, правила
користування ним.
Повинен уміти:
виконувати роботи з оброблення каменю під керівництвом каменотеса
більш високої кваліфікації;
розбурювати негабаритні блоки;
пробивати борозни;
розколювати брили;
проводити грубе оброблення постілей і збивати тильну поверхню
каменю;
клеїти вставки у вироби з каменю з тесаною фактурою.
4. Кваліфікація: каменотес 3-го розряду
5. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
фізичні та механічні властивості порід природного каменю, які
обробляє;
основні прийоми та способи оброблення каменю при розбурюванні
негабаритних блоків, розколюванні брил за готовими шпурами;
розпазовуванні, обрубці кромок та підтісуванні постілей плит; вибиванні в
каменях внутрішніх кутів та борозен, чвертей, а також гнізд для кріплень;
тесанні каменів бортових прямолінійних та бруківки;
вимоги до якості оброблення заготовок та виробів, які виготовляє;
види застосовуваного інструменту, правила його заточування,
заправлення та експлуатації.

Повинен уміти:
виготовляти прості вироби (камені бортові прямолінійні та бруківку) з
природного каменю за допомогою ручного пневматичного або механічного
інструменту;
підбирати заготовки необхідних розмірів для оброблення;
розбурювати негабаритні блоки;
розколювати брили за готовими шпурами;
розпазовувати плити;
обрубувати кромки;
підтісувати постілі і збивати тильну поверхню каменю;
вибивати в каменях внутрішні кутки;
пробивати в каменях борозни, чверті, а також гнізда для кріплень;
тесати прості вироби за шаблоном.
6.Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче
місце;
дотримуватися норм технологічного процесу;
не допускати браку у роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і
навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
використовувати, в разі необхідності, засоби попередження й усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.
7. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів,
кваліфікації осіб
7.1. При вступі на навчання
Повна або базова загальна середня освіта.
7.2. Після закінчення навчання
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією
«Каменотес (оброблення каменю)» 3-го розряду; без вимог до стажу роботи.
8. Сфера професійного використання випускника
Оброблення каменю.

9. Специфічні вимоги
9.1. Вік:прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку
навчання відповідно до законодавства.
9.2. Стать: чоловіча, (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці
жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
9.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план
Професія: 7113 Каменотес (оброблення каменю)
Кваліфікація: каменотес 2-3-го розряду
Загальний фонд навчального часу: 873 години

№
з/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
4.
5.

6.

Навчальні предмети
Загальнопрофесійна підготовка
Основи правових знань
Основи галузевої економіки і підприємництва
Інформаційні технології
Правила дорожнього руху
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Спецтехнологія
Охорона праці
Матеріалознавство
Креслення
Електротехніка
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація (або
проміжна (поетапна) кваліфікаційна
атестація при продовженні навчання)
Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

Кількість годин
з них на
усього

лабораторнопрактичні
роботи

95
25
20
22
8
20
254
108
30
38
50
28
487
228
259
30
7

843

7

7

22
10
4
8

29

Типова навчальна програма з предмета
«Основи правових знань»
Кількість годин
№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Теми
усього
Право – соціальна цінність, складова частина
загальнолюдської культури. Поняття та ознаки
правової держави
Конституційні основи України
Цивільне право і відносини, що ним
регулюються
Господарство і право
Захист господарських прав та інтересів.
Розгляд господарських спорів
Праця, закон і ми
Адміністративний проступок і адміністративна
відповідальність
Злочин і покарання
Правова охорона природи. Охорона природи –
невід'ємна умова економічного та соціального
розвитку України
Усього годин:

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
2
1
1
2
14
1
1
2
25

Тема 1. Право – соціальна цінність, складова частина
загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави
Право у житті кожного з нас. Право – цінність – одна із засад
державного і суспільного життя. Принципи права, його провідні
основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Правомірна поведінка і
правопорушення. Юридична відповідальність. Поняття та ознаки правової
держави.
Тема 2. Конституційні основи України
Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове
становище громадян України, їхня рівноправність.
Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на
повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість
житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та

іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне
життя тощо.
Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через
вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні.
Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький орган
державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок
роботи. Президент України – глава держави. Обрання Президента України та
його повноваження. Припинення повноважень Президента України.
Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої
влади.
Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в
Україні винятково судами. Система судів в Україні.
Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні,
його система та повноваження.
Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються
Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні
правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин.
Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин.
Тема 4. Господарство і право
Поняття господарського права та його роль у регулюванні
господарських відносин. Система господарського права. Господарське
законодавство, господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права.
Правове становище господарських організацій. Правове регулювання
господарських відносин у галузі оброблення каменю. Правове становище
підприємств і об'єднань.
Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд
господарських спорів
Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори.
Закони, які використовуються для розв'язання господарських спорів. Розгляд
господарських спорів.
Тема 6. Праця, закон і ми
Загальна характеристика трудового права України. Право громадян
України на працю. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі
акти про основні трудові права громадян та гарантії їх забезпечення.
Колективний договір та порядок його укладання. Сторони, зміст,
термін дії колективного договору, контроль за виконанням.
Трудовий договір. Види, терміни дії трудових договорів. Трудовий
договір між працівником і фізичною особою. Гарантії при укладанні
трудових договорів, зміни та припинення. Випробовування під час прийому
на роботу. Розірвання трудового договору. Вихідна допомога. Трудова угода.
Контракт.

Робочий час і час відпочинку. Поняття та види робочого часу. Режим та
облік робочого часу. Робота у нічний час, вихідні та святкові дні. Надурочна
робота. Щорічні відпустки та порядок їх надання. Додаткові, творчі та інші
види відпусток. Розрахунок стажу роботи, що дає право на відпустку.
Нормування праці. Термін дії норм.
Заробітна плата. Правове регулювання оплати праці. Мінімальний
розмір та терміни виплати заробітної плати. Терміни розрахунку при
звільненні. Обмеження розміру утримань із заробітної плати. Гарантійні і
компенсаційні виплати. Пільги для робітників, які поєднують роботу з
навчанням.
Трудова книжка – основний документ трудової діяльності. Порядок
заповнення трудових книжок, терміни видачі трудової книжки при
звільненні. Дублікат трудової книжки. Підтвердження стажу трудової
діяльності.
Трудова дисципліна. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
Заохочення за успіхи в праці та порядок їх використання. Стягнення за
порушення трудової дисципліни та терміни його застосування. Оскарження
та зняття стягнення.
Забезпечення зайнятості працівників, що вивільнюються. Закон
України «Про зайнятість населення». Основні принципи державної політики
зайнятості. Регулювання та організація зайнятості населення. Поняття
«зайнятість», «безробітні» та «підходяща робота». Правове регулювання
вивільнення та працевлаштування.
Державні гарантії на вибір виду діяльності. Професійна підготовка та
перепідготовка незайнятих громадян. Компенсації та гарантії при втраті
роботи. Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість.
Умови матеріальної відповідальності працівників. Обов’язки власника
та працівника щодо збереження майна. Колективна матеріальна
відповідальність. Визначення розміру збитків та порядок його
відшкодування.
Законодавство України про забезпечення безпечних умов праці.
Контроль за дотриманням вимог нормативних актів з охорони праці. Видача
спецодягу та інших засобів. Переведення на легшу роботу. Відшкодування
збитків працівникам при ушкодженні їх здоров’я.
Порядок вирішення трудових спорів.
Закон України «Про професійні спілки». Право громадян на об’єднання
у професійні спілки. Права професійних спілок, їх об’єднань.
Державне соціальне страхування. Види забезпечення по соціальному
страхуванню. Соціальні гарантії та соціальний захист працівників.
Пенсійне забезпечення. Види пенсій.

Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна
відповідальність
Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної
відповідальності. Адміністративна відповідальність за господарські
правопорушення.
Тема 8. Злочин і покарання
Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального
права. Злочин та інші правопорушення.
Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи
відповідно до вчинку.
Кримінальний кодекс України, його загальна характеристика. Поняття
та ознаки злочину. Склад злочину. Кримінальна відповідальність за скоєний
злочин, її підстави.
Кримінальне покарання та його види.
Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи – невід'ємна
умова економічного та соціального розвитку України
Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природалюдина-суспільство».
Основні
принципи
охорони
навколишнього
середовища.
Екологічні права та обов'язки громадян. Економічно-правовий
механізм охорони навколишнього природного середовища. Відповідальність
за порушення екологічного законодавства.
Правова охорона навколишнього середовища.
Відповідальність за порушення законодавства про охорону
навколишнього середовища.

Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»

№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Теми

Предмет і роль курсу «Основи галузевої
економіки і підприємництва»
Особливості регіонального ринку оброблення
каменю
Організація виробництва на підприємствах
галузі оброблення каменю
Підприємництво як форма діяльності в умовах
ринкової економіки
Підприємство як суб’єкт господарювання
Кадри підприємства
Продуктивність праці
Організація і оплата праці
Усього годин:

Кількість годин
з них на
лабораторноусього
практичні
роботи
1
2
5
3
3
2
1
3
20

Тема 1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і
підприємництва»
Мета і зміст курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва».
Необхідність
вивчення
курсу
майбутніми
кваліфікованими
конкурентоспроможними на ринку праці робітниками.
Тема 2. Особливості регіонального ринку галузі оброблення
каменю
Суб’єкти, об’єкти регіонального ринку оброблення каменю, принципи
його функціонування. Конкуренція та її значення. Види конкуренції.
Конкурентоспроможність підприємств з оброблення каменю.
Тема 3. Організація виробництва на підприємствах
Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності
підприємств. Формування та структура виробничого процесу. Основні
принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва
та їх характеристика.
Витрати виробництва і собівартість продукції. Шляхи зниження
собівартості.

Ціна та ціноутворення. Поняття про ціни та їх види. Фактори
підвищення та зниження цін. Особливості регулювання цін на продукцію
виробництва з оброблення каменю.
Прибуток та його економічна природа. Види прибутку. Розподіл та
використання прибутку на підприємствах. Прибуток та системи
оподаткування прибутків підприємства. Особливості оподаткування в умовах
ринкових відносин. Пільги при оподаткуванні прибутків.
Фондоємність і фондовіддача.
Тема 4. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової
економіки
Підприємництво – соціально-економічна основа ринкової економіки.
Організаційно-економічні
форми
підприємництва.
Напрямки
підприємницької діяльності у галузі оброблення каменю.
Тема 5. Підприємство як суб’єкт господарювання
Господарський кодекс України про підприємства. Загальна
характеристика підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств.
Функції
підприємств.
Організаційно-правові
форми
підприємств.
Особливості функціонування підприємств у галузі оброблення каменю.
Тема 6. Кадри підприємства
Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу
підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на
зміну професійно-кваліфікаційного складу кадрів підприємства. Роль ДПТНЗ
у підготовці робітничих кадрів.
Тема 7. Продуктивність праці
Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці та
методи її обчислення.
Тема 8. Організація і оплата праці
Організація трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний зміст,
форми і системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати праці,
бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи), порядок їх
присвоєння.

Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»
№
з/п
1.
2.
3.

Теми
Інформація та інформаційні технології
Програмні засоби персонального
комп’ютера. Комп'ютерні технології
Мережні системи та сервіси
Усього годин:

Кількість годин
з них на
усього
лабораторнопрактичні роботи
2
10

3

10
22

4
7

Тема 1. Інформація та інформаційні технології
Поняття про інформацію та інформаційні технології.
Тема 2. Програмні засоби персонального комп’ютера. Комп'ютерні
технології
Програми створення текстових і графічних документів. Стилі
оформлення та подання інформації.
Таблиці в текстовому документі. Вставка в текстовий документ
графічних зображень.
Розробка фірмового стилю.
Мультимедійні технології.
Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення
презентацій.
POWER POINT.
Лабораторно-практичні роботи
1. Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах.
2. Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».
3. Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».
Тема 3. Мережні системи та сервіси
Основи мережних систем. Мережі на основі персонального
комп’ютера. Локальні, корпоративні і глобальні мережі.
Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції.
Основні мережні сервіси. Браузери.
Служби миттєвого обміну повідомленнями. Форуми. Чати.
Лабораторно-практичні роботи
1. Пошук інформації в мережі Іntеrnеt.
2. Створення публікації «Інновації в професії».
3. Обмін миттєвими повідомленнями.
4. Спілкування на форумах і в чатах.

Типова навчальна програма з предмета
«Правила дорожнього руху»

№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Теми
Закон України «Про дорожній рух». Загальні
положення, визначення
Обов’язки та права пасажирів і пішоходів
Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які
керують гужовим транспортом і погоничів
тварин
Регулювання дорожнього руху
Рух транспорту та безпека пішоходів і
пасажирів
Особливі умови руху
Надання першої медичної допомоги під час
дорожньо-транспортних випадків
Відповідальність за порушення правил
дорожнього руху
Усього годин:

Кількість годин
з них на
лабораторно
усього
-практичні
роботи
1
1
1
1
1
1
1
1
8

Тема 1. Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення,
визначення
Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та визначення
Закону України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху як правова
основа дорожнього руху, що має створити безпечні умови для всіх його
учасників.
Закон України «Про дорожній рух». Порядок навчання різних груп
населення Правилам дорожнього руху.
Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та
причини їх виникнення.
Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.
Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність
обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил
дорожнього руху.
Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл,
велосипед, причіп, напівпричіп, дорога, дозволена максимальна вага,
прорізна частина, смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений
пункт, зупинка, стоянка, обгін, поступити дорогу, переважне право.
Визначення цих термінів.

Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів
Порядок руху пішоходів у населених пунктах.
Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб,
які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом,
мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо.
Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у
темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей
дорогою.
Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна
доріжка. Організована колона. Знак «Пішохідний перехід». Груповий рух
людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів
при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком
і спеціальним звуковим сигналом.
Дії пішоходів, які причетні до дорожньо-транспортної пригоди.
Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту
Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати автобус,
тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка пасажирів під час
зупинки транспорту.
Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують
гужовим транспортом і погоничів тварин
Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового
транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання
транспортних засобів. Документи водія. Обов’язки водія.
Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.
Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух
зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється. Вимоги до
водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів тварин. Заборони водію
велосипеда, гужового транспорту, погоничам тварин.
Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими велосипедами,
мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин.
Тема 4. Регулювання дорожнього руху
Дорожні знаки та їх значення в загальній системі
організації
дорожнього руху, їх класифікація.
Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації
дорожнього руху, класифікація розмітки .
Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання
дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.
Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух
світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів.
Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній
рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед
грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали
регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника
дорожніми знаками і розміткою.

над

сигналами

світлофора,

Тема 5. Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів
Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька
рядів.
Взаємна увага – умова безпеки руху.
Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання
світлових сигналів або подання сигналів рукою. Небезпечні наслідки
порушення правил подавання попереджувальних сигналів.
Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. Безпека
пішоходів і пасажирів.
Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину
шляху гальмування.
Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.
Тема 6. Особливі умови руху
Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів.
Навчальна їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда на
дорогах.
Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні.
Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки.
Рух по автомагістралях і автобанах.
Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на
гірських дорогах і крутих спусках.
Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по
швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час
доби. Буксирування.
Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньотранспортних випадків
Визначення і термінове призначення дії фактора травмування,
звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.
Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання
першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих при
дорожньо-транспортних пригодах.
Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху
Соціально-економічні
і правові наслідки дорожньо-транспортних
пригод і порушення правил дорожнього руху. Поняття і види
адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність
за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди.
Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність.
Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.

Типова навчальна програма з предмета
«Спецтехнологія»

№
з/п

Тема

Поняття про технологічний процес
обробки каменю
Основи
механіки
технологічних
2.
процесів обробки каменю
1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Інструменти і технологічне оснащення
для виконання каменотесних робіт
Технологія
виконання
основних
прийомів та способів обробки каменю
у каменотесних роботах
Відновлення
виробів
з
каменя
склеюванням
Механізація
та
автоматизація
виробничих процесів
Утилізація відходів і комплексне
використання
сировини
на
каменеоброблювальному підприємстві
Стандартизація і контроль якості
продукції
Усього годин:
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практичні
роботи
12
10
30

4

24

6

4
2
12
4
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Тема 1. Поняття про технологічний процес оброблення каменю
Значення каменевидобування та обробки каменю для економіки
України. Основні вимоги до родовища каменю. Поняття про блок (блочну
сировину). Технологічні вимоги до блоків-масивів. Видобуток, маркування
й пасерування блоків каменю. Основне призначення та класифікація
каменеоброблювальних підприємств. Загальні відомості про технологічні
процеси на каменеоброблювальних підприємствах Основні технологічні
схеми виробництва найбільших каменеоброблювальних підприємств
України. Організація технологічного процесу на базовому підприємстві з
обробки каменю. Основні роботи, які виконує каменотес. Напрями наукової
організації праці у каменеоброблювальному виробництві, модернізація
технологічних процесів. Короткі відомості про застосування обладнання,
пристроїв і інструментів. Місце каменотесних робіт у технологічних схемах
виготовлення виробів та деталей з каменю. Організація робочих місць
каменотесів на виробництві.

Тема 2. Основи механіки технологічних процесів обробки каменю
Механізм і машина. Ланки механізмів. Кінематичні пари і кінематичні
системи механізмів. Типи кінематичних пар. Передачі обертового руху,
механічні передачі. Передаточні відношення і передаточне число. Передачі
між валами з паралельними, перетнутими і перехресними геометричними
осями. Ремінна, фрикційна, зубчата, ланцюгова, черв'ячна передачі, їх
будова, переваги і недоліки, призначення, умовні позначення на
кінематичних схемах. Спосіб підрахунку передаточного числа. Механізми,
перетворюючі рух: зубчато-рейковий, гвинтовий, кривошипно-шатунний,
кривошипно-кулісний, кулачковий, їх будова, переваги і недоліки,
призначення, умовні позначення на кінематичних схемах. Основні тенденції
в розвитку конструкції машин і механізмів. Деталі і збірні одиниці загального
і спеціального призначення. Вимоги до них. Роз’ємні і не роз’ємні з’єднання
деталей машин. Види роз’ємних з’єднань деталей машин. Деталі і збірні
одиниці передач обертового руху. Осі і вали, їх застосування. Муфти, їх
класифікація і застосування. Редуктори, коробки і вантажопідйомні засоби.
Кінематичні параметри, правильність вибору схеми обробки каменю
периферійним інструментом. Кінематика і динаміка процесів обробки
каменю. Вимоги та основні режими при обробці каменю.
Тема 3. Інструменти і технологічне оснащення для виконання
каменотесних робіт
Загальні відомості про ручний і механічний інструмент каменотеса.
Ручний і механічний інструмент для грубої обробки каменя
сколюванням: закольники, шпунти, скарпелі, бурильний інструмент.
Зношування робочого інструменту при обробці каменю. Види та основні
приклади зношування робочого інструменту. Вимоги та принцип перевірки
інструментів при довготривалому використанні на зношування. Заміна
дрібних деталей в інструментах. Підготовка робочого інструменту до
експлуатації.
Загальні відомості про інструменти й механізми для точної обробки
каменя сколюванням.
Пневматичний інструмент каменотеса, принцип його роботи.
Пневматичні рубильні молотки. Будова, технічні характеристики сучасних
вібробезпечних пневматичних рубильних молотків. Будова пневматичних
перфораторів,
технічні
характеристики
сучасних
пневматичних
перфораторів. Порівняльна характеристика долотчастих та составних бурів.
Підбір бурових голівок. Види змазок поршневої та повітрянорозподільної
частин перфораторів. Поняття про несправності у роботі перфораторів.
Будова гільйотини для розколювання каменю та каменекольного
верстата.
Поняття про підготовку робочого інструменту до експлуатації та
правила експлуатації. Заправлення. Правила заточування робочих органів
інструменту, кути заточування.

Правила безпеки при роботі з ручним, механічним та пневматичним
інструментом каменотеса. Допуск до роботи з ручним, механічним та
пневматичним інструментом.
Загальні відомості про інструменти і механізми для термообробки
каменю. Правила безпеки при роботі з термовідбійним інструментом.
Поняття про інструменти та обладнання для шліфування та
полірування поверхонь кам’яних виробів.
Лабораторно-практична робота
Вивчення вимог до робочих поверхонь ручного, механічного та
пневматичного інструменту, кутів заточування.
Вивчення будови та технічних характеристик пневматичного
інструменту.
Тема 4. Технологія виконання основних прийомів та способів
обробки каменю у каменотесних роботах
Ознайомлення з площадкою для розбурювання каменю та технологією
виготовлення блоків-масивів у кар’єрі. Первинна обробка каменю
каменотесами у кар’єрі.
Доставка блоків у каменеоброблювальний цех. Навантаження,
транспортування, розвантаження та складування блоків. Відбір блоків для
обробки.
Технологічна послідовність виготовлення основних простих виробів з
каменю. Номенклатура простих виробів з каменю на підприємстві. Порядок
підбору заготовок необхідних розмірів для виготовлення простих виробів з
каменю. Поняття про допуски. Установка блока під розкрій. Закріплення
блока. Ознайомлення з картами розкрою блоків. Розмітка блока під
обробку за картами розкрою. Пасерування блока. Розбурювання
негабаритних блоків. Технологія виконання одностороннього та
багатостороннього розбурювань ручними перфораторами за готовими
шпурами на окремі заготовки. Розколювання кам’яних брил за пробитими
борознами. Пробивання чвертей та гнізд для кріплень перфоратором.
Розколювання каменю гільйотиною. Виготовлення бортового каменю.
Розпазовування плит; обрубування кромки; підтісування постелі і збивання
тильної поверхні каменю. Вибивання в каменях внутрішніх кутків пазовкою.
Поняття про грубе оброблення поверхонь виробів з каменю. Вирівнювання
поверхонь (оспицівка). Грубе оброблення постілей і збивання тильної
поверхні блоків і плит з каменю. Види шаблонів для виготовлення простих
виробів з каменю. Тесання виробів за простими шаблонами. Попередження
браку.
Поняття про карти трудових процесів та технологічні карти.
Ознайомлення з технологічними картами на виготовлення простих виробів
з каменю.
Вимоги до якості оброблення заготовок та виробів, що виготовляються:
бортового каменю, блоків і плит простої конфігурації. Методи контролю та

вимірювання розмірів, форми заготовок і виробів. Візуальний контроль якості
за шаблонами та зовнішніми ознаками.
Поняття про виготовлення виробів з каменю середньої складності.
Лабораторно-практична робота
Розробка маршрутної технологічної картки на виготовлення бруківки
200×200.
Розробка маршрутної технологічної картки на виготовлення борту.
Розробка маршрутної технологічної картки на виготовлення прямої
накривної плити.
Тема 5. Відновлення виробів з каменю склеюванням
Застосування склеювання при пошкодженні виробу із каменю. Суміші
для склеювання, їх застосування для з’єднання різних матеріалів.
Вплив розмірів поверхні монтажу і величини зазорів у з’єднувальних
деталях на міцність склеювання. Технологія підготовки поверхні до
склеювання. Нанесення й витримка (сушка) клею. Обладнання, пристрої та
інструменти для склеювання. Міцність клейових з’єднань. Види і причини
дефектів при склеюванні. Вимоги до робочого місця. Безпека праці та
пожежна безпека при виконанні склеювання.
Тема 6. Механізація та автоматизація виробничих процесів
Значення механізації й автоматизації для підвищення продуктивності
праці. Сучасний стан механізації та автоматизації обладнання і виробничих
процесів на каменеобробних підприємствах. Комплексна механізація й
автоматизація
технологічних
процесів.
Перспектива
подальшого
вдосконалення механізації й автоматизації каменевидобувного і
каменеоброблювального виробництва. Використання промислових роботів,
гнучких технологій, приладів і обладнання, автоматизованих за допомогою
обчислювальної та комп'ютерної техніки, а також використання
мікропроцесорних засобів.
Тема 7. Утилізація відходів і комплексне використання сировини
на каменеоброблювальному підприємстві
Актуальність задачі утилізації відходів і комплексного використання
сировини для економіки України. Поопераційний вихід напівфабрикатів і
продукції при обробці каменю, відходи сировини при роботі над каменем.
Класифікація відходів, шляхи їх зменшення. Аналіз відходів при
розпилюванні та тесанні каменю. Досвід передових вітчизняних і зарубіжних
каменеоброблювальних підприємств зі зменшення відходів сировини.
Відновлення облицювальних плит склеюванням. Утилізація сировини і
комплексне використання відходів при обробці каменю (корки, сколу,
щебеню, шламу та інше). Види продукції, одержаної із відходів
каменеобробки (мозаїчні плити, брекчеєвидні плити, художня мозаїка,
вироби народного вжитку і інше). Технологія одержання продукції з відходів

каменеобробки. Економічне обґрунтування виробництва продукції із відходів
каменеобробки.
Виготовлення штучних облицювальних виробів за номенклатурою
підприємства. Декоративні мозаїчні плити та блоки. Приготування
цементних і полімерцементних розчинів вручну та за допомогою
розчинозмішувача. Порядок завантаження складових розчину у
розчинозмішувач. Час перемішування. Форми для виготовлення штучних
виробів. Змащення форм. Умови твердіння розчинів у формах.
Додаткова обробка бетономозаїчних плит та блоків. Шліфування та
полірування поверхонь.
Тема 8. Стандартизація і контроль якості продукції
Стандартизація, її роль у підвищенні якості продукції, прискоренні
науково-технічного прогресу. Задачі стандартизації. Категорії стандартів і
об’єкти стандартизації. Види стандартів, їх характеристика. Порядок
затвердження і впровадження стандартів. Організація державного нагляду та
відомчого контролю за впровадженням і дотриманням стандартів та якості
виконаних робіт. Відповідальність підприємства за випуск продукції, що не
відповідає стандартам і ТУ. Метрологія. Задачі метрологічної служби.
Значення забезпечення єдиних мір та методів вимірювання. Основні одиниці
фізичних величин, використовуваних у галузі. Методи вимірювання. Засоби
вимірювання. Міри. Вимірювальні прилади. Перевірка мір і вимірювальних
приладів, її значення. Вимірювання, з якими приходиться зустрічатися
каменотесу, їх призначення і коротка характеристика. Принципи побудови і
основоположні стандарти єдиної системи конструкторської документації
(ЄСКД). Єдина система технологічної документації (ЄСТД). Система
управління якістю виконуваних робіт. Форми і методи контролю якості.
Оцінка рівня якості продукції. Організація технічного контролю на базовому
підприємстві. Економічна ефективність підвищення якості продукції і засоби
заохочення за підвищення її якості. Поняття про стандарти міжнародної
організації зі стандартизації на вироби з каменю (ISO).
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Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення
охорони праці. Мета й завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і
порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при
підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон
України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України,Закон
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про
охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України
«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України
«Про
забезпечення
санітарного
та
епідемічного
благополуччя
населення»,законодавство про охорону природи і навколишнього
середовища,Закон України «Про колективні договори і угоди».
Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на
охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього
трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний
договір, його укладання й виконання. Права працівників на охорону праці під
час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі
умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за

порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових
актів з охорони праці.
Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо
атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам
нормативно-правових актів з охорони праці.
Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за
охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про
охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених
найманими працівниками осіб з питань охорони праці.
Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок
навчання й перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і
види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників та
посадових осіб.
Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження й
усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення
ефективних засобів захисту працівників. Галузеві стандарти.
Правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір,
його укладення й виконання. Права працівників на охорону праці під час
роботи на підприємстві та порядок забезпечення засобами індивідуального та
колективного захисту.
Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні
випадки, пов’язані з працею на виробництві й побутові. Безпека праці та
здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання
і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних
захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та
захворювань на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі,
медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і
професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників.
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних
захворювань і професійних отруєнь.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про
потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з
охорони праці
Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною
небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання й щорічна
перевірка знань з охорони праці.
Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час
проведення робіт за професіями в галузі видобування та обробки каменю.
Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні обробки каменю.
Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та їх
огородження. Світлова й звукова сигналізація. Попереджувальні надписи,
сигнальні фарбування. Знаки безпеки.
Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і
шкідливих виробничих факторів у галузі. Загальні відомості про спецодяг,
спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту при проведенні різних

видів робіт. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих
метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.
Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.
Правила догляду за устаткуванням й інструментами, їх безпечна
експлуатація.
Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, які
характерні для професії каменотеса: ураження електричним струмом,
травматизм очей, опіки, ураження дихальних шляхів, механічні
пошкодження, порізи. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих
приміщеннях навчальних закладів.
Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та
умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).
Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх
умов в процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх
вплив на безпеку праці.
Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп
роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх
вплив на безпеку праці.
Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки
виробничих процесів, обладнання будівель і споруд.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в
професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з
нормами та правилами.
Правила безпеки праці при виконанні каменотесних робіт. Посадова
інструкція каменотеса на підприємстві з обробки каменю. Організація
робочого місця каменотеса. Правила зберігання інструменту. Допуск до
роботи з пневматичним, механічним та термовідбійним інструментом.
Засоби індивідуального захисту при виконанні каменотесних робіт: спецодяг,
захисні окуляри, навушники або шлемофони, щитки. Можливі наслідки
недотримання правил безпеки праці при виконанні каменотесних робіт.
Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне
пофарбування. Знаки безпеки.
Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з
підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у професійному доборі.
Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План
евакуації з приміщень у разі аварії.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і
вибухозахист
Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил
використання відкритого вогню і електричної енергії, використання
непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил
використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів,
відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні
властивості речовин.
Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах,
запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини.
Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції.
Поняття вогнестійкості.
Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок,
їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні
машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння,
вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова,
використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.
Організація пожежної охорони в галузі.
Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних
значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами
хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і
тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей та
параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.
Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння
та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових
викидів у незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.
Параметри й властивості, що характеризують вибухонебезпеку
середовища.
Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування
промислових аварій.
Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для
виробництв підвищеної вибухонебезпеки.
Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та
наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку
життя й здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф
та їх наслідки.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична й атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного
струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження
людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість
дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення
потерпілого від дії електричного струму.
Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення.
Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична
напруга доторкання.
Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження
працюючих електричним струмом.
Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.
Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади.
Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними
електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від
блискавки.
Правила поведінки під час грози.
Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди
Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та
санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація,
іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на
організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров,
біологічні рідини й спричиняють порушення нормальної життєдіяльності
людини, викликають гострі та хронічні захворювання.
Лікувально-профілактичне харчування.
Фізіологія праці. Чергування праці й відпочинку. Виробнича
гімнастика. Додержання норм піднімання та переміщення важких речей
неповнолітніми і жінками.
Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.
Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря
виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації
систем опалення та вентиляції.
Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче й
аварійне. Правила експлуатації освітлення.
Санітарно-побутове забезпечення працівників.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних
випадках
Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.
Основні принципи надання першої допомоги: правильність,
доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо
інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях,
припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.
Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад,
призначення, правила користування.
Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з
носа в ніс». Положення потерпілого та дії особи, яка надає допомогу.
Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та
штучного дихання.
Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні
електричним струмом.
Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.
Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо.
Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.
Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості),
шоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.
Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних
опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.
Ознаки отруєння й перша допомога потерпілому. Способи надання
допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.
Транспортування
потерпілого.
Підготовка
потерпілого
до
транспортування. Вимоги до транспортних засобів.
Тема 7. Охорона навколишнього середовища
Організація охорони навколишнього середовища. Основні джерела
забруднення довкілля при проведенні видобувних робіт та обробці каменю.
Заходи щодо охорони чистоти повітря, ґрунту, водного середовища при
проведенні видобувних робіт та обробці каменю.

Типова навчальна програма з предмета
«Матеріалознавство»

№з/п

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Тема
Поняття про гірські породи та
їх
використання для виготовлення виробів
з каменю
Основні фізичні та механічні властивості
каменю
Клеї для вклеювання вставок у вироби з
каменю з тесаною фактурою
Вимоги до блоків і плит із природного
каменю
Відомості про метали та сплави, які
використовують
для
виготовлення
ручного інструменту та пристосувань у
каменотесних роботах при грубій
обробці каменю
Відомості про абразивні матеріали, їх
застосування у каменотесних роботах
Вторинні
кам’яні
матеріали,
які
утворюються при обробці каменю
Мозаїчні розчини для декоративних
виробів з відходів каменеоброблення
Усього годин:

Кількість годин
з них на
лабораторноусього
практичні
роботи
8
10
2

1

6

1

6

1

2

1

2
2
38

4

Тема 1. Поняття про гірські породи та їх використання для
виготовлення виробів з каменю
Короткі відомості про будову земної кори. Класифікація гірських
порід. Первинні або вивержені глибинні та виливні, вторинні або осадові та
метаморфічні. Поняття про текстуру, структуру, спайність гірських порід.
Гірські породи, що оброблюються. Поняття про основні породоутворюючі
мінерали. Мінералогічний склад каменю, що зумовлює його фізичні та
механічні властивості.
Основні вироби з каменю. Вироби з каменю, які відносяться до
категорії простих. Вироби з каменю, поверхню яких обробляє каменотес.
Область застосування різних порід каменю, їх використання у будівництві і
промисловості. Вимоги до якості оброблення заготовок та виробів з каменю
за ДСТУ.

Тема 2. Основні фізичні та механічні властивості каменю
Поняття про будову твердого тіла. Основні фізичні властивості
каменю: щільність, пористість, водопоглинання, водостійкість, коефіцієнт
розм’якшення. Механічні властивості каменю: міцність, морозостійкість,
твердість, в’язкість, ударна в’язкість, пружність, крихкість, стирання
матеріалів з каменю. Визначення марки каменю за міцністю. Класифікація
природних кам’яних матеріалів за міцністю на стиск. Визначення твердості
гірських порід за шкалою Мооса. Визначення марки каменю за
морозостійкістю. Довговічність матеріалів з каменю.
Вплив фізичних та механічних властивостей каменю на технологію
обробки: здатність до різання, сколювання, тесання, шліфування та
полірування.
Тема 3. Клеї для вклеювання вставок у вироби з каменю з тесаною
фактурою
Епоксидна смола, її властивості, що зумовлюють використання для
склеювання каменю. Водостійкість, міцність, хімічна стійкість. Види
наповнювачів для приготування клею на основі епоксидної смоли. Умови
твердіння епоксидних клеїв: час, температура, використання та дозування
затверджувачів.
Лабораторно-практична робота
Вивчення властивостей клею на основі епоксидної смоли.
Тема 4. Вимоги до блоків і плит із природного каменю.
Основні технічні вимоги до блоків і плит із природного каменю:
форма, розміри, об’єм, якість поверхні. Фізико-механічні характеристики:
міцність породи на стиск, розтягнення та вигін. Пиляні і колоті грані блоків.
Допуски відхилення розмірів і якості поверхні колотих і пиляних блоків.
Лабораторно-практична робота
Визначення габаритів та відповідності нормам якості поверхні колотих
граней блока та плити.
Тема 5. Відомості про метали та сплави, які використовують для
виготовлення ручного інструменту та пристосувань у каменотесних
роботах при грубій обробці каменю
Загальні відомості про сплави. Поняття про сплав заліза з вуглецем.
Класифікація сталей. Основні властивості інструментальних вуглецевих та
легованих сталей в інструментах для грубої обробки каменю.
Основні властивості інструментальних вуглецевих та легованих сталей,
які використовуються для виготовлення робочих органів ручного
пневматичного та механізованого інструменту каменотеса. Сплави для
армування зубців бучард та їх властивості. Сплави для бурових голівок.
Лабораторно-практична робота
Визначення механічних властивостей твердих сплавів.

Тема 6. Відомості про абразивні матеріали, їх застосування у
каменотесних роботах
Поняття про абразивні матеріали. Призначення й властивості
абразивних матеріалів, що використовуються у каменотесних роботах для
заточування ріжучих кромок інструменту. Природні абразивні матеріали
(алмаз, корунд, кварц). Штучні абразивні матеріали (синтетичні алмази,
електрокорунд, технічна дріб). Класифікація алмазів. Розділення абразивних
матеріалів за крупністю зерна: шліф-зерно, шліф-порошки, мікропорошки.
Види й зернистість природних і синтетичних алмазів. Використання
абразивних матеріалів у вільному та зв’язаному виді. Види зв’язок:
органічна, магнезіальна, керамічна, металічна.
Лабораторно-практична робота
Визначення характеристики й області застосування шліфувальних
кругів за формою та розміром, за матеріалом зерен та зв’язки, зернистістю,
твердістю і структурою.
Тема 7. Вторинні кам’яні матеріали, які утворюються при обробці
каменю
Щебінь із подрібнених гірських порід. Класифікація щебеню за
гранулометричним складом. Щебеневий відсів. Крихта. Дресва. Пісок.
Область застосування.
Тема 8. Мозаїчні розчини для декоративних виробів з відходів
каменеоброблення
Складові мозаїчних розчинів. Поняття про неорганічні в’яжучі.
Портландцемент як основне в’яжуче для мозаїчних розчинів, його
властивості, терміни та умови використання. Основні породи каменю, які
використовуються як мінеральні заповнювачі для мозаїчних розчинів.
Пігменти. Вода для приготування розчинів. Властивості затверділих
мозаїчних розчинів.

Типовий навчальний план з предмета
«Креслення»
№
з/п

Кількість годин
Тема

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Розділ 1. Основи технічного креслення
Загальні вимоги до виконання та оформлення
креслень
Проекційне креслення
Геометричні побудови на кресленнях
Перерізи та розрізи
Зображення предметів на кресленнях
Аксонометричні проекції. Технічний рисунок
Розділ 2. Креслення деталей
Основні відомості про креслення та ескізи
деталей
Усього годин:

усьог
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о
лабораторнопрактичні
роботи
4
8
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6
4
4

2
2
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2
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8

2

Розділ 1. Основи технічного креслення
Тема 1. Загальні вимоги до виконання та оформлення креслень
Державні стандарти з оформлення креслень. Формати креслень, їх
оформлення. Основний напис. Лінії креслень. Масштаби. Нанесення розмірів
на креслення виробів із каменю. Граничні відхилення при нанесенні розмірів.
Шорсткість поверхонь. Нанесення шорсткості на креслення виробів із
каменю.
Тема 2. Проекційне креслення
Основні методи проектування. Прямокутні проекції. Площини
проекцій. Проекції геометричних тіл. Побудова виглядів. Побудова третьої
проекції за двома заданими. Аналіз форми предмета за кресленням.
Розгортки поверхонь. Читання та виконання комплексного креслення виробів
із каменю.
Лабораторно-практична робота
Виконання комплексного креслення виробів із каменю.
Тема 3. Геометричні побудови на кресленнях
Елементарні геометричні побудови. Ділення відрізків та кутів на рівні
частини. Ділення кола на рівні частини та побудова рівносторонніх
багатокутників.
Побудова перпендикулярів.

Спряження поверхонь виробів із каменю. Зовнішнє та внутрішнє
спряження двох поверхонь виробів із каменю. Поєднання зовнішнього та
внутрішнього спряження двох поверхонь.
Побудова нахилу та конусності. Розгортки поверхонь.
Лабораторно-практична робота
Побудова зовнішнього та внутрішнього спряження двох поверхонь
виробів із каменю.
Тема 4. Перерізи та розрізи
Виконання та позначення перерізів. Поняття, види та позначення
розрізів.
Поєднання вигляду з розрізом.
Тема 5. Зображення предметів на кресленнях
Узагальнене поняття про зображення. Умовності та спрощення на
кресленнях.
Компонування зображень на кресленнях.
Тема 6. Аксонометричні проекції. Технічний рисунок
Вивчення утворення та побудови аксонометричної проекції.
Аксонометричні проекції. Види аксонометричних проекцій. Вивчення
утворення та побудови аксонометричної проекції. Аксонометричні проекції
простих геометричних тіл. Читання та виконання аксонометричних проекцій
виробів із каменя. Технічний рисунок.
Лабораторно-практична робота
Виконання аксонометричних проекцій виробів із каменя.
Розділ 2. Креслення деталей
Тема 7. Основні відомості про креслення та ескізи деталей
Креслення деталей. Вивчення поняття деталей та її елементів. Технічні
вимоги. Нанесення розмірів на кресленнях деталей. Вимоги до ескізів та
порядок їх виконання.
Послідовність виконання ескізів. Прийоми обмірювання деталей.
Ескізи виробів з каменю.
Лабораторно-практична робота
Виконання ескізів виробів з каменю.

Типова навчальна програма з предмета
«Електротехніка»
Кількість годин
з них на
№
Теми
лабораторноз/п
усього
практичні
роботи
1 Електричне поле
6
2 Постійний струм та кола постійного струму
4
3 Електромагнетизм
3
4 Змінний струм та кола змінного струму
3
Загальні відомості та класифікація ручного
8
механічного інструменту каменотеса з
5
електричним приводом
6

Електрообладнання підйомно-транспортних
механізмів
Усього годин:

4
28

Тема 1. Електричне поле
Основні поняття. Напруженість електричного поля. Однорідне
електричне поле. Потенціал і різниця потенціалів. Провідники,
напівпровідники та діелектрики. Поляризація діелектриків та діелектрична
проникність. Електрична ємність. Конденсатори. Паралельне та послідовне
з’єднання конденсаторів. Енергія електричного поля.
Тема 2. Постійний струм та кола постійного струму
Електричний струм і його густина. Закон Ома для електричного кола.
Резистори, величина їх опору, його залежність від температури. Теплова дія
струму. Нагрівання проводів. Вибір перерізу проводу в залежності від
максимально припустимого струму в проводі. Джерела постійного струму, їх
електрорушійна сила, внутрішній опір, напруга на затискачах, зображення на
схемах.
Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з’єднання
елементів. Закони Кірхгофа. Втрата напруги в проводах.
Тема 3. Електромагнетизм
Магнітне поле і лінії магнітного поля.
Основні характеристики магнітного поля: напруженість, магнітна
індукція, магнітний потік, магнітна проникність. Парамагнітні, діамагнітні та
феромагнітні матеріали. Намагнічування тіл. Електромагніти.
Провідник зі струмом у магнітному полі. Взаємодія паралельних
провідників зі струмом. Явище електромагнітної індукції, її практичне
використання.

Тема 4. Змінний струм та кола змінного струму
Синусоїдальний змінний струм. Отримання змінного струму. Графічне
зображення змінного струму. Період і частота.
Фаза, зсув фаз.
Активний опір провідників. Коло змінного струму з активним опором,
індуктивністю та ємністю. Послідовне, паралельне та мішане з’єднання
однотипних елементів. Послідовне й паралельне з’єднання активного,
індуктивного та ємнісного опору.
Трифазна система змінного струму.
Тема 5. Загальні відомості та класифікація ручного механічного
інструменту каменотеса з електричним приводом
Загальні відомості та класифікація ручного механічного інструменту
каменотеса з електричним приводом.
Класифікація освітлювальних приладів та особливості експлуатації
переносних ліхтарів.
Тема 6. Електрообладнання підйомно-транспортних механізмів
Призначення та класифікація підйомно-транспортних механізмів, що
використовуються на підприємстві з оброблення каменю. Електропривод
підйомно-транспортних механізмів та електрообладнання гальмівних систем.
Вимоги до захисних заземлень. Норми опору заземлюючих пристроїв.
Правила експлуатації захисного заземлення та занулення.

Типова програма виробничого навчання
Професія: 7113 Каменотес (оброблення каменю)
Кваліфікація: каменотес 2-3-го розряду
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.

Тема
І. Виробниче навчання
Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки у
навчальній майстерні
Екскурсія на підприємство
Слюсарні роботи
Ознайомлення з ручним, механічним та пневматичним
інструментом каменотеса
Буріння та розподіл брил на заготовки
Виготовлення різних форм та складності бруківки
Виготовлення торцевого та бортового прямолінійного
каменя вручну та за допомогою механічного та
пневматичного інструменту
Виготовлення блоків-заготовок вручну та за допомогою
механічного та пневматичного інструменту
Виготовлення заготовок плит вручну та за допомогою
механічного та пневматичного інструменту. Груба обробка
Виготовлення штучних облицювальних виробів за
номенклатурою підприємства з відходів каменеоброблення
Комплексні роботи
Усього годин:
ІІ. Виробнича практика
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на
підприємстві
Самостійне виконання робіт каменотеса складністю 2-3-го
розрядів
Кваліфікаційна пробна робота
Усього годин :
Разом:

Кількість
годин
6
6
18
18
24
24
24
24
36
18
30
228
7
245
7
259
487

І. Виробниче навчання
Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки в
навчальній майстерні
Інструктаж з охорони праці. Загальні відомості про навчальні
майстерні, робочі місця, продукцію.

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці. Правила
внутрішнього трудового розпорядку при роботі у майстернях. Основні
небезпечні виробничі фактори при роботі в майстернях (дія електроструму,
падіння, гострі деталі тощо), вимоги безпеки при переміщенні вантажів.
Причини травмування, види травм. Безпека праці при виконанні робіт з
професії «Каменотес (оброблення каменю)». Електробезпека, засоби захисту
від ураження електричним струмом. Основні відомості про пожежну безпеку
у навчальних майстернях. Перша допомога при травмах та опіках.
Ознайомлення з планом евакуації.
Задачі виробничого навчання при освоєнні професії «Каменотес
(оброблення каменю)». Етапи професійного зростання. Ознайомлення з
кваліфікаційною характеристикою, програмою виробничого навчання і
видами робіт, які виконуються каменотесами
2-го та 3-го розрядів.
Ознайомлення з робочими місцями каменотесів 2-го та 3-го розрядів.
Тема 2. Екскурсія на підприємство
Інструктаж з охорони праці. Загальна характеристика підприємства.
Ознайомлення з видами робіт, які виконує каменотес, та іншими роботами з
обробки каменю на підприємстві. Виробничий план, план економічного
розвитку каменеоброблювального підприємства, знайомство з роботою його
основних та допоміжних служб. Організація підвищення кваліфікації на
підприємстві. Оплата праці каменотеса на підприємстві.
Тема 3. Слюсарні роботи
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки
праці.
Вправи
Розмітка площини. Підготовка деталей до площинної розмітки,
розмітка контурів. Заточення інструменту. Виконання площинної розмітки.
Рубка металу. Виконання основних прийомів рубки. Рубка прутка, листової
сталі на рівні губок тисків.
Виправлення та гнуття металу. Виправлення полосової сталі. Гнуття в
тисках. Закріплення полотна у рамі ножівки. Робоча стійка, робочий рух.
Різання металу. Різання полосової та кутової сталі слюсарною
ножівкою.
Обпилювання. Вибір напилків, послідовність обробки, перевірка
косинцем, шаблоном і кутоміром. Виконання основних прийомів
обпилювання плоских поверхонь.
Свердління, зенкування. Виконання свердління на верстаті.
Просвердлювання наскрізних отворів, заправка свердла. Зенкування.
Нарізання різьби на болтах та отворах. Розпилювання. Свердлення та
вирубка отворів, обробка їх напилком.

Тема 4. Ознайомлення з ручним,механічним та пневматичним
інструментом каменотеса
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки
праці.
Вправи
Практичне ознайомлення з ручним інструментом, будовою і
конструктивними особливостями та правилами експлуатації механічного та
пневматичного інструменту каменотеса.
Відпрацювання навичок роботи з інструментом: робочої пози, хватки,
швидкості, технічних параметрів використання. Перевірка стану, оснащення
і засобів для встановлення робочого інструменту. Підбір інструменту в
залежності від виду каменю.
Встановлення робочого інструменту згідно інструкції. Пуск, перевірка
роботи, зупинка та відключення механічного та пневматичного інструменту.
Заточення інструменту на заточувальному верстаті. Перевірка
правильності кута заточування ручного інструменту.
Тема 5. Буріння та розподіл брил на заготовки
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки
праці.
Вправи
Організація робочого місця при бурінні та розколювання блоку.
Установка та закріплення блоку під розмітку. Розмітка блоку під розкрій.
Знайомство з технологічними припусками на виготовлення виробів.
Визначення відстані між вісями шпурів.
Вивчення будови та правил експлуатації механічного та пневматичного
інструменту. Одностороннє розбурювання блоків ручними пневматичними
перфораторами.
Багатостороннє
розбурювання
блоку
ручними
пневматичними перфораторами. Розколювання гранітних блоків на заготівки
за картою розкрою вручну за допомогою клинів кувалдами та молотками.
Розколювання блоків з низько міцних порід на заготівки за картою розкрою
вручну по борознах без вибурювання шпурів. Виламування перегородок між
шпурами пазовкою за допомогою пневматичного молотка. Виколка у блоках
внутрішніх кутів. Пробивка борозен та чвертей. Пробивка гнізд для кріплень.
Перевірка якості заготівок шаблоном або рулеткою та косинцем.
Навчально-виробничі роботи
Одностороннє розбурювання блоків ручними пневматичними
перфораторами.
Багатостороннє
розбурювання
блоку
ручними
пневматичними перфораторами. Розколювання гранітних блоків на заготівки
за картою розкрою вручну за допомогою клинів кувалдами та молотками.
Розколювання блоків з низькоміцних порід на заготівки за картою розкрою
вручну по борознах без вибурювання шпурів. Виламування перегородок між
шпурами пазовкою за допомогою пневматичного молотка. Виколювання у
блоках внутрішніх кутів. Пробивка борозен та чвертей. Пробивка гнізд для
кріплень. Перевірка якості заготівок шаблоном або рулеткою та косинцем.

Тема 6. Виготовлення різних форм та складності бруківки
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки
праці.
Вправи
Організація робочого місця каменотеса при виготовленні бруківки.
Ознайомлення з інструментом, робочими кресленнями та технологічними
картами на виготовлення бруківки. Установка та закріплення блоку під
розмітку. Розмітка блоку під розкрій. Виколювання заготовок під бруківку
методом сколювання скарпелем за заданими розмірами. Виколювання
заготовок під бруківку каменоколом за заданими розмірами. Контроль
якості бруківки шаблоном-лінійкою.
Навчально-виробничі роботи
Обколювання кутів та площин бруківки малим відкольником та
скарпелем. Виготовлення бруківки розміром 10х10, 15х15 см, 20х20 см,
бруківки високої та низької за технічною документацією. Самоконтроль
якості шаблоном, кутником та правилом.
Тема 7. Виготовлення торцевого та бортового прямолінійного
каменя вручну та за допомогою механічного та пневматичного
інструменту
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки
праці.
Вправи
Виготовлення торцевого й бортового прямолінійного каменя вручну та
за допомогою механічного і пневматичного інструменту.
Організація робочого місця каменотеса при виготовленні вручну
торцевого та бортового прямолінійного каменя. Ознайомлення з
інструментом робочими кресленнями та технологічними картами на
виготовлення торцевого та бортового прямолінійного каменя. Доставка
заготовок вручну (підкочування) або транспортним засобом на робочі місця
після розкрою брили. Встановлення заготовки під обробку на робочому
місці. Обробка під розмір. Контроль якості виробу шаблоном-лінійкою та
косинцем.
Організація робочого місця каменотеса при виготовленні за допомогою
механічного інструмента торцевого та бортового прямолінійного каменя.
Ознайомлення з інструментом, робочими кресленнями та технологічними
картами на виготовлення торцевого та бортового прямолінійного каменя.
Обробка під розмір. Контроль якості виробу шаблоном-лінійкою та
косинцем.
Організація робочого місця каменотеса при виготовленні за допомогою
пневматичного інструмента торцевого та бортового прямолінійного каменя.
Ознайомлення з інструментом, робочими кресленнями та технологічними
картами на виготовлення торцевого та бортового прямолінійного каменя.
Обробка під розмір. Контроль якості виробу шаблоном-лінійкою та
косинцем.

Навчально-виробничі роботи
Виготовлення торцевого та бортового прямолінійного каменя за
технічною документацією.
Тема 8. Виготовлення блоків-заготовок вручну та за допомогою
механічного та пневматичного інструменту
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки
праці.
Вправи
Ознайомлення з робочим місцем. Встановлення брили під
розбурювання. Розмітка брили під розкрій за картою розкрою під блокзаготовку. Розбурювання брил на блоки-заготовки під вироби електричними
та пневматичними перфораторами. Розколювання брил на блоки-заготовки
по шпурах. Контроль якості виробів шаблоном-лінійкою та косинцем.
Навчально-виробничі роботи
Виготовлення блоків-заготовок за технічною документацією.
Тема 9. Виготовлення заготовок плит вручну та за допомогою
механічного та пневматичного інструменту. Груба обробка тильної
поверхні плит
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки
праці.
Вправи
Ознайомлення з робочим місцем. Встановлення брили під
розбурювання. Розмітка брили під розкрій за картою розкрою під плоскі
плити.
Розбурювання
брили
електричними
та
пневматичними
перфораторами. Розколювання брил на блоки-заготовки по шпурах.
Виколювання направляючих стрічок. Грубе оброблення постілі плит.
Збивання тильної поверхні плит. Вирівнювання поверхні бокових граней,
обрубування кромок. Розпазовування плит. Вклеювання вставок у плити з
каменю з тесаною фактурою. Контроль якості виробів шаблоном-лінійкою та
косинцем.
Навчально-виробничі роботи
Встановлення брили під розбурювання. Розмітка брили під розкрій за
картою розкрою під плоскі плити. Розбурювання брили електричними та
пневматичними перфораторами. Розколювання брил на блоки-заготовки по
шпурах. Виколювання направляючих стрічок. Грубе оброблення постілі
плит. Збивання тильної поверхні плит. Вирівнювання поверхні бокових
граней, обрубування кромок. Розпазовування плит. Вклеювання вставок у
плити з каменю з тесаною фактурою.
Виготовлення блоків-заготовок за технічною документацією.
Тема 10. Виготовлення штучних облицювальних виробів за
номенклатурою підприємства з відходів каменеоброблення
Виготовлення штучних облицювальних мозаїчних виробів за
номенклатурою
підприємства.
Приготування
цементних
та

полімерцементних розчинів вручну та за допомогою розчинозмішувача.
Змащення форм. Формування виробів. Догляд за відформованими виробами.
Додаткова обробка мозаїчних плит та блоків. Шліфування та
полірування поверхонь.
Тема 11. Комплексні роботи
Виготовлення виробів за номенклатурою підприємства.
ІІ. Виробнича практика
Тема 1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з безпеки праці
та пожежної безпеки на виробництві
Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки. Інструктаж із правил
безпеки на робочому місті. Система управління охороною праці, організація
служби безпеки праці на виробництві. Використання засобів техніки
безпеки та індивідуального захисту. Організація робочого місця.
Ознайомлення з плануванням праці та контролем якості виконання робіт,
організацією робочих місць передовиків праці, системою підвищення
кваліфікації
робітників
на
каменеоброблювальному
підприємстві.
Ознайомлення з об’ємом каменотесних робіт, упровадженням на
підприємстві сучасних технологій.
Ознайомлення
з
правилами
поведінки
на
території
каменеоброблювального підприємства. Транспортні засоби на території
каменеоброблювального підприємства, правила їх руху. Дозвіл на виконання
робіт. Правила складування матеріалів. Значення огороджуючих, запобіжних
засобів і пристроїв, попереджувальних написів на підприємстві.
Ознайомлення зі структурою підприємства, організацією робіт з
оброблення каменю (склади, під’їзні шляхи, розташування цехів, дільниць,
машин, механізмів, електрозабезпечення тощо).
Інструктажі з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці та
робочому місці.
Тема 2. Самостійне виконання робіт каменотеса складністю 2-3-го
розрядів
Самостійне виконання робіт каменотеса 2-3-го розрядів у відповідності
з вимогами кваліфікаційної характеристики та за технологією виробництва,
вимогами стандартів та технічних умов на каменотесні роботи з
застосуванням передової технології робіт, сучасних механізмів,
нормокомплектів інструментів, пристроїв і високопродуктивних методів
праці.
Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється
кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій,
новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з
підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому
порядку.

Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Блоки – розбурювання блоків вручну, пробивання борозен і гнізд.
2. Камені бортові прямолінійні – виготовлення.
3. Плити – розпазування плит, обрубування кромок.
4. Бруківка – виготовлення.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 7113 Каменотес (оброблення каменю)
Кваліфікація: каменотес 3-го розряду
ЗНАЄ, РОЗУМІЄ
1. Державні стандарти (ДСТУ), технічні умови, стосовно простих
виробів з каменю та оброблювальних поверхонь цих виробів.
2. Класифікацію гірських порід.
3. Класифікацію виробів з каменю, у виготовленні яких бере участь
каменотес.
4. Область застосування виробів з каменю.
5. Основні фізичні властивості каменю.
6. Основні механічні властивості каменю.
7. Визначення марки каменю за міцністю, твердістю та
морозостійкістю.
8. Вплив фізичних та механічних властивостей каменю на
технологію обробки.
9. Властивості епоксидної смоли.
10. Види наповнювачів для приготування клею на основі епоксидної
смоли.
11. Умови твердіння епоксидних клеїв.
12. Основні технічні вимоги до блоків і плит із природного каменю.:
форма, розміри, об’єм, якість поверхні.
13. Допуски відхилення розмірів і якості поверхні колотих і пиляних
блоків.
14. Відомості про метали та сплави, які використовують для
виготовлення ручного інструменту та пристосувань в каменотесних роботах
при грубій обробці каменю
15. Поняття про сплав заліза з вуглецем, класифікацію сталей.
16. Основні властивості інструментальних вуглецевих та легованих
сталей в інструментах для грубої обробки каменю.
17. Властивості сплавів для армування зубців бучард.
18. Властивості сплавів для бурових голівок.
19. Поняття про абразивні матеріали.
20. Види вторинних кам’яних матеріалів, які утворюються при
обробці каменю.
21. Складові мозаїчних розчинів.
22. Портландцемент як основне в’яжуче для мозаїчних розчинів, його
властивості, терміни та умови використання.
23. Види пігментів.
24. Значення каменедобування та обробки каменю для економіки
України.

25. Кінематичні пари і кінематичні системи механізмів. Типи
кінематичних пар.
26. Передачі обертового руху, механічні передачі.
27. Механізми, перетворюючі рух. Умовні позначення механізмів на
кінематичних схемах.
28. Кінематичні параметри, правильність вибору схеми обробки
каменю периферійним інструментом.
29. Вимоги та основні режими при обробці каменю.
30. Технологічні вимоги до блоків-масивів.
31. Маркування брил каменю.
32. Основне призначення та класифікація каменеоброблювальних
підприємств.
33. Загальні
відомості
про
технологічні
процеси
на
каменеоброблювальних підприємствах.
34. Організацію робочих місць каменотесів на виробництві.
35. Види ручного інструменту і правила роботи з ручним
інструментом каменотеса.
36. Види та основні приклади зношування робочого інструменту.
37. Вимоги та принцип перевірки інструментів при довготривалому
використанні на зношування.
38. Порядок підготовки робочого інструменту до експлуатації.
39. Види пневматичного інструменту.
40. Будову, технічні характеристики сучасних вібробезпечних
пневматичних рубальних молотків.
41. Будову пневматичних перфораторів, технічні характеристики
пневматичних перфораторів, у тому числі сучасних.
42. Порівняльну характеристика долотчастих та складових бурів.
43. Правила підбору бурових голівок.
44. Види змазок поршневої та повітрянорозподільної частин
перфораторів.
45. Несправності у роботі перфораторів.
46. Заправлення робочого інструменту.
47. Правила заточування робочих органів інструменту, кути
заточування.
48. Правила безпеки при роботі з ручним, механічним та
пневматичним інструментом каменотеса.
49. Допуск до роботи з ручним, механічним та пневматичним
інструментом.
50. Загальні відомості про інструменти і механізми для термообробки
каменю.
51. Правила безпеки при роботі з термовідбійним інструментом.
52. Технологією виготовлення блоків-масивів у кар’єрі.
53. Правила навантаження, транспортування, розвантаження та
складування блоків.
54. Правила відбору блоків для обробки.

55. Технологічну послідовність виготовлення
основних простих
виробів з каменю.
56. Номенклатуру простих виробів з каменю на підприємстві.
57. Порядок підбору заготовок необхідних розмірів для виготовлення
простих виробів з каменю.
58. Порядок установки брил під розкрій.
59. Правила закріплення брил.
60. Зміст карт розкрою брил.
61. Порядок розбурювання негабаритних блоків.
62. Технологію виконання одностороннього та багатостороннього
розбурювань ручними перфораторами за готовими шпурами на окремі
заготовки.
63. Технологію розколювання кам’яних брил за пробитими
борознами.
64. Технологію пробивання чвертей та гнізд для кріплень
перфоратором.
65. Технологію розколювання каменю гільйотиною.
66. Технологію виготовлення бортового каменю.
67. Технологію розпазовування плит.
68. Технологію обрубування кромки блоків та плит.
69. Технологію підтісування постелі і збивання тильної поверхню
каменю.
70. Технологію вибивання в каменях внутрішніх кутків пазовкой.
71. Сутність грубого оброблення поверхонь виробів з каменю.
72. Види шаблонів для виготовлення простих виробів з каменю.
73. Порядок тесання виробів за простими шаблонами.
74. Порядок вклеювання вставок у вироби з каменю з тесаною
фактурою.
75. Зміст карт трудових процесів та технологічних карт з
виготовлення простих виробів з каменю.
76. Вимоги до якості оброблення заготовок та виробів, що
виготовляються: бортового каменю, блоків та плит простої конфігурації.
77. Методи контролю та вимірювання розмірів та форми заготовок та
виробів.
78. Сучасний стан механізації та автоматизації обладнання і
виробничих процесів на каменеобробних підприємствах.
79. Класифікацію відходів на каменеоброблювальному підприємстві,
шляхи їх зменшення.
80. Види продукції, одержаної із відходів каменеобробки (мозаїчні
плити, брекчеєвидні плити, художня мозаїка, вироби народного вжитку і
інше).
81. Технологію виготовлення штучних облицювальних виробів за
номенклатурою підприємства.

82. Призначення державних стандартів, галузі застосування. Приклад
вимог державного стандарту до окремого виду продукції або сировини з
каменю.
83. Основні одиниці фізичних величин, використовуваних в галузі.
Вимірювання, з якими приходиться зустрічатись робітнику даної професії, їх
призначення і коротка характеристика.
84. Форми і методи контролю якості.
85. Поняття про стандарти міжнародної організації зі стандартизації
на вироби з каменю (ISO).
86. Основні законодавчі акти щодо вимог охорони праці.
87. Основи пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та
виробничої санітарії.
88. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
89. Зміст
колективного договору, порядок його укладення і
виконання.
90. Права працівників на охорону праці під час роботи на
підприємстві та порядок забезпечення засобами індивідуального та
колективного захисту.
91. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання, основні
причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні
заходи запобігання травматизму та захворювань на виробництві.
92. Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і
шкідливих виробничих факторів у галузі.
93. Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і
аварій, які характерні для професії каменотеса.
94. Правила безпеки праці при виконанні каменотесних робіт.
95. Посадову інструкція каменотеса на підприємстві з обробки
каменю.
96. Правила зберігання інструменту.
97. Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.
98. Основні джерела забруднення довкілля при проведенні
видобувних робіт та обробці каменю.
99. Визначення напруженості електричного поля.
100. Визначення сили та густини електричного струму.
101. Основні характеристики магнітного поля: напруженість, магнітну
індукцію, магнітний потік, магнітну проникність.
102. Сутність явища електромагнітної індукції, її практичне
використання.
103. Способи зображення синусоїдних електричних величин.
104. Послідовність розрахунку електричних кіл постійного струму.
105. Класифікацію електрифікованих засобів малої механізації, правила
їх експлуатації та основні конструктивні частини.
106. Класифікацію
освітлювальних
приладів
та
особливості
експлуатації переносних ліхтарів.
107. Будову електроприводу електрифікованих інструментів.

108. Правила експлуатації захисного заземлення та занулення.
109. Державні стандарти на складання та оформлення креслень,
формати креслень, масштаби зображень та їх позначення на кресленнях,
нанесення розмірів на кресленнях, позначення нахилу, конусності та
шорсткості на кресленнях.
110. Правила виконання прямокутного проектування на одну площину
проекцій.
111. Складові елементи поверхонь геометричних тіл: грані, ребра,
вершини та зображення їх в прямокутних проекціях, площини проекцій,
вибір виду виробів з каменю за їх прямокутними проекціями.
112. Способи виконання технічних малюнків виробів з каменю,
промислових виробів та вузлів, вигляди, їх призначення, розміщення і
позначення.
113. Види перетинів та розрізів, правила їхнього оформлення та
позначення на кресленнях, зображення та позначення окремих елементів у
робочому кресленні.
114. Основи підприємницької діяльності
ВМІЄ
1. Організовувати робоче місце.
2. Установлювати та закріплювати блок під розмітку.
3. Визначати відстань між вісями шпурів.
4. Розбурювати блоки ручними пневматичними перфораторами.
5. Розділяти гранітні блоки на заготовки за картою розкрою вручну
за допомогою клинів кувалдами та молотками.
6. Розділяти блоки з низько міцних порід на заготовки за картою
розкрою вручну по борознах без вибурювання шпурів.
7. Виламувати перегородки між шпурами пазовкою за допомогою
пневматичного молотка.
8. Виколювати у блоках внутрішні кути.
9. Пробивати борозни та чверті.
10. Пробивати гнізда для кріплень.
11. Перевіряти якість заготовок шаблоном або рулеткою та косинцем.
12. Виготовляти бруківку різних форм та складності виколом
заготовок під бруківку методом сколювання скарпелем та каменоколом за
заданими розмірами.
13. Виготовляти торцевий та бортовий прямолінійний камінь вручну
таза допомогою механічного та пневматичного інструменту
14. Виготовляти блоки-заготовки вручну та за допомогою механічного
та пневматичного інструменту.
15. Виготовляти заготовки плит вручну та за допомогою механічного
та пневматичного інструменту.
16. Грубо обробляти тильну поверхню (постіль) плит.
17. Виколювання направляючі стрічки.

18. Вирівнювати поверхні бокових граней, обрубувати кромки.
19. Розпазовувати плити.
20. Вклеювати вставки у плити з каменю з тесаною фактурою.
21. Виготовляти штучні облицювальні
мозаїчні вироби за
номенклатурою підприємства.
22. Контролювати якість робіт.
23. Читати маршрутні технологічні карти.
24. Читати креслення та ескізи простих виробів з каменю.
25. Визначати придатність ручного, механічного та пневматичного
інструменту до роботи.

Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти
ДСПТО 7113.DI.26.70-2014
(позначення стандарту)

Професія: Каменотес (оброблення каменю)
Код: 7113
Кваліфікація: каменотес (оброблення каменю) 4-го розряду

Видання офіційне
Київ - 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку
кваліфікованих робітників)
1. Професія: 7113 Каменотес (оброблення каменю)
2. Кваліфікація: каменотес 4-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
породи каменю та способи його оброблення;
вимоги до якості виробів, які виготовляє;
правила користування накладними та прикладними шаблонами;
будову та правила експлуатації застосовуваного пневматичного та
механічного інструменту.
Повинен уміти:
виготовляти вироби середньої складності з каменю за допомогою
ручного, пневматичного або механічного інструменту та заготовляти деталі
колон;
виконувати грубу обробку каменю при тесанні криволінійних і
фасонних виробів;
виконувати напівчисте тесання плоских виробів, фасок та стрічок;
бучардувати гранітні вироби; обробляти плити «під шубу».
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче
місце;
дотримуватися норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і
навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і
усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії,
повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для
виконання професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів,
кваліфікації осіб
5.1. При продовженні професійно-технічної освіти
Базова або повна загальна середня освіта.
5.2. При підвищенні кваліфікації
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією
«Каменотес (оброблення каменю)» 3-го розряду; стаж роботи за професією
не менше 1 року.
5.3. Після закінчення навчання
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією
«Каменотес (оброблення каменю)» 3-го розряду; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Оброблення каменю.
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку
навчання відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча(обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці
жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план
Професія: 7113 Каменотес (оброблення каменю)
Кваліфікація: каменотес 4-го розряду
Загальний фонд навчального часу: 564 години

№
з/п

Навчальні предмети

1
1.1
1.2
1.3
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
4
5

Загальнопрофесійна підготовка
Основи трудового законодавства
Основи галузевої економіки і підприємництва
Інформаційні технології
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Спецтехнологія
Охорона праці
Матеріалознавство
Креслення
Електротехніка
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація (або
проміжна (поетапна) кваліфікаційна
атестація при продовженні навчання)
Загальний обсяг навчального часу (без п. 4)

6

Кількість годин
з них на
усього

лабораторнопрактичні
роботи

31
4
9
6
12
99
40
15
8
26
10
407
120
287
20

4
1
3
15
7

8

7
544

19

Типова навчальна програма з предмета
«Основи трудового законодавства»
Кількість годин
з них на
лабораторноусього
практичні
роботи

№
з/п

Тема

1.

Поняття, предмет, метод і система трудового
права. Принципи та джерела трудового права

1

2.

Розвиток системи соціального захисту в
Україні

1

3.

Заробітна плата робітників у галузі
оброблення
каменю.
Гарантійні
та
компенсаційні виплати за трудовим правом
Усього годин:

2

1

4

1

Тема 1. Поняття, предмет, метод і система трудового права.
Принципи та джерела трудового права
Поняття і предмет трудового права. Метод трудового права. Система
трудового права.
Суб'єкти трудового права. Трудові правовідносини. Поняття та
класифікація принципів трудового права. Поняття та класифікація джерел
трудового права.
Зміни до нормативних документів у трудовому праві.
Тема 2. Розвиток системи соціального захисту в Україні
Нові нормативні документи з соціального захисту громадян України.
Державні соціальні стандарти. Види пенсій. Статут та соціальний захист
пільгових категорій громадян. Допомога у зв’язку з безробіттям.
Удосконалення системи професійного навчання робітничих кадрів.
Перепідготовка незайнятого населення. Перепідготовка пільгових категорій.
Перепідготовка за ваучерами. Порядок підтвердження результатів
неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями.
Підготовка конкурентоспроможних робітників з урахуванням
суспільних потреб – основа соціального захисту.
Тема 3. Заробітна плата робітників у галузі оброблення каменю.
Гарантійні та компенсаційні виплати за трудовим правом
Загальна характеристика оплати праці у галузі оброблення каменю.
Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами.
Порядок виплати заробітної плати.
Поняття та види гарантійних виплат і доплат. Поняття та види
компенсаційних виплат. Поняття індексації заробітної плати.

Обмеження відрахувань із заробітної плати.
Лабораторно-практична робота
Розгляд конкретних випадків у взаємовідносинах найнятого працівника
та роботодавця або особи, уповноваженої ним, при визначенні розміру
заробітної плати з включенням гарантійних або компенсаційних виплат.

Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»
Кількість годин
№
з/п

1.
2.
3.
4.

Теми

усього

Менеджмент і маркетинг підприємства у
галузі оброблення каменю. Комерційна
діяльність підприємства
Фінансова база підприємства у галузі
оброблення каменю
Планування підприємницької діяльності
Інноваційна діяльність підприємства у
галузі оброблення каменю
Усього годин:

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
4
2
1
9

Тема 1. Менеджмент і маркетинг підприємства у галузі оброблення
каменю. Комерційна діяльність підприємства
Поняття та необхідність менеджменту. Сучасні принципи
менеджменту, вимоги до сучасного менеджера. Методи управління та його
організаційні структури. Маркетинг у підприємницькій діяльності, його
сутність, головна мета. Вивчення ринку, його сегментація. Товарна політика
маркетингу у галузі оброблення каменю. Реклама.
Тема 2. Фінансова база підприємства у галузі оброблення каменю
Витрати виробництва. Постійні й змінні витрати виробництва.
Собівартість продукції, шляхи її оптимізації. Показники собівартості
продукції. Калькуляції собівартості продукції за статтями витрат.
Ціноутворення у галузі оброблення каменю. Ціна продукції. Види цін.
Методи ціноутворення. Розрахунок ціни.
Прибуток підприємства. Валовий, балансовий та чистий прибуток.
Економічні показники діяльності. Рентабельність продукції і
виробництва. Шляхи підвищення рентабельності.
Тема 3. Планування підприємницької діяльності
Процес створення підприємства в галузі. Вибір сфери підприємницької
діяльності. Способи входження в бізнес. Поняття, види планування у галузі
оброблення каменю. Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності.
Структура бізнес-плану.

Тема 4. Інноваційна діяльність підприємства у галузі оброблення
каменю
Інновації, їх роль у галузі оброблення каменю. Науково-технічний
прогрес (НТП), його форми. Основні напрями науково-технічної політики у
галузі оброблення каменю. Показники НТП, економічний ефект заходів НТП.

Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»

№
з/п

Тема

Використання
інформаційних
та
1. комп’ютерних технологій для автоматизації
виробництва
Системи управління на основі комп’ютерних
2.
технологій
Поглиблене вивчення розділів курсу «Основи
інформатики та обчислювальної техніки»
3.
відповідно до спеціалізації професійнотехнічного навчального закладу
Усього годин:

Кількість годин
з них на
лабораторноусього
практичні
роботи
1
2

1

3

2

6

3

Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій
для автоматизації виробництва
Особливості
використання
інформаційних
технологій
в
автоматизованих системах.
Структура, складові та задачі роботизованої виробничої дільниці та
комплексу.
Тема 2. Системи управління на основі комп’ютерних технологій
Елементна база сучасних комп’ютерів.
Лабораторно-практична робота
Зовнішня пам'ять ПК. Види дисків, пристрої та програми для роботи з
дисками. Програмне забезпечення ПК.
Тема 3. Поглиблене вивчення розділів курсу «Основи інформатики
та обчислювальної техніки» відповідно до спеціалізації професійнотехнічного навчального закладу
Склад та призначення напівавтоматичних систем контролю маси та
форми виробів з каменю.
Перспектива розвитку електронно-обчислювальної техніки і засобів
автоматизації.
Вивчення напівавтоматичних систем безпеки виробництва при
виконанні робіт з обробки каменю.
Лабораторно-практична робота
Приклади інтенсифікації виробництва при застосуванні автоматизації
та роботизації виробництва під час виконання обробки каменю.

Типова навчальна програма з предмета
«Спецтехнологія»

№
з/п

1.

2.

3.

Тема
Ручний, механічний та пневматичний
інструмент для грубої обробки та
напівчистого тесання поверхонь при
виготовленні виробів з каменю середньої
складності
Технологія
виготовлення
виробів
середньої складності з каменю з грубою
обробкою та напівчистим
тесанням
поверхонь
Загальні
відомості
про
вантажнорозвантажувальні роботи при обробці
каменю
Усього годин:

Кількість годин
з них на
лабораторноусього
практичні
роботи

12

4

24

3

4
40

7

Тема 1. Ручний, механічний та пневматичний інструмент для
грубої обробки та напівчистого тесання поверхонь при виготовленні
виробів з каменю середньої складності
Ручний інструмент для грубої обробки каменю при тесанні
криволінійних та фасонних виробів: кувалди, киянки, клини, закольники,
шпунти, скарпелі та тесовики. Механічний інструмент для грубої обробки
каменю при тесанні криволінійних та фасонних виробів: відбійні молотки, 9зубкові бучарди. Закріплення інструментів на верстатах-утримувачах.
Пневматичний інструмент для грубої обробки каменю при тесанні
криволінійних та фасонних виробів. Принцип роботи пневматичного
інструменту.
Пневматичні
рубальні
молотки,
будова,
технічні
характеристики сучасних вібробезпечних пневматичних рубальних молотків.
Будова пневматичного перфоратору, технічні характеристики сучасних
пневматичних перфораторів. Порівняльна характеристика долотчастих та
складених бурів. Підбір бурових голівок. Види змазок поршневої та
повітрянорозподільної частин перфораторів. Несправності у роботі
перфораторів та їх усунення.
Інструмент для напівчистого тесання плоских виробів, тесання фасок
та стрічок. 16-, 25-, 36-зубкові бучарди. Інструмент для фактурної обробки
поверхні, в тому числі для бучардування гранітних плит. Будова інструменту,
правила експлуатації. Будова та експлуатація бучардувального верстата.
Лабораторно-практичні роботи

1.Вивчення будови та технічних характеристик пневматичного
інструменту для грубої обробки криволінійних поверхонь.
2.Вивчення будови та технічних характеристик бучардувального
верстата.
Тема 2. Технологія виготовлення виробів середньої складності з
каменю з грубою обробкою та напівчистим тесанням поверхонь
Номенклатура виробів середньої складності з каменю. Технологія
грубої обробки каменів бортових криволінійних, арочних плит, парапетів,
підвіконних дощок за допомогою ручного пневматичного або механічного
інструменту. Правила безпеки при виконанні робіт.
Фактурна обробка поверхні виробів з каменю. Поділ фактур за
способом обробки та інструментом, який використовується. Ударні та
термоструменеві фактури. Бучардування гранітних виробів. Обробка плит
«під шубу».
Заготовка деталей колон.
Технологія напівчистого тесання плоских виробів, тесання фасок та
стрічок. Правила використання накладних та прикладних шаблонів для
розмітки та вимірювання виробів з каменю.
Ознайомлення з картами трудових процесів та технологічними
картами на виготовлення виробів середньої складності з каменю. Вимоги до
якості оброблення заготовок та виробів середньої складності за ДСТУ та ТУ,
стандартами ISO.
Лабораторно-практичні роботи
1.Складання технологічних карт на тесання каменів бортових
криволінійних.
2.Складання технологічних карт на тесання арочних плит.
3.Складання технологічних карт на тесання парапетів, підвіконних
дощок.
Тема 3. Загальні відомості про вантажно-розвантажувальні роботи
при обробці каменю
Види підйомно-транспортних засобів на підприємстві з обробки
каменю. Управління підйомно-транспортним устаткуванням з підлоги.
Основні вантажозахоплювальні пристрої для переміщення кам’яних блоків.
Стропування та ув’язування заготовок з каменю для доставки на місце
оброблення. Стропування та ув’язування виробів для доставки на місце
складування та транспортні засоби. Правила безпеки при переміщенні
вантажів.
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Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення
охорони праці. Мета й завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і
порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при
підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон
України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України,Закон
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності», основи законодавства України про
охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України
«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,
законодавство про охорону природи і навколишнього середовища,Закон
України «Про колективні договори і угоди».
Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на
охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього
трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний
договір, його укладання й виконання. Права працівників на охорону праці під
час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі
умови праці та порядок забезпечення засобами індивідуального й
колективного захисту. Охорона праці жінок, неповнолітніх. Відповідальність

за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативноправових актів з охорони праці.
Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо
атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам
нормативно-правових актів з охорони праці.
Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за
охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про
охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених
найманими працівниками осіб з питань охорони праці.
Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок
навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і
види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і
посадових осіб.
Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження й
усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення
ефективних засобів захисту працівників. Галузеві стандарти.
Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні
випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і
здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання
і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних
захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та
захворювань на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі,
медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і
професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників.
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних
захворювань і професійних отруєнь.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про
потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з
охорони праці
Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною
небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна
перевірка знань з охорони праці.
Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час
проведення робіт за професіями в галузі видобування та обробки каменю.
Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні обробки каменю.
Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та їх
огородження. Світлова й звукова сигналізація. Попереджувальні надписи,
сигнальні фарбування. Знаки безпеки.
Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і
шкідливих виробничих факторів у галузі. Загальні відомості про спецодяг,
спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту при проведенні різних
видів робіт. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих
метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.

Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.
Правила догляду за устаткуванням й інструментами, їх безпечна
експлуатація.
Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, які
характерні для професії каменотеса: ураження електричним струмом,
травматизм очей, опіки, ураження дихальних шляхів, механічні
пошкодження, порізи. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих
приміщеннях навчальних закладів.
Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та
умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).
Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх
умов в процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх
вплив на безпеку праці.
Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп
роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх
вплив на безпеку праці.
Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки
виробничих процесів, обладнання будівель і споруд.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в
професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з
нормами та правилами.
Правила безпеки праці при виконанні каменотесних робіт. Посадова
інструкція каменотеса на підприємстві з обробки каменю. Організація
робочого місця каменотеса. Правила зберігання інструменту. Допуск до
роботи з пневматичним, механічним та термоударним інструментом. Засоби
індивідуального захисту при виконанні каменотесних робіт: спецодяг,
захисні окуляри, навушники або шлемофони, щитки. Можливі наслідки
недотримання правил безпеки праці при виконанні каменотесних робіт.
Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне
пофарбування. Знаки безпеки.
Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з
підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у професійному доборі.
Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План
евакуації з приміщень у разі аварії.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і
вибухозахист
Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил
використання відкритого вогню і електричної енергії, використання
непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил
використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів,
відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні
властивості речовин.
Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах,
запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини.
Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції.
Поняття вогнестійкості.
Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок,
їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні
машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння,
вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова,
використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.
Організація пожежної охорони в галузі.
Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних
значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами
хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і
тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і
параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.
Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння
та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових
викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.
Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку
середовища.
Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування
промислових аварій.
Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для
виробництв підвищеної вибухонебезпеки.
Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та
наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку
життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та
їх наслідки.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного
струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження
людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість
дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення
потерпілого від дії електричного струму.
Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення.
Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична
напруга доторкання.
Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження
працюючих електричним струмом.
Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.
Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади.

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними
електросвітильниками.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від
блискавки.
Правила поведінки під час грози.
Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди
Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та
санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація,
іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на
організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров,
біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності
людини, викликають гострі та хронічні захворювання.
Лікувально-профілактичне харчування.
Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича
гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей
неповнолітніми і жінками.
Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.
Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря
виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації
систем опалення та вентиляції.
Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та
аварійне. Правила експлуатації освітлення.
Санітарно-побутове забезпечення працівників.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних
випадках
Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.
Основні принципи надання першої допомоги: правильність,
доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо
інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях,
припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.
Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад,
призначення, правила користування.
Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з
носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.
Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та
штучного дихання.
Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні
електричним струмом.
Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.
Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо.
Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості),
шоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.
Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних
опіках, опіку очей.
Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.
Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання
допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.
Транспортування
потерпілого.
Підготовка
потерпілого
до
транспортування. Вимоги до транспортних засобів.
Тема 7. Охорона навколишнього середовища
Організація охорони навколишнього середовища. Основні джерела
забруднення довкілля при проведенні видобувних робіт та обробці каменю.
Заходи щодо охорони чистоти повітря, ґрунту, водного середовища при
проведенні видобувних робіт та обробці каменю.

Типова навчальна програма з предмета
«Матеріалознавство»
Кількість годин
№
з/п

1.

2.

Тема
Класифікація
виробів
середньої
складності з каменю у каменотесних
роботах
Матеріали для виготовлення робочих
органів інструменту та пристосувань
для напівчистого тесання виробів з
каменю
Усього годин:

усього

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

4

4
8

Тема 1. Класифікація виробів середньої складності з каменю у
каменотесних роботах
Вироби з каменю, які відносяться до категорії середньої складності у
каменотесних роботах. Фізичні та механічні властивості порід каменю, що
використовується у виробах середньої складності. Вимоги до якості
оброблення заготовок та виробів середньої складності з каменю за ДСТУ.
Види гірських порід, які використовуються в якості виробного каменю у
декоративних виробах середньої складності.
Тема 2. Матеріали для виготовлення інструменту та пристосувань
для напівчистого тесання виробів з каменю
Сталі і сплави для виготовлення інструменту та пристосувань для
напівчистого тесання виробів з каменю.
Термічна обробка залізовуглецевих сплавів, що використовуються у
робочих органах каменеобробного інструменту.

Типова навчальна програма з предмета
«Креслення»

№
з/п

Кількість годин
Теми

Основні відомості про складальні креслення
1. й кінематичні схеми
Загальні
відомості
про
будівельні
2. креслення
3. Читання креслень виробів з каменю
Усього годин:

усього

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

12

4

8
6
26

4
8

Тема 1. Основні відомості про складальні креслення й кінематичні
схеми
Загальні відомості про складальні креслення. Назви та види
складальних креслень. Зміст складальних креслень та нанесення розмірів.
Номери позицій. Специфікація, її форма, правила заповнення, зв'язок із
номерами позицій. Основний напис, що застосовується в специфікаціях.
Розрізи на складальних кресленнях, правила виконання штрихування
суміжних деталей у розрізах.
Послідовність
читання
складальних
креслень.
Деталювання
складальних креслень.
Основні відомості про схеми. Кінематичні схеми. Поняття про
схематичне зображення деталей та вузлів. Умовні графічні позначення для
кінематичних схем. Правила читання кінематичних схем.
Лабораторно-практичні роботи
1.Читання креслень загального вигляду перфоратора (пневмомолотка).
2.Виконання ескізів деталей за складальним кресленням механічного
молотка з електроприводом.
3.Читання кінематичної схеми передаточного механізму механічного
молотка з електроприводом.
Тема 2. Загальні відомості про будівельне креслення
Вимоги державних стандартів щодо зображення на кресленнях
будівельних матеріалів. Координаційні осі, конструктивні вузли. Умовні
зображення матеріалів на розрізах конструкцій та будівель.
Основні умовності при зображенні на кресленнях. Зображення
конструкцій з природного каменю на будівельних кресленнях.

Правила нанесення розмірів, написів, посилань та технічних вимог на
будівельних кресленнях.
Креслення генпланів, фасадів, планів та розрізів будівель. Умовні
позначення на генпланах, планах, фасадах та розрізах будівель.
Поняття про архітектурні стилі. Класичні архітектурні ордерні
системи: тосканська, дорична, іонічна, коринфська та складна. Складові
ордерної системи: стилобати, колони та антаблементи.
Обломи в архітектурних деталях та виробах.
Тема 3. Читання креслень виробів з природного каменю
Креслення криволінійного бортового каменю, арочних плит, парапетів,
підвіконних дощок. Нанесення розмірів, позначення фактур поверхні плит з
природного каменю: «скеля», борозчаста, точкова тощо.
Лабораторно-практична робота
Виконання креслень криволінійного бортового каменю, арочних плит,
парапетів, підвіконних дощок та шаблонів для їх виготовлення.

Типова навчальна програма з предмета
«Електротехніка»

№
з/п

1.
2.
3.

Теми
Електричні та радіотехнічні вимірювання.
Електровимірювальні прилади
Трансформатори
Електричні машини
Усього годин:

Кількість годин
з них на
лабораторноусього
практичні
роботи
4
4
2
10

Тема 1.
Електричні
та
радіотехнічні
вимірювання.
Електровимірювальні прилади
Значення і роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Методи й
похибки
вимірювань.
Клас
точності
приладів.
Класифікація
електровимірювальних приладів.
Вимірювання струму та напруги. Схеми включення амперметра й
вольтметра. Вимірювання опорів. Вимірювання опорів ізоляції проводів.
Вимірювання потужності й енергії. Вимірювання потужності в три- та
чотирипровідній трифазній мережі змінного струму. Вимірювання
індуктивності та ємності.
Тема 2. Трансформатори
Принцип дії та будова трансформаторів. Коефіцієнт трансформації.
Режими роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого
замикання, режим навантаження. Коефіцієнт корисної дії трансформатора.
Використання трансформаторів під час передачі електроенергії на великі
відстані. Трифазні трансформатори. Паралельна робота трансформаторів.
Автотрансформатори: будова, принцип дії, основні характеристики
автотрансформаторів та сфери застосування.
Тема 3. Електричні машини
Однофазні і трифазні синхронні генератори. Характеристика холостого
ходу й зовнішня характеристика генератора.
Будова і принцип дії машини постійного струму. Генератори
постійного струму. Схеми вмикання обмоток збудження. Зовнішня та
регулювальна характеристика генераторів з незалежним, паралельним і
змішаним збудженням.

Типова програма виробничого навчання
Професія:7113 Каменотес (оброблення каменю)
Кваліфікація: каменотес 4-го розряду
№
з/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Кількість
годин

Тема
І. Виробниче навчання
Вступне заняття. Інструктаж з безпеки праці та пожежної
безпеки у навчальній майстерні
Виготовлення та груба обробка виробів середньої
складності з каменю за допомогою ручного інструменту
Виготовлення та груба обробка виробів середньої
складності з каменю за допомогою механічного
інструменту
Виготовлення та груба обробка виробів середньої
складності з каменю за допомогою пневматичного
інструменту
Напівчисте тесання плоских виробів з каменю, виконання
фасок та стрічок
Бучардування гранітних виробів. Обробка плит «під шубу»
Всього годин:

1.
2.
3.

ІІ. Виробнича практика
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на
підприємстві
Самостійне виконання робіт каменотеса складністю 4-го
розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Всього годин:
Разом:

6
24
24

24
18
24
120
7
273
7
287
407

І. Виробниче навчання
Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки в
навчальній майстерні
Інструктаж з охорони праці. Загальні відомості про навчальні
майстерні, робочі місця, продукцію.
Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці. Правила
внутрішнього трудового розпорядку при роботі у майстернях. Основні
небезпечні виробничі фактори при роботі в майстернях (дія електроструму,
падіння, гострі деталі тощо), вимоги безпеки при переміщенні вантажів.
Причини травмування, види травм. Безпека праці при виконанні робіт з
професії «Каменотес (оброблення каменю)». Електробезпека, засоби захисту

від ураження електричним струмом. Основні відомості про пожежну безпеку
у навчальних майстернях. Перша допомога при травмах та опіках.
Ознайомлення з планом евакуації.
Задачі виробничого навчання при освоєнні професії «Каменотес
(оброблення каменю)». Етапи професійного зростання. Ознайомлення з
кваліфікаційною характеристикою, програмою виробничого навчання і
видами робіт, які виконуються каменотесом 4-го розряду. Ознайомлення з
робочими місцями.
Тема 2. Виготовлення та груба обробка виробів середньої
складності з каменю за допомогою ручного інструменту
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки
праці.
Вправи
Організація робочого місця каменотеса при виготовленні вручну
виробів середньої складності з каменю. Ознайомлення з інструментом,
робочими кресленнями та технологічними картами на виготовлення каменів
бортових криволінійних, арочних плит, парапетів, підвіконних дощок за
допомогою ручного інструменту. Доставка заготовок вручну або
транспортним засобом на робочі місця після розкрою брили. Встановлення
заготовки під обробку на робочому місці. Обробка під розмір з виконанням
фасок та стрічок та контроль якості виробу з використанням накладних та
прикладних шаблонів та вимірювальних інструментів.
Навчально-виробничі роботи
Виготовлення каменів бортових криволінійних, арочних плит,
парапетів, підвіконних дощок за допомогою ручного інструменту.
Тема 3. Виготовлення та груба обробка виробів середньої
складності з каменю за допомогою механічного інструменту
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки
праці.
Вправи
Організація робочого місця каменотеса при виготовленні за допомогою
механічного інструмента каменів бортових криволінійних, арочних плит,
парапетів, підвіконних дощок. Доставка заготовок вручну або транспортним
засобом на робочі місця після розкрою брили. Встановлення заготовки під
обробку на робочому місці. Ознайомлення з інструментом, робочими
кресленнями та технологічними картами на виготовлення каменів бортових
криволінійних, арочних плит, парапетів, підвіконних дощок за допомогою
механічного інструменту. Обробка під розмір з виконанням фасок та стрічок
та контроль якості виробу з використанням накладних та прикладних
шаблонів та вимірювальних інструментів.
Навчально-виробничі роботи

Виготовлення каменів бортових криволінійних, арочних плит,
парапетів, підвіконних дощок за допомогою механічного інструменту.
Тема 4. Виготовлення та груба обробка виробів середньої
складності з каменю за допомогою пневматичного інструменту
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки
праці.
Вправи
Організація робочого місця каменотеса при виготовленні за допомогою
пневматичного інструмента каменів бортових криволінійних, арочних плит,
парапетів, підвіконних дощок. Доставка заготовок вручну або транспортним
засобом на робочі місця після розкрою брили. Встановлення заготовки під
обробку на робочому місці. Ознайомлення з інструментом, робочими
кресленнями та
технологічними картами на виготовлення каменів
бортових криволінійних, арочних плит, парапетів, підвіконних дощок за
допомогою пневматичного інструменту. Обробка під розмір з виконанням
фасок та стрічок та контроль якості виробу з використанням накладних та
прикладних шаблонів та вимірювальних інструментів.
Навчально-виробничі роботи
Виготовлення каменів бортових криволінійних, арочних плит,
парапетів, підвіконних дощок за допомогою пневматичного інструменту.
Тема 5. Напівчисте тесання плоских виробів з каменю, фасок та
стрічок
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки
праці.
Вправи
Організація робочого місця каменотеса при напівчистому тесанні
виробів з каменю. Доставка заготовок вручну або транспортним засобом на
робочі місця після розкрою брили. Встановлення заготовки під обробку на
робочому місці. Ознайомлення з інструментом, робочими кресленнями та
технологічними картами на тесання прямолінійного каменю бортового, плит
та блоків. Обробка під розмір з виконанням фасок та стрічок та контроль
якості виробу з використанням накладних та прикладних шаблонів та
вимірювальних інструментів.
Навчально-виробничі роботи
Обробка під розмір з виконанням фасок та стрічок та контроль якості
напівчистого тесання прямолінійного каменю бортового, плит та блоків з
використанням накладних та прикладних шаблонів та вимірювальних
інструментів.
Тема 6. Бучардування гранітних виробів. Обробка плит «під шубу»
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки
праці.
Вправи

Організація робочого місця каменотеса при бучардуванні виробів з
каменю. Доставка заготовок вручну або транспортним засобом на робочі
місця. Встановлення заготовки під обробку на робочому місці. Ознайомлення
з інструментом, робочими кресленнями та технологічними картами на
бучардування виробів після виконання остаточної розмітки оспицьованої
поверхні лицьової грані виробу, виколювання рубальними молотками та
скарпелем контрольних стрічок та вивірювання стрічок правилом, рівнем та
кутником. Встановлення ударного інструменту у пересувні та стаціонарні
верстати-утримувачі. Фактурна обробка поверхні бучардами та
закольниками, скарпелями, троянками під «скелю». Виконання рифленої,
бороздчатої, точкової фактур на поверхні виробів.
Навчально-виробничі роботи
Фактурна обробка поверхні бучардами та закольниками, скарпелями,
троянками під «скелю». Виконання рифленої, бороздчатої, точкової фактур
на поверхні виробів.
ІІ. Виробнича практика
Тема 1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з безпеки праці
та пожежної безпеки на виробництві
Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки. Інструктаж із правил
безпеки на робочому місті. Система управління охороною праці, організація
служби безпеки праці на виробництві. Використання засобів техніки
безпеки та індивідуального захисту.
Організація
робочого місця.
Ознайомлення з плануванням праці та контролем якості виконання робіт,
організацією робочих місць, системою підвищення кваліфікації робітників на
каменеоброблювльному
підприємстві.
Ознайомлення
з
об’ємом
каменотесних робіт, упровадженням на підприємстві сучасних технологій.
Ознайомлення
з
правилами
поведінки
на
території
каменеоброблювального підприємства. Транспортні засоби на території
каменеоброблювального підприємства, правила їх руху. Дозвіл на виконання
робіт. Правила складування матеріалів. Значення огороджуючих, запобіжних
засобів і пристроїв, попереджувальних написів на підприємстві.
Ознайомлення з структурою підприємства, організацією робіт з
оброблення каменю (склади, під’їзні шляхи; розташування цехів, дільниць,
машин, механізмів, електрозабезпечення тощо).
Інструктажі з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці та
робочому місці.
Тема 2. Самостійне виконання робіт каменотеса складністю 4-го
розряду
Самостійне виконання робіт каменотеса 4-го розряду у відповідності з
вимогами кваліфікаційної характеристики та за технологією виробництва,
вимогами стандартів
та технічних умов на каменотесні роботи із
застосуванням передової технології робіт, сучасних механізмів,

нормокомплектів, інструментів, пристроїв і високопродуктивних методів
праці.
Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється
кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій,
новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з
підприємствами - замовниками кадрів та затверджується в установленому
порядку.
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1.Камені бортові криволінійні – виготовлення.
2.Колони – заготовлення деталей.
3.Плити арочні – виготовлення.
4.Плити парапетні – виготовлення.
5. Плити підвіконні – виготовлення.
6. Сходинки для зовнішніх і внутрішніх маршів – виготовлення.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 7113 Каменотес (оброблення каменю)
Кваліфікація: каменотес 4-го розряду
ЗНАЄ, РОЗУМІЄ
9. Державні стандарти (ДСТУ), технічні умови, стосовно виробів
середньої складності з каменю та оброблювальних поверхонь цих виробів.
10. Класифікацію виробів середньої складності з каменю у
каменотесних роботах.
11. Фізичні та механічні властивості порід каменю, що
використовується у виробах середньої складності.
12. Визначення
марки
каменю
за
міцністю,
твердістю,
морозостійкістю.
13. Вплив фізичних та механічних властивостей каменю на
технологію обробки.
14. Вимоги до якості оброблення заготовок та виробів середньої
складності з каменю за ДСТУ.
15. Види гірських порід, які використовуються в якості поробного
каменю у декоративних виробах середньої складності.
16. Сталі і сплави для виготовлення інструменту та пристосувань для
напівчистого тесання виробів з каменю.
17. Види термічної обробки залізовуглецевих сплавів, що
використовуються у робочих органах інструменту каменотеса.
18. Види ручного інструменту для грубої обробки каменю при тесанні
криволінійних та фасонних виробів.
19. Механічний інструмент для грубої обробки каменю при тесанні
криволінійних та фасонних виробів.
20. Пневматичний інструмент для грубої обробки каменю при тесанні
криволінійних та фасонних виробів.
21. Принцип роботи пневматичного інструменту.
22. Пневматичні рубальні молотки, будова, технічні характеристики
сучасних вібробезпечних пневматичних рубальних молотків.
23. Будову пневматичного перфоратору, технічні характеристики
сучасних пневматичних перфораторів.
24. Порівняльну характеристику долотчастих та складених бурів.
25. Правила підбору бурових голівок.
26. Види змазок поршневої та повітрянорозподільної частин
перфораторів. Несправності у роботі перфораторів та способи їх усунення.
27. Інструмент для напівчистого тесання плоских виробів, тесання
фасок та стрічок, його будову, правила експлуатації.
28. Інструмент для фактурної обробки поверхні, в тому числі для
бучардування гранітних плит, його будову, правила експлуатації.

29. Будову та експлуатацію бучардувального верстата.
30. Технологію грубої обробки каменів бортових криволінійних,
арочних плит, парапетів, підвіконних дощок за допомогою ручного
пневматичного або механічного інструменту. Правила безпеки при виконанні
робіт.
31. Технологію фактурної обробка поверхні виробів з каменю.
32. Поділ фактур за способом обробки та інструментом, який
використовується.
33. Технологію бучардування гранітних виробів та обробки плит «під
шубу».
34. Технологію заготовки деталей колон.
35. Технологію напівчистого тесання плоских виробів, тесання фасок
та стрічок.
36. Правила використання накладних та прикладних шаблонів для
розмітки та вимірювання виробів з каменю.
37. Правила користування картами трудових процесів та
технологічними картами на виготовлення виробів середньої складності з
каменю.
38. Вимоги до якості оброблення заготовок та виробів середньої
складності за ДСТУ та ТУ, стандартами ISO.
39. Правила безпеки при роботі з ручним, механічним
та
пневматичним інструментом каменотеса.
40. Допуск до роботи з ручним, механічним та пневматичним
інструментом.
41. Основні одиниці фізичних величин, використовуваних в галузі.
Вимірювання, з якими приходиться зустрічатися каменотесу, їх призначення
і коротка характеристика.
42. Форми і методи контролю якості виробів з каменю.
43. Поняття про стандарти міжнародної організації зі стандартизації
на вироби з каменю (ISO).
44. Основні законодавчі акти щодо вимог охорони праці.
45. Основи пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та
виробничої санітарії.
46. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
47. Зміст
колективного договору, порядок його укладення і
виконання.
48. Права працівників на охорону праці під час роботи на
підприємстві та порядок забезпечення засобами індивідуального та
колективного захисту.
49. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання, основні
причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні
заходи запобігання травматизму та захворювань на виробництві.
50. Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і
шкідливих виробничих факторів у галузі.

51. Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і
аварій, які характерні для професії каменотеса.
52. Правила безпеки праці при виконанні каменотесних робіт.
53. Посадову інструкція каменотеса на підприємстві з обробки
каменю.
54. Правила зберігання інструменту.
55. Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.
56. Основні джерела забруднення довкілля при проведенні
видобувних робіт та обробці каменю.
57. Заходи щодо охорони чистоти повітря, ґрунту, водного
середовища при проведенні видобувних робіт та обробці каменю.
58. Державні стандарти на складання та оформлення креслень,
формати креслень, масштаби зображень та їх позначення на кресленнях,
нанесення розмірів на кресленнях, позначення нахилу, конусності та
шорсткості на кресленнях.
59. Правила виконання прямокутного проектування на одну площину
проекцій.
60. Складові елементи поверхонь геометричних тіл: грані, ребра,
вершини, та зображення їх в прямокутних проекціях, площини проекцій,
вибір виду виробів з каменю за їх прямокутними проекціями.
61. Способи виконання технічних малюнків виробів з каменю,
промислових виробів та вузлів, вигляди, їх призначення, розміщення і
позначення.
62. Види перетинів та розрізів, правила їхнього оформлення та
позначення на кресленнях, зображення та позначення окремих елементів у
робочому кресленні.
63. Основні відомості про складальні креслення.
64. Основи ведення підприємницької діяльності.
ВМІЄ
1. Організовувати робоче місце.
2. Установлювати та закріплювати блок під розмітку.
3. Визначати відстань між вісями шпурів.
4. Розбурювати блоки ручними пневматичними перфораторами.
5. Розділяти гранітні блоки на заготовки за картою розкрою вручну
за допомогою клинів кувалдами та молотками.
6. Розділяти блоки з низькоміцних порід на заготовки за картою
розкрою вручну по борознах без вибурювання шпурів.
7. Виламувати перегородки між шпурами пазовкою за допомогою
пневматичного молотка.
8. Виколювати у блоках внутрішні кутки.
9. Пробивати борозни та чверті.
10. Пробивати гнізда для кріплень.
11. Перевіряти якість заготовок шаблоном або рулеткою та косинцем.

12. Виготовляти різних форм та складності бруківку виколом
заготовок під бруківку методом сколювання скарпелем та каменоколом за
заданими розмірами.
13. Виготовляти торцевий та бортовий прямолінійний камінь вручну
та за допомогою механічного та пневматичного інструменту.
14. Виготовляти блоки-заготовки вручну та за допомогою механічного
та пневматичного інструменту.
15. Виготовляти заготовки плит вручну та за допомогою механічного
та пневматичного інструменту.
16. Грубо обробляти тильну поверхню (постіль) плит.
17. Виколювати направляючі стрічки.
18. Вирівнювати поверхні бокових граней, обрубувати кромки.
19. Розпазовувати плити.
20. Вклеювати вставки у плити з каменю з тесаною фактурою.
21. Виготовляти штучні облицювальні
мозаїчні вироби за
номенклатурою підприємства.
22. Контролювати якість робіт.
23. Читати маршрутні технологічні карти.
24. Читати креслення та ескізи виробів середньої складності з каменю.
25. Визначати придатність ручного, механічного та пневматичного
інструменту до роботи.
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку
кваліфікованих робітників)
1. Професія: 7113 Каменотес (оброблення каменю)
2. Кваліфікація: каменотес 5-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
породи каменю і способи його оброблення;
вимоги до якості деталей і виробів, що виготовляються;
правила читання креслень на складні вироби з каменю;
правила користування контрольно-вимірювальними інструментами та
пристосуваннями у сфері обробки каменю;
принцип дії і правила експлуатації пневматичних перфораторів,
відбійних молотків та рубильників, переносних верстатів-утримувачів
бучард, утримувачів пневмоінструменту, стаціонарних бучардувальних
верстатів,
маніпуляторів
для
бучардування
плит,
терморізаків,
термовідбійників..
Повинен уміти:
виготовляти складні вироби з каменю вручну і за допомогою
пневматичного, механічного і термовідбійного інструменту;
розмічати деталі і вироби складного контуру;
проводити чисте тесання плоских, опуклих і угнутих поверхонь каменю,
фасок і стрічок;
обробляти архітектурні лінійні деталі за складними шаблонами та
лекалами;
розмічати та висікати прості орнаменти, літери і цифри;
викреслювати, виготовляти шаблони та лекала середньої складності.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче
місце;
додержуватися норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону
праці і навколишнього середовища;
додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
знати і виконувати виробничі (експлуатаційні) інструкції;

використовувати в разі необхідності засоби попередження й
усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії,
повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.
5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації
осіб
5.1. При продовженні професійно-технічної освіти
Базова або повна загальна середня освіта.
5.2. При підвищенні кваліфікації
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією
«Каменотес (оброблення каменю)» 4-го розряду; стаж роботи за професією
не менше 1 року.
5.3 Після закінчення навчання
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітня кваліфікація «кваліфікований робітник» за професією «Каменотес
(оброблення каменю)» 5-го розряду; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Оброблення каменю.
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання
відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці
жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план
Професія: 7113 Каменотес (оброблення каменю)
Кваліфікація: каменотес 5-го розряду
Загальний фонд навчального часу: 457 годин

№
з/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
4
5

6

Навчальні предмети
Загальнопрофесійна підготовка
Основи галузевої економіки і підприємництва
Інформаційні технології
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Спецтехнологія
Охорона праці
Матеріалознавство
Креслення
Електротехніка
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація (або
проміжна (поетапна) кваліфікаційна
атестація при продовженні навчання)
Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

Кількість годин
з них на
усього

лабораторнопрактичні
роботи

24
8
4
12
86
36
15
10
20
5
320
138
182
20

1
1

12
4

8

7
437

13

.Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

№
з/п
1.
2.
3.
4.

Кількість годин
з них на
Тема
лабораторноусього
практичні
роботи
Інвестиційні процеси
2
Лізинг, його необхідність в сучасних умовах
1
Відкриття малого бізнесу
3
1
Поняття банкрутства. Стадії й ознаки
2
банкрутства
1
Усього годин: 8

Тема 1. Інвестиційні процеси
Поняття, структура та вклад інвестицій. Цикл, фази та етапи
обґрунтування інвестиційного проекту.
Тема 2. Лізинг, його необхідність в сучасних умовах
Поняття, класифікаційні ознаки та його вплив на діяльність
підприємств.
Тема 3. Відкриття малого бізнесу
Правові засади підприємницької діяльності. Умови державної
реєстрації. Ліцензування. Патентування. Оподаткування. Складання бізнесплану. Джерела залучення коштів. Складання установчих документів.
Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.
Лабораторно-практична робота
Складання бізнес-плану підприємства
використання відходів каменеобробки.

з

обробки

каменю

Тема 4. Поняття банкрутства. Стадії й ознаки банкрутства
Поняття, причини, стадії й ознаки банкрутства.

та

Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»

№
з/п

1.
2.

3.

Тема
Використання
інформаційних
та
комп’ютерних
технологій
для
автоматизації виробництва
Системи
управління
на
основі
комп’ютерних технологій
Вивчення
розділів
курсу
«Основи
інформатики та обчислювальної техніки»
відповідно до спеціалізації професійнотехнічного навчального закладу
Усього годин:

Кількість годин
з них на
лабораторноусього
практичні
роботи
1
1

2
4

Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій
для автоматизації виробництва
Особливості
використання
інформаційних
технологій
в
автоматизованих системах.
Структура, складові та задачі роботизованої виробничої дільниці та
комплексу.
Тема 2.Системи управління на основі комп’ютерних технологій
Елементна база сучасних комп’ютерів.
Тема 3. Вивчення розділів курсу «Основи інформатики та
обчислювальної техніки» відповідно до спеціалізації професійнотехнічного навчального закладу
Склад
та
призначення
автоматичних
систем
організації
каменеоброблювального виробництва. Напівавтоматичні системи контролю
маси та форми виробів з каменю.

Типова навчальна програма з предмета
«Спецтехнологія»

№
з/п

1.

2.

Тема
Ручний, механічний, пневматичний та
термовідбійний
інструмент
для
виготовлення складних виробів з
каменю
Технологія виготовлення та чистої
обробки складних виробів з каменю
Усього годин:

Кількість годин
усього
з них на
лабораторнопрактичні
роботи
12

24

4

36

4

Тема 1.Ручний, механізований та пневматичний інструмент для
виготовлення складних виробів з каменю
Ручний інструмент для чистого тесання складних виробів: шпунти,
пазовки, закольники (одноручні та дворучні, ручні бучарди та кувалди).
Механічний інструмент для чистого тесання складних виробів:
шпунти, пазовки, закольники з електроприводом.
Пневматичний інструмент для чистого тесання складних виробів:
пневматичний ударний молоток, пневматичний відбійний молоток. Бучарди
16-,25-, 36-, 64- зубкові.
Термовідбійний інструмент для виготовлення складних виробів з
каменю.
Основні типи термореактивних горілок. Їх переваги й недоліки.
Технічні характеристики сучасних термореактивних горілок. Область
застосування. Будова, правила технічної експлуатації. Схеми живлення.
Принцип роботи. Запуск термовідбійника та вивід на робочий режим.
Тема 2. Технологія виготовлення складних виробів з каменю
Номенклатура складних виробів з каменю: баз колон, карнизів,
наличників, поручнів тощо. Технологія виготовлення та чистої обробки
виробів з каменю: плоских, опуклих і угнутих поверхонь каменів, фасок та
стрічок за допомогою ручного, пневматичного, механізованого та
термовідбійного інструменту.
Схема технологічного процесу термообробки. Попередження
перепалів. Переваги застосування термообробки у порівнянні з іншими
способами. Правила безпеки при виконанні робіт.
Виготовлення шаблонів та лекал середньої складності. Правила
використання шаблонів для розмітки, вимірювання та обробки виробів з
каменю. Обробка архітектурних лінійних деталей за складними шаблонами
та лекалами.

Прості геометричні орнаменти, літери та цифри для оздоблення
виробів з каменю. Розмітка та висікання на виробах з каменю простих
геометричних орнаментів, літер та цифр.
Ознайомлення з картами трудових процесів та технологічними
картами на виготовлення складних виробів з каменю. Вимоги до якості
оброблення складних заготовок та виробів за ДСТУ та ТУ, стандартами ISO.
Лабораторно-практичні роботи
1.Розробка технологічних карт на виготовлення баз колон та карнизів.
2.Виготовлення шаблону арки.
3.Виготовлення шаблону геометричного орнаменту.
4.Виготовлення шаблонів літер та цифр.

Типова навчальна програма з предмета
«Матеріалознавство»

№
з/п

1.

2.

3.

Тема
Класифікація складних виробів з
каменю у каменотесних роботах
Матеріали для виготовлення робочих
органів термовідбійного інструменту,
інструменту та пристосувань
для
чистого тесання виробів з каменю
Повітряні суміші, які використовуються
у термореактивних горілках
Усього годин:

Кількість годин
усього
з них на
лабораторнопрактичні
роботи
4

4

2
10

Тема 1. Класифікація складних виробів з каменю у каменотесних
роботах
Класифікація складних виробів з каменю у каменотесних роботах.
Фізичні та механічні властивості гірських порід, що використовуються для
виготовлення складних виробів з каменю. Вимоги до якості оброблення
заготовок та складних виробів за ДСТУ.
Тема 2. Матеріали для виготовлення робочих органів
термовідбійного інструменту, інструменту та пристосувань для чистого
тесання виробів з каменю
Тверді сплави для виготовлення робочих органів термовідбійного
інструменту.
Тверді сплави для виготовлення інструменту та пристосувань для
чистого тесання виробів з каменю.
Тверді сплави для виготовлення інструменту для висікання простих
геометричних орнаментів та обробки архітектурних лінійних деталей за
складними шаблонами та лекалами.
Тема
3.
Повітряні
суміші,
які
використовуються
у
термореактивних горілках
Властивості сумішей гасу з киснем для терморізаків. Властивості
сумішей бензину з стисненим повітрям для термовідбійників. Правила
зберігання балонів з киснем. Вода для охолодження камер згоряння.
Матеріали фільтрів для очищення палива. Матеріали для бензиностійких
шлангів. Вимоги до бензину та гасу, що використовується у термореактивних
горілках. Ємності для зберігання та транспортування бензину та гасу.

Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»

№
з/п

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Теми
Правові та організаційні основи охорони
праці
Основи безпеки праці в галузі. Загальні
відомості
про
потенціал
небезпек.
Психологія безпеки праці. Організація
роботи з охорони праці
Основи
пожежної
безпеки.
Вибухонебезпека
виробництва
і
вибухозахист
Основи електробезпеки
Основи гігієни праці та виробничої
санітарії. Медичні огляди
Надання першої допомоги потерпілим при
нещасних випадках
Охорона навколишнього середовища
Усього годин:

Кількість годин
з них на
лабораторноусього
практичні
роботи
2

6

2
2
1
1
1
15

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення
охорони праці. Мета й завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і
порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при
підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон
України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України,Закон
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності», основи законодавства України про
охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України
«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,
законодавство про охорону природи і навколишнього середовища,Закон
України «Про колективні договори і угоди».
Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на
охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього
трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний
договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під

час роботи на підприємстві, на пільги й компенсації за важкі та шкідливі
умови праці, порядок забезпечення засобами індивідуального та
колективного захисту. Охорона праці жінок, неповнолітніх. Відповідальність
за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативноправових актів з охорони праці.
Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо
атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам
нормативно-правових актів з охорони праці.
Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за
охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про
охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених
найманими працівниками осіб з питань охорони праці.
Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок
навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і
види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників та
посадових осіб.
Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження й
усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення
ефективних засобів захисту працівників. Галузеві стандарти.
Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні
випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і
здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання
і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних
захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та
захворювань на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі,
медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і
професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників.
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних
захворювань і професійних отруєнь.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про
потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з
охорони праці
Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною
небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна
перевірка знань з охорони праці.
Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час
проведення робіт за професіями в галузі видобування та обробки каменю.
Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні обробки каменю.
Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та їх
огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи,
сигнальні фарбування. Знаки безпеки.
Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і
шкідливих виробничих факторів у галузі. Загальні відомості про спецодяг,
спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту при проведенні різних

видів робіт. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих
метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.
Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.
Правила догляду за устаткуванням й інструментами, їх безпечна
експлуатація.
Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, які
характерні для професії каменотеса: ураження електричним струмом,
травматизм очей, опіки, ураження дихальних шляхів, механічні
пошкодження, порізи. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих
приміщеннях навчальних закладів.
Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та
умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).
Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх
умов в процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх
вплив на безпеку праці.
Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп
роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх
вплив на безпеку праці.
Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки
виробничих процесів, обладнання будівель і споруд.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в
професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з
нормами та правилами.
Правила безпеки праці при виконанні каменотесних робіт. Посадова
інструкція каменотеса на підприємстві з обробки каменю. Організація
робочого місця каменотеса. Правила зберігання інструменту. Допуск до
роботи з пневматичним, механічним та термоударним інструментом. Засоби
індивідуального захисту при виконанні каменотесних робіт: спецодяг,
захисні окуляри, навушники або шлемофони, щитки. Можливі наслідки
недотримання правил безпеки праці при виконанні каменотесних робіт.
Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне
пофарбування. Знаки безпеки.
Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з
підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у професійному доборі.
Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План
евакуації з приміщень у разі аварії.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і
вибухозахист
Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил
використання відкритого вогню і електричної енергії, використання
непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил
використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів,
відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні
властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.
Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах,
запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини.
Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції.
Поняття вогнестійкості.
Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок,
їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні
машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння,
вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова,
використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.
Організація пожежної охорони в галузі.
Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних
значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами
хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і
тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і
параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.
Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння
та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових
викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.
Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку
середовища.
Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування
промислових аварій.
Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для
виробництв підвищеної вибухонебезпеки.
Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та
наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку
життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та
їх наслідки.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична й атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного
струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження
людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість
дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення
потерпілого від дії електричного струму.
Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення.
Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична
напруга доторкання.
Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження
працюючих електричним струмом.
Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.
Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади.

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними
електросвітильниками.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від
блискавки.
Правила поведінки під час грози.
Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди
Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та
санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація,
іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на
організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров,
біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності
людини, викликають гострі та хронічні захворювання.
Лікувально-профілактичне харчування.
Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича
гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей
неповнолітніми і жінками.
Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.
Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря
виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації
систем опалення та вентиляції.
Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та
аварійне. Правила експлуатації освітлення.
Санітарно-побутове забезпечення працівників.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних
випадках
Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.
Основні принципи надання першої допомоги: правильність,
доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо
інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях,
припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.
Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад,
призначення, правила користування.
Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з
носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.
Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та
штучного дихання.
Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні
електричним струмом.
Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.
Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо.
Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості),
шоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.
Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних
опіках, опіку очей.
Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.
Ознаки отруєння й перша допомога потерпілому. Способи надання
допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.
Транспортування
потерпілого.
Підготовка
потерпілого
до
транспортування. Вимоги до транспортних засобів.
Тема 7. Охорона навколишнього середовища
Організація охорони навколишнього середовища. Основні джерела
забруднення довкілля при проведенні видобувних робіт та обробці каменю.
Заходи щодо охорони чистоти повітря, ґрунту, водного середовища при
проведенні видобувних робіт та обробці каменю.

Типова навчальна програма з предмета
«Креслення»
Кількість годин
№
з/п

Тема

Загальні відомості про креслення складних
1. архітектурних виробів з природного
каменю
Читання креслень складних архітектурних
2. виробів з каменю
3. Шрифти
4. Геометричні орнаменти
Усього годин:

усього

у них на
лабораторнопрактичні
роботи

8
4

4

4
4
20

2
2
8

Тема 1. Загальні відомості про креслення складних архітектурних
виробів з природного каменю
Поняття про архітектурні стилі: античний, ренесанс, бароко, рококо,
класицизм, ампір, модерн.
Пропорції окремих елементів ордерних систем Стародавньої Греції та
Стародавнього Риму (тосканська, дорична, іонічна, коринфська та складна).
Складові ордерної системи: стилобати, колони та антаблементи. Повний і
неповний ордер. Складові колони: цоколь (база), стовбур, капітель. Складові
антаблементу: архітрав, фриз, карниз.
Обломи в архітектурних деталях та виробах. Обломи у профілях
карнизів. Прямолінійні та криволінійні обломи: полиця, пасок, прямий
четвертий вал, зворотний четвертий вал, викружка, пряма четвертна викружка,
прямий і зворотний каблучок, прямий і зворотний гусьок.
Тема 2. Читання креслень виробів з природного каменю
Креслення баз колон, карнизів, наличників, поручнів. Нанесення
розмірів, позначення фактур поверхні: точкова, шліфована, полірована.
Лабораторно-практичні роботи
1.Виконання креслень баз колон, карнизів.
2. Виконання креслень наличників, поручнів.
Тема 3. Шрифти
Види шрифтів, які використовуються для різьблення на камені. Розмір
шрифтів. Пропорції літер та цифр.
Лабораторно-практична робота
Виконання написів різними шрифтами.

Тема 4. Геометричні орнаменти
Види геометричних фігур, які використовуються у геометричних
орнаментах. Правила композиції. Пропорції та пропорціональність. Метричні
та ритмічні ряди повторюваності. Симетрія і асиметрія, статичність і
динамічність. Контраст і нюанс. Елементи геометричних орнаментів.
Лабораторно-практична робота
Виконання композиції геометричного орнаменту для опорядження
виробу з каменю.

Типова навчальна програма з предмета
«Електротехніка»
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

Теми
Електричні машини змінного струму
Електричні машини постійного струму
Електричні машини малої потужності
Електрообладнання підйомно-транспортних
машин
Техніка безпеки в електричних установках
Всього годин:

Кількість годин
з них на
усього
лабораторнопрактичні роботи
1
1
1
1
1
5

Тема 1. Електричні машини змінного струму
Обертове магнітне поле. Принцип дії та будови асинхронних двигунів
із короткозамкненим та фазним роторами. Синхронна швидкість обертання
магнітного поля. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Способи
реверсування. Регулювання швидкості обертання асинхронних машин.
Область застосування асинхронних електричних машин.
Принцип дії та будова синхронних електричних машин змінного
струму. Пуск у хід, реверсування та регулювання швидкості обертання
синхронних машин. Синхронні генератори.
Тема 2. Електричні машини постійного струму
Принцип дії й будова генератора постійного струму. Способи
збудження: незалежне, послідовне, паралельне, мішане. Основні
характеристики генератора постійного струму. Паралельна робота
генераторів.
Принципи дії та будова двигуна постійного струму. Двигуни з
паралельним, послідовним та мішаним збудженням. Схеми включення, пуск,
регулювання швидкості обертання двигунів, їх реверсування. Втрати та
коефіцієнт корисної дії машин постійного струму.
Тема 3. Електричні машини малої потужності
Машини постійного струму малої потужності. Універсальні колекторні
електричні двигуни. Асинхронні електричні двигуни малої потужності. Нагрівання
та охолодження електричних машин.
Тема 4. Електрообладнання підйомно-транспортних машин
Електрообладнання
підйомно-транспортних
машин
каменеобробному підприємстві.

на

Тема 5. Техніка безпеки в електричних установках
Загальні відомості. Заходи безпеки при експлуатації електроустановок.
Захисні заходи. Надання першої допомоги потерпілому при ураженні електричним
струмом.

Типова програма виробничого навчання
Професія: 7113 Каменотес (оброблення каменю)
Кваліфікація: каменотес 5-го розряду
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.

Тема
І. Виробниче навчання
Вступне заняття. Інструктаж з безпеки праці та пожежної
безпеки у навчальній майстерні
Виготовлення складних виробів з каменю вручну
Виготовлення складних виробів з каменю за допомогою
механічного інструменту
Виготовлення складних виробів з каменю за допомогою
пневматичного інструменту
Виготовлення складних виробів з каменю за допомогою
термовідбійного інструменту
Виконання чистого тесання плоских, опуклих і угнутих
поверхонь каменю, фасок і стрічок
Висікання простих орнаментів, літер і цифр на виробах з
каменю
Усього годин:
ІІ. Виробнича практика
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на
підприємстві
Самостійне виконання робіт каменотеса складністю 5
розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Усього годин:
Разом:

Кількість
годин
6
12
24
24
30
24
18
138
7
168
7
182
320

І. Виробниче навчання
Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки у
навчальній майстерні
Інструктаж з охорони праці. Загальні відомості про навчальні
майстерні, робочі місця, продукцію.
Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці. Правила
внутрішнього трудового розпорядку при роботі у майстернях. Основні
небезпечні виробничі фактори при роботі в майстернях (дія електроструму,
падіння, гострі деталі тощо), вимоги безпеки при переміщенні вантажів.
Причини травмування, види травм. Безпека праці при виконанні робіт з
професії «Каменотес (оброблення каменю)». Електробезпека, засоби захисту

від ураження електричним струмом. Основні відомості про пожежну безпеку
у навчальних майстернях. Перша допомога при травмах та опіках.
Ознайомлення з планом евакуації.
Задачі виробничого навчання при освоєнні професії «Каменотес
(оброблення каменю)». Етапи професійного зростання. Ознайомлення з
кваліфікаційною характеристикою, програмою виробничого навчання і
видами робіт, які виконуються каменотесами 5-го розряду. Ознайомлення з
робочими місцями каменотесів 5-го розряду.
Тема 2. Виготовлення складних виробів з каменю за допомогою
ручного інструменту
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки
праці.
Вправи
Організація робочого місця каменотеса при виготовленні вручну
виробів з каменю. Ознайомлення з інструментом, робочими кресленнями та
технологічними картами на виготовлення баз колон, карнизів, наличників,
поручнів за допомогою ручного інструменту. Доставка заготовок вручну або
транспортним засобом на робочі місця після розкрою брили. Встановлення
заготовки під обробку на робочому місці. Розмічання деталей та виробів.
Обробка під розмір з виконанням фасок та стрічок та контроль якості виробу
з використанням самостійно виготовлених шаблонів середньої складності,
готових складних шаблонів та лекал, вимірювальних інструментів.
Навчально-виробничі роботи
Виготовлення баз колон, карнизів, наличників за допомогою ручного
інструменту.
Тема 3. Виготовлення складних виробів з каменю за допомогою
механічного інструменту
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки
праці.
Вправи
Організація робочого місця каменотеса при виготовленні за допомогою
механічного інструмента баз колон, карнизів, наличників, поручнів. Доставка
заготовок вручну або транспортним засобом на робочі місця після розкрою
брили. Встановлення заготовки під обробку на робочому місці.
Ознайомлення з інструментом, робочими кресленнями та технологічними
картами на виготовлення баз колон, карнизів, наличників, поручнів за
допомогою механічного інструменту. Розмічання деталей та виробів.
Обробка під розмір з виконанням фасок та стрічок та контроль якості виробу
з використанням самостійно виготовлених шаблонів середньої складності,
готових складних шаблонів та лекал,вимірювальних інструментів.
Навчально-виробничі роботи
Виготовлення за допомогою механічного інструмента баз колон,
карнизів, наличників, поручнів.

Тема 4. Виготовлення складних виробів з каменю за допомогою
пневматичного інструменту
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки
праці.
Вправи
Організація робочого місця каменотеса при виготовленні за допомогою
пневматичного інструмента баз колон, карнизів, наличників поручнів.
Доставка заготовок вручну або транспортним засобом на робочі місця після
розкрою брили. Встановлення заготовки під обробку на робочому місці.
Ознайомлення з інструментом, робочими кресленнями та технологічними
картами на виготовлення баз колон, карнизів, наличників, поручнів за
допомогою пневматичного інструменту. Розмічання деталей та виробів.
Обробка під розмір з виконанням фасок та стрічок та контроль якості виробу
з використанням самостійно виготовлених шаблонів середньої складності,
готових складних шаблонів та лекал,вимірювальних інструментів.
Навчально-виробничі роботи
Виготовлення баз колон, карнизів, наличників, поручнів за допомогою
пневматичного інструменту.
Тема 5. Виготовлення складних виробів з каменю за допомогою
термовідбійного інструменту
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки
праці.
Вправи
Організація робочого місця каменотеса при виготовленні за допомогою
термовідбійного інструмента баз колон, карнизів, наличників, поручнів.
Доставка заготовок вручну або транспортним засобом на робочі місця після
розкрою брили. Встановлення заготовки під обробку на робочому місці.
Ознайомлення з інструментом, робочими кресленнями та технологічними
картами на виготовлення баз колон, карнизів, наличників, поручнів за
допомогою термовідбійного інструменту. Розмічання деталей та виробів.
Обробка під розмір з виконанням фасок та стрічок та контроль якості виробу
з використанням самостійно виготовлених шаблонів середньої складності,
готових складних шаблонів та лекал,вимірювальних інструментів.
Навчально-виробничі роботи
Виготовлення баз колон, карнизів, наличників, поручнів за допомогою
пневматичного інструменту.
Тема 6. Виконання чистого тесання плоских, опуклих і угнутих
поверхонь каменю, фасок і стрічок
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки
праці.
Вправи

Організація робочого місця каменотеса при чистому тесанні плоских,
опуклих і угнутих поверхонь, фасок і стрічок на виробах з каменю. Доставка
заготовок вручну або транспортним засобом на робочі місця після розкрою
брили. Встановлення заготовки під обробку на робочому місці.
Ознайомлення з інструментом, робочими кресленнями та технологічними
картами на тесання плоских, опуклих і угнутих поверхонь, фасок і стрічок.
Розмічання деталей та виробів. Обробка під розмір з виконанням фасок та
стрічок та контроль якості виробу з використанням самостійно виготовлених
шаблонів середньої складності та готових складних шаблонів та лекал,
вимірювальних інструментів.
Навчально-виробничі роботи
Обробка під розмір з виконанням фасок та стрічок та контроль якості
чистого тесання плоских, опуклих і угнутих поверхонь з використанням
самостійно виготовлених шаблонів середньої складності та готових складних
шаблонів та лекал, вимірювальних інструментів.
Тема 7. Висікання простих орнаментів, літер і цифр на виробах з
каменю
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки
праці.
Вправи
Організація робочого місця каменотеса при висіканні простих
орнаментів, літер і цифр на виробах з каменю. Доставка заготовок вручну або
транспортним засобом на робочі місця. Встановлення заготовки під обробку
на робочому місці. Ознайомлення з інструментом, робочими кресленнями та
технологічними картами. Виготовлення шаблонів орнаментів та написів.
Розмічання та різьблення простих орнаментів, літер і цифр на виробах з
каменю.
Навчально-виробничі роботи
Розмічання та різьблення простих орнаментів, літер і цифр на виробах з
каменю.
ІІ. Виробнича практика
Тема 1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з безпеки праці
та пожежної безпеки на виробництві
Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки. Інструктаж із правил
безпеки на робочому місті. Система управління охороною праці, організація
служби безпеки праці на виробництві. Використання засобів техніки
безпеки та індивідуального захисту. Організація робочого місця.
Ознайомлення з плануванням праці та контролем якості виконання робіт,
організацією робочих місць передовиків праці, системою підвищення
кваліфікації
робітників
на
каменеоброблювальному
підприємстві.
Ознайомлення з об’ємом каменотесних робіт, упровадженням на
підприємстві сучасних технологій.

Ознайомлення
з
правилами
поведінки
на
території
каменеоброблювального підприємства. Транспортні засоби на території
каменеоброблювального підприємства, правила їх руху. Дозвіл на виконання
робіт. Правила складування матеріалів. Значення огороджуючих, запобіжних
засобів і пристроїв, попереджувальних написів на підприємстві.
Ознайомлення з структурою підприємства, організацією робіт з
оброблення каменю (склади, під’їзні шляхи, розташування цехів, дільниць,
машин, механізмів, електрозабезпечення тощо).
Інструктажі з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці та
робочому місці.
Тема 2. Самостійне виконання робіт каменотеса складністю 5-го
розряду
Самостійне виконання робіт каменотеса 5-го розряду у відповідності з
вимогами кваліфікаційної характеристики та за технологією виробництва,
вимогами стандартів
та технічних умов на каменотесні роботи із
застосуванням передової технології робіт, сучасних механізмів,
нормокомплектів, інструментів, пристроїв і високопродуктивних методів
праці.
Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється
кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій,
новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з
підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому
порядку.
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Бази колон – виготовлення.
2. Карнизи – виготовлення.
3. Літери та цифри – розмічання та різьблення.
4. Наличники – виготовлення.
5. Орнаменти геометричні – виготовлення.
6. Поручні – виготовлення .
7. Шаблони та лекала карнизів, наличників, поручнів – розмічання та
виготовлення.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 7113 Каменотес (оброблення каменю)
Кваліфікація: каменотес 5-го розряду
ЗНАЄ, РОЗУМІЄ
1. Державні стандарти (ДСТУ), технічні умови, стосовно складних
виробів з каменю та оброблювальних поверхонь цих виробів.
2. Номенклатуру та класифікацію складних виробів з каменю у
каменотесних роботах.
3. Фізичні та механічні властивості гірських порід, що
використовуються у складних виробах з каменю.
4. Вимоги до якості оброблення заготовок та складних виробів за
ДСТУ.
5. Види та властивості твердих сплавів для виготовлення робочих
органів термовідбійного інструменту.
6. Види та властивості твердих сплавів для виготовлення інструменту
та пристосувань для чистого тесання виробів з каменю.
7. Види та властивості твердих сплавів для виготовлення інструменту
для висікання простих геометричних орнаментів та обробки архітектурних
лінійних деталей за складними шаблонами та лекалами.
8. Властивості сумішей гасу з киснем для терморізаків.
9. Властивості сумішей
бензину з стисненим повітрям для
термовідбійників. Правила зберігання балонів з киснем.
10. Вимоги до води для охолодження камер згоряння.
11. Матеріали фільтрів для очищення палива.
12. Матеріали для бензиностійких шлангів.
13. Вимоги до бензину та гасу, що використовується у
термореактивних горілках.
14. Види ємностей для зберігання та транспортування бензину та гасу.
15. Види і правила експлуатації ручного інструменту для чистого
тесання складних виробів.
16. Види і правила експлуатації механічного інструменту для чистого
тесання складних виробів.
17. Види і правила експлуатації пневматичного інструменту для
чистого тесання складних виробів.
18. Види і правила експлуатації термовідбійного інструменту для
виготовлення складних виробів з каменю.
19. Основні типи термореактивних горілок, їх переваги та недоліки.
20. Технічні
характеристики
сучасних
термореактивних
горілок,область застосування, будову та правила технічної експлуатації.
Схеми живлення. Принцип роботи.
21. Порядок запуску термовідбійника та вивід на робочий режим.

22. Технологію розмітки та виготовлення складних виробів з
каменю.
23. Технологію
чистої
обробки плоских, опуклих і угнутих,
поверхонь виробів з каменю за допомогою ручного, пневматичного,
механізованого та термовідбійного інструменту.
24. Технологію виконання фасок та стрічок за допомогою ручного,
пневматичного, механізованого та термовідбійного інструменту
25. Схему технологічного процесу термообробки.
26. Умови попередження перепалів.
27. Переваги застосування термообробки у порівнянні з іншими
способами тесання каменю.
28. Правила безпеки при виконанні термообробних робіт.
29. Технологію виготовлення шаблонів та лекал середньої складності.
30. Правила використання шаблонів для розмітки, вимірювання та
обробки виробів з каменю.
31. Технологію обробки архітектурних лінійних деталей за складними
шаблонами та лекалами.
32. Види простих геометричних орнаментів, літер та цифр для
оздоблення виробів з каменю.
33. Правила розмітки на виробах з каменю простих геометричних
орнаментів, літер та цифр.
34. Технологію висікання на виробах з каменю простих геометричних
орнаментів, літер та цифр.
35. Зміст карт трудових процесів та інструкційно-технологічних карт
на виготовлення складних виробів з каменю та правила користування ними.
36. Вимоги до якості оброблення складних заготовок та виробів за
ДСТУ та ТУ, стандартами ISO.
37. Правила виготовлення шаблонів та лекал середньої складності.
38. Правила безпеки при роботі з ручним, механічним та
пневматичним інструментом каменотеса.
39. Порядок допуску
до роботи з ручним, механічним та
пневматичним інструментом.
40. Види стандартів і їх характеристика.
41. Основні одиниці фізичних величин, використовуваних у галузі.
Вимірювання, з якими приходиться зустрічатись робітнику даної професії, їх
призначення і коротка характеристика.
42. Форми і методи контролю якості.
43. Поняття про стандарти міжнародної організації зі стандартизації
на вироби з каменю (ISO).
44. Основні законодавчі акти щодо вимог охорони праці.
45. Основи пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та
виробничої санітарії.
46. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
47. Зміст колективного договору, порядок його укладення і виконання.

48. Права працівників на охорону праці під час роботи на
підприємстві та порядок забезпечення засобами індивідуального та
колективного захисту.
49. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання, основні
причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні
заходи запобігання травматизму та захворювань на виробництві.
50. Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і
шкідливих виробничих факторів у галузі.
51. Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і
аварій, які характерні для професії каменотеса.
52. Правила безпеки праці при виконанні каменотесних робіт.
53. Посадову інструкція каменотеса на підприємстві з обробки
каменю.
54. Правила
зберігання
механічного,
пневматичного
та
термовідбійного інструменту.
55. Основні джерела забруднення довкілля при проведенні
видобувних робіт та обробці каменю.
56. Заходи щодо охорони чистоти повітря, ґрунту, водного
середовища при проведенні видобувних робіт та обробці каменю.
57. Архітектурні стилі: античний, ренесанс, бароко, рококо,
класицизм, ампір, модерн.
58. Складові колони: цоколь (база), стовбур, капітель.
59. Складові антаблементу: архітрав, фриз, карниз.
60. Обломи в архітектурних деталях та виробах.
61. Обломи у профілях карнизів.
62. Види шрифтів, які використовуються для різьблення на камені.
63. Розмір шрифтів.
64. Пропорції літер та цифр.
65. Геометричні орнаменти, які використовуються в написах на
виробах з природного каменю.
66. Основи ведення підприємницької діяльності
ВМІЄ
1. Організовувати робоче місце.
2. Установлювати та закріплювати блок-заготовку під розмітку.
3. Використовувати ручний, механічний та пневматичний інструмент
для виготовлення складних виробів з каменю на підприємстві
4. Використовувати ручний інструмент для
чистого тесання
складних виробів.
5. Використовувати механічний інструмент для чистого тесання
складних виробів.
6. Використовувати пневматичний інструмент для чистого тесання
складних виробів.

7. Використовувати термовідбійний інструмент для виготовлення
складних виробів з каменю.
8. Виготовляти особливо складні вироби з каменю з використанням
ручного, пневматичного, механічного та термовідбійного інструменту за
складними архітектурними шаблонами та лекалами.
9. Чисто оброблювати складні вироби з каменю з використанням
ручного, пневматичного, механічного та термовідбійного інструменту за
складними архітектурними шаблонами та лекалами.
10. Попереджувати перепали при термообробці виробів з каменю.
11. Дотримуватися правил безпеки при виконанні робіт.
12. Виготовляти складні шаблони та лекала.
13. Використовувати особливо складні шаблони для розмітки,
вимірювання та обробки виробів з каменю.
14. Обробляти архітектурні криволінійні деталі за складними
шаблонами та лекалами.
15. Вибирати прості геометричні орнаменти, літери та цифри для
оздоблення виробів з каменю.
16. Розмічати та висікати
на виробах з каменю геометричні
орнаменти.
17. Використовувати карти трудових процесів та технологічні карти
на виготовлення особливо складних виробів з каменю.
18. Дотримуватися вимог до якості оброблення складних заготовок та
виробів за ДСТУ та ТУ, стандартами ISO.

Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти

ДСПТО 7113.DI.26.70-2014
(позначення стандарту)

Професія: Каменотес (оброблення каменю)
Код:

7113

Кваліфікація: каменотес 6-го розряду

Видання офіційне
Київ - 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку
кваліфікованих робітників)
1. Професія: 7113 Каменотес(оброблення каменю)
2. Кваліфікація: каменотес 6-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
фізичні та механічні властивості каменів застосовуваних родовищ, порід
і структур;
всі види і способи грубого, напівчистого та чистого тесання природного
каменю при виготовленні особливо складних деталей та виробів за особливо
складними архітектурними шаблонами і лекалами;
правила читання креслень за номенклатурою виробів, що випускається;
правила креслення та виготовлення особливо складних шаблонів і лекал;
будову і правила використання ручного інструменту, пневматичних
перфораторів, відбійних молотків та рубильників, переносних верстатівутримувачів бучард, утримувачів пневмоінструменту, стаціонарних
бучардувальних верстатів, маніпуляторів для бучардування плит,
терморізаків, термовідбійників при обробленні особливо складних деталей.
Повинен уміти:
виготовляти особливо складні деталі і вироби з каменю;
проводити чисте оброблення виробів вручну, пневматичним,
механічним,
термовідбійним інструментом за особливо складними
архітектурними шаблонами і лекалами;
креслити і виготовляти особливо складні шаблони і лекала;
керувати роботою каменотесів нижчої кваліфікації;
здійснити заходи з державної реєстрації суб’єкта малого
підприємництва, знати основи формування бізнес-плану.
4.Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче
місце;
додержуватися норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та
навколишнього середовища;
додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

знати й виконувати виробничі (експлуатаційні) інструкції;
використовувати в разі необхідності засоби попередження й
усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії,
повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.
5. Вимоги до освітнього,освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації
осіб
5.1. При підвищенні кваліфікації
Професійно-технічна
освіта,
освітньо-кваліфікаційний
рівень
«кваліфікований робітник» за професією «Каменотес (оброблення каменю)»
5-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.
5.2. Після закінчення навчання
Професійно-технічна освіта, освітня кваліфікація «кваліфікований робітник»
за професією «Каменотес (оброблення каменю)» 6-го розряду.
6. Сфера професійного використання випускника
Оброблення каменю.
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання
відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці
жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план
Професія: 7113 Каменотес (оброблення каменю)
Кваліфікація: каменотес 6-го розряду
Загальний фонд навчального часу: 459 годин

№
з/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
4
5

6

Навчальні предмети
Загальнопрофесійна підготовка
Основи галузевої економіки і підприємництва
Інформаційні технології
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Спецтехнологія
Охорона праці
Матеріалознавство
Креслення
Електротехніка
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація (або
проміжна (поетапна) кваліфікаційна
атестація при продовженні навчання)
Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

Кількість годин
усього
з них на
лабораторнопрактичні
роботи
26
1
8
6
1
12
86
9
36
15
8
20
8
7
320
138
182
20
7
439

9

Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»

№
з/п
1.
2.
3.
4.

Кількість годин
з них на
Тема
лабораторноусього
практичні
роботи
Реструктуризація підприємства
2
Основи
організації
управління
2
виробництвом
Система обслуговування бізнесу
2
Фінансові
результати
діяльності
2
підприємства
Усього годин: 8

Тема 1. Реструктуризація підприємства
Поняття, порядок реструктуризація підприємства. Основні варіанти
проведення реструктуризації.
Тема 2. Основи організації управління виробництвом
Поняття та необхідність управління. Суть управлінської діяльності.
Інструменти управління. Сучасні принципи управління: чіткий розподіл
праці, додержання дисципліни і порядку, повноваження і відповідальність,
використання мотивації високопродуктивної праці.
Організаційні структури управління підприємством, її переваги. Шляхи
удосконалення управління виробництвом.
Тема 3. Система обслуговування бізнесу
Система обслуговування бізнесу. Використання ЕОМ у бізнесі.
Програми для офісу. Інтернет, комп’ютерні мережі. Консалтингові Фірми.
Юридичні консультації. Арбітражні суди. Аудиторські фірми. Служби
зайнятості та агенції з працевлаштування.
Тема 4. Фінансові результати діяльності підприємства
Виручка від реалізації продукції і доход підприємства. Прибуток, його
види, методи розрахунку. Визначення та аналіз фінансового стану
підприємства.

Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»

№
з/п
1.
2.

Тема
Розвиток інформаційних технологій
Застосування системи Autocard та системи
Компас
Всього годин:

Кількість годин
з них на
лабораторноусього
практичні
роботи
3
3

1

6

1

Тема 1. Розвиток інформаційних технологій
Основні положення розвитку інформаційних технологій. Сховища
даних. WAP – технології. Цифрові технології.
Тема 2. Застосування системи Autocard та системи Компас
Системи об’ємного проектування. Об’ємні моделі. Створення креслень
за допомогою Autocard та системи Компас. Засоби створення технічної
документації.
Система Autocart та система Компас. Застосування цих систем для
проектування технологічної документації. Дистанційний контроль.
Лабораторно-практична робота
Створення креслень за допомогою Autocard та системи Компас.

Типова навчальна програма з предмета
«Спецтехнологія »

№
з/п

1.

2.
3.

Кількість годин
усього
з них на
лабораторнопрактичні
роботи

Тема
Ручний, механічний, пневматичний та
термовідбійний
інструмент
для
виготовлення особливо складних виробів з
каменю на підприємстві
Технологія виготовлення та чистої
обробки особливо складних виробів з
каменю
Організація та стимулювання праці
робітників на підприємстві
Усього годин:

10

24
4
36

Тема 1.Ручний, механізований та пневматичний інструмент для
виготовлення особливо складних виробів з каменю на підприємстві
Ручний інструмент для виготовлення та чистого тесання особливо
складних виробів: шпунти, пазовки, закольники (одноручні та дворучні),
ручні бучарда та кувалда.
Механічний інструмент для чистого тесання особливо складних
виробів: шпунти, пазовки, закольники з електроприводом.
Пневматичний інструмент для чистого тесання особливо складних
виробів: перфоратор, ударний молоток, відбійний молоток.
Термовідбійний інструмент для виготовлення особливо складних
виробів з каменю.
Основні типи термореактивних горілок. Їх переваги та недоліки.
Технічні характеристики сучасних термореактивних горілок. Область
застосування. Будова, правила технічної експлуатації. Схеми живлення.
Принцип роботи. Запуск термовідбійника та вивід на робочий режим.
Тема 2. Технологія виготовлення особливо складних виробів з
каменю на підприємстві
Номенклатура особливо складних виробів з каменю на підприємстві.
Технологія виготовлення та чистої обробки особливо складних виробів з
каменю з використанням ручного, пневматичного, механічного та
термовідбійного інструменту за особливо складними архітектурними
шаблонами та лекалами.

Схема технологічного процесу термообробки. Попередження
перепалів. Переваги застосування термообробки у порівнянні з іншими
способами. Правила безпеки при виконанні робіт.
Виготовлення складних шаблонів та лекал. Правила використання
шаблонів для розмітки, вимірювання та обробки виробів з каменю. Обробка
архітектурних криволінійних деталей за складними шаблонами та лекалами.
Складні рослинні та стилізовані орнаменти, літери та цифри для
оздоблення виробів з каменю. Розмітка та висікання на виробах з каменю
складних рослинних та стилізованих орнаментів, літер та цифр.
Ознайомлення з картами трудових процесів та технологічними
картами на виготовлення особливо складних виробів з каменю. Вимоги до
якості оброблення складних заготовок та виробів за ДСТУ та ТУ,
стандартами ISO.
Тема 3. Організація та стимулювання праці робітників на
підприємстві
Нормування праці й усунення втрат робочого часу при обробленні
каменю. Атестація робочих місць каменотесів. Раціональна організація
робочих місць каменотеса. Карти трудових процесів. Розширення зон
обслуговування і суміщення професій. Обмін передовим виробничим
досвідом і підвищення кваліфікації («вертикальне» та «горизонтальне»).
Принцип організації виробничих бригад, основні напрямки їх
вдосконалення. Бригадні форми організації праці на підприємстві.
Значення психологічного клімату у бригаді. Попередження конфліктів.

Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»

№
з/п

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Теми
Правові та організаційні основи охорони
праці
Основи безпеки праці в галузі. Загальні
відомості
про
потенціал
небезпек.
Психологія безпеки праці. Організація
роботи з охорони праці
Основи
пожежної
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Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення
охорони праці. Мета й завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і
порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при
підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон
України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України,Закон
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності», основи законодавства України про
охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України
«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,
законодавство про охорону природи і навколишнього середовища,Закон
України «Про колективні договори і угоди».
Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на
охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього
трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний
договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під

час роботи на підприємстві, на пільги й компенсації за важкі та шкідливі
умови праці, порядок забезпечення засобами індивідуального та
колективного захисту. Охорона праці жінок, неповнолітніх. Відповідальність
за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативноправових актів з охорони праці.
Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо
атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам
нормативно-правових актів з охорони праці.
Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за
охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про
охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених
найманими працівниками осіб з питань охорони праці.
Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок
навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і
види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників та
посадових осіб.
Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження й
усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення
ефективних засобів захисту працівників. Галузеві стандарти.
Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні
випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і
здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання
і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних
захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та
захворювань на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі,
медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і
професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників.
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних
захворювань і професійних отруєнь.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про
потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з
охорони праці
Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною
небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна
перевірка знань з охорони праці.
Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час
проведення робіт за професіями в галузі видобування та обробки каменю.
Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні обробки каменю.
Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та їх
огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи,
сигнальні фарбування. Знаки безпеки.
Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і
шкідливих виробничих факторів у галузі. Загальні відомості про спецодяг,
спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту при проведенні різних

видів робіт. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих
метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.
Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.
Правила догляду за устаткуванням й інструментами, їх безпечна
експлуатація.
Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, які
характерні для професії каменотеса: ураження електричним струмом,
травматизм очей, опіки, ураження дихальних шляхів, механічні
пошкодження, порізи. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих
приміщеннях навчальних закладів.
Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та
умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).
Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх
умов в процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх
вплив на безпеку праці.
Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп
роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх
вплив на безпеку праці.
Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки
виробничих процесів, обладнання будівель і споруд.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в
професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з
нормами та правилами.
Правила безпеки праці при виконанні каменотесних робіт. Посадова
інструкція каменотеса на підприємстві з обробки каменю. Організація
робочого місця каменотеса. Правила зберігання інструменту. Допуск до
роботи з пневматичним, механічним та термоударним інструментом. Засоби
індивідуального захисту при виконанні каменотесних робіт: спецодяг,
захисні окуляри, навушники або шлемофони, щитки. Можливі наслідки
недотримання правил безпеки праці при виконанні каменотесних робіт.
Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне
пофарбування. Знаки безпеки.
Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з
підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у професійному доборі.
Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План
евакуації з приміщень у разі аварії.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і
вибухозахист
Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил
використання відкритого вогню і електричної енергії, використання
непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил
використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів,
відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні
властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.
Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах,
запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини.
Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції.
Поняття вогнестійкості.
Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок,
їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні
машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння,
вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова,
використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.
Організація пожежної охорони в галузі.
Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних
значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами
хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і
тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і
параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.
Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння
та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових
викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.
Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку
середовища.
Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування
промислових аварій.
Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для
виробництв підвищеної вибухонебезпеки.
Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та
наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку
життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та
їх наслідки.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична й атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного
струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження
людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість
дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення
потерпілого від дії електричного струму.
Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення.
Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична
напруга доторкання.
Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження
працюючих електричним струмом.
Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.
Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади.

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними
електросвітильниками.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від
блискавки.
Правила поведінки під час грози.
Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди
Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та
санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація,
іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на
організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров,
біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності
людини, викликають гострі та хронічні захворювання.
Лікувально-профілактичне харчування.
Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича
гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей
неповнолітніми і жінками.
Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.
Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря
виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації
систем опалення та вентиляції.
Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та
аварійне. Правила експлуатації освітлення.
Санітарно-побутове забезпечення працівників.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних
випадках
Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.
Основні принципи надання першої допомоги: правильність,
доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо
інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях,
припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.
Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад,
призначення, правила користування.
Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з
носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.
Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та
штучного дихання.
Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні
електричним струмом.
Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.
Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо.
Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості),
шоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.
Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних
опіках, опіку очей.
Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.
Ознаки отруєння й перша допомога потерпілому. Способи надання
допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.
Транспортування
потерпілого.
Підготовка
потерпілого
до
транспортування. Вимоги до транспортних засобів.
Тема 7. Охорона навколишнього середовища
Організація охорони навколишнього середовища. Основні джерела
забруднення довкілля при проведенні видобувних робіт та обробці каменю.
Заходи щодо охорони чистоти повітря, ґрунту, водного середовища при
проведенні видобувних робіт та обробці каменю.
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Тема 1. Класифікація особливо складних виробів з каменю у
каменотесних роботах
Класифікація особливо складних виробів з каменю у каменотесних
роботах. Фізичні та механічні властивості гірських порід, що
використовуються в особливо складних виробах з каменю. Вимоги до якості
оброблення заготовок та особливо складних виробів за ДСТУ.
Тема 2. Матеріали для виготовлення робочого інструменту для
обробки особливо складних виробів за складними архітектурними
шаблонами та лекалами
Тверді сплави для виготовлення робочих органів термовідбійного
інструменту.
Тверді сплави для виготовлення інструменту та пристосувань для
чистого тесання виробів складної конфігурації з каменю.

Типова навчальна програма з предмета
«Креслення»
№
з/п

Кількість годин
Теми
усього

Загальні відомості про креслення особливо
архітектурних
виробів
з
1. складних
природного каменю
Читання креслень
особливо складних
2. архітектурних виробів з каменю
3. Декоративні вироби з каменю
4. Орнаменти рослинні та стилізовані
Усього годин:

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

8
4

4

4
4
20

2
2
8

Тема 1. Загальні відомості про креслення особливо складних
архітектурних виробів з природного каменю
Складові ордерної системи: стилобати, колони та антаблементи.
Повний і неповний ордер. Складові колони: цоколь (база), стовбур, капітель.
Складові антаблементу: архітрав, фриз, карниз. Колони квадратного,
прямокутного та круглого перерізу. Колони з ентазисом. Колони з канелюрами.
Волюти та пальмети капітелей. Тригліфи та метопи на фризах.
Обломи в особливо складних архітектурних деталях та виробах.
Прямолінійні та криволінійні обломи: полиця, пасок, прямий четвертий вал,
зворотний четвертий вал, викружка, пряма четвертна викружка, прямий і
зворотний каблучок, прямий і зворотний гусьок.
Тема 2.Читання креслень виробів з природного каменю
Креслення колон з капітелями. Креслення колон з канелюрами.
Креслення колон з ентазисом. Нанесення розмірів, позначення фактур
поверхні: точкова, шліфована, полірована.
Лабораторно-практична робота
Виконання креслень колон.
Тема 3. Декоративні вироби з каменю
Вази. Кулі. Балясини. Нанесення розмірів, позначення фактур поверхні:
точкова, шліфована, полірована.
Лабораторно-практична робота
Виконання креслень вази з природного каменю.

Тема 4. Орнаменти рослинні та стилізовані
Орнаменти рослинні та стилізовані. Елементи, які використовуються в
рослинних та стилізованих орнаментах.
Лабораторно-практична робота
Виконання композиції рослинного та стилізованого орнаменту для
опорядження виробу з каменю.

Типова навчальна програма з предмета
«Електротехніка»

№
з/п
1.
2.
3.

Теми
Електричні апарати
Напівпровідникові прилади
Виробництво розподіл та споживання
електричної енергії
Всього годин:

Кількість годин
з них на
лабораторноусього
практичні
роботи
3
2
2
7

Тема 1. Електричні апарати
Загальні відомості про електричні апарати. Рубильники, вимикачі,
перемикачі. Запобіжники. Автоматичні вимикачі. Електромагнітні
контактори та пускачі. Безконтактні контактори. Електричні реле.
Призначення та характеристика сучасного електрообладнання,
електричної апаратури управління та захисту на ділянці роботи каменотеса.
Тема 2. Напівпровідникові прилади
Електричні властивості напівпровідників.
Напівпровідниковий
терморезистор.
Напівпровідникові
діоди.
Транзистори, основні схеми включення із загальною базою та загальним
емітером. Маркування напівпровідникових приладів.
Тема 3. Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії
Виробництво й споживання електричної енергії як єдиний процес.
Електроенергетичні системи. Електричні станції. Електричні мережі.
Кабельні та повітряні лінії електропередач. Електропостачання промислових
підприємств.

Типова програма виробничого навчання
Професія: 7113 Каменотес (оброблення каменю)
Кваліфікація: каменотес 6-го розряду
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.

Тема
І. Виробниче навчання
Вступне заняття. Інструктаж з безпеки праці та пожежної
безпеки у навчальній майстерні
Виготовлення особливо складних виробів з каменю вручну
Виготовлення особливо складних виробів з каменю за
допомогою механічного інструменту
Виготовлення особливо складних виробів з каменю за
допомогою пневматичного інструменту
Виготовлення особливо складних виробів з каменю за
допомогою термовідбійного інструменту
Виконання чистого тесання виробів вручну, пневматичним,
механічним, термовідбійним інструментом за особливо
складними архітектурними шаблонами й лекалами
Висікання складних орнаментів на виробах з каменю
Усього годин:
ІІ. Виробнича практика
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на
підприємстві
Самостійне виконанняробіткаменотеса складністю 6-го
розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Усього годин:

Кількість
годин
6
12
18
18
30
30
18
132
7
322
7
182

І. Виробниче навчання
Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки в
навчальній майстерні
Інструктаж з охорони праці. Загальні відомості про навчальні
майстерні, робочі місця, продукцію.
Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці. Правила
внутрішнього трудового розпорядку при роботі у майстернях. Основні
небезпечні виробничі фактори при роботі в майстернях (дія електроструму,
падіння, гострі деталі та ін.), вимоги безпеки при переміщенні вантажів.
Причини травмування, види травм. Безпека праці при виконанні робіт з
професії «Каменотес (оброблення каменю)». Електробезпека, засоби захисту
від ураження електричним струмом. Основні відомості про пожежну безпеку

у навчальних майстернях. Перша допомога при травмах та опіках.
Ознайомлення з планом евакуації.
Задачі виробничого навчання при освоєнні професії «Каменотес
(оброблення каменю)». Етапи професійного зростання. Ознайомлення з
кваліфікаційною характеристикою, програмою виробничого навчання і
видами робіт, які виконуються каменотесами 6-го розряду. Ознайомлення з
робочими місцями каменотесів 6-го розряду.
Тема 2. Виготовлення особливо складних виробів з каменю вручну
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки
праці.
Вправи
Організація робочого місця каменотеса при виготовленні вручну
особливо складних виробів з каменю. Ознайомлення з інструментом,
робочими кресленнями та технологічними картами на виготовлення
балясин, ваз, капітелей колон за допомогою ручного інструменту. Доставка
заготовок вручну або транспортним засобом на робочі місця після розкрою
брили. Встановлення заготовки під обробку на робочому місці. Розмічання
деталей та виробів. Обробка під розмір з виконанням фасок та стрічок та
контроль якості виробу з використанням самостійно виготовлених особливо
складних шаблонів та лекал, вимірювальних інструментів.
Навчально-виробничі роботи
Виготовлення особливо складних шаблонів та лекал. Виготовлення
балясин, ваз, капітелей колон за допомогою ручного інструменту.
Тема 3. Виготовлення складних виробів з каменю за допомогою
механічного інструменту
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки
праці.
Вправи
Організація робочого місця каменотеса при виготовленні за допомогою
механічного інструмента балясин, ваз, капітелей колон. Доставка заготовок
вручну або транспортним засобом на робочі місця після розкрою брили.
Встановлення заготовки під обробку на робочому місці. Ознайомлення з
інструментом, робочими кресленнями та технологічними
картами на
виготовлення балясин, ваз, капітелей колон за допомогою механічного
інструменту. Розмічання деталей та виробів. Обробка під розмір з
виконанням фасок та стрічок та контроль якості виробу з використанням
самостійно виготовлених особливо складних шаблонів та лекал,
вимірювальних інструментів..
Навчально-виробничі роботи
Виготовлення особливо складних шаблонів та лекал. Виготовлення за
допомогою механічного інструмента балясин, ваз, капітелей колон.

Тема 4. Виготовлення складних виробів з каменю за допомогою
пневматичного інструменту.
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки
праці.
Вправи
Організація робочого місця каменотеса при виготовленні за допомогою
пневматичного інструмента балясин, ваз, капітелей колон. Доставка
заготовок вручну або транспортним засобом на робочі місця після розкрою
брили. Встановлення заготовки під обробку на робочому місці.
Ознайомлення з інструментом, робочими кресленнями та технологічними
картами на виготовлення балясин, ваз, капітелей колон за допомогою
пневматичного інструменту. Розмічання деталей та виробів. Обробка під
розмір з виконанням фасок та стрічок та контроль якості виробу з
використанням самостійно виготовлених особливо складних шаблонів та
лекал, вимірювальних інструментів.
Навчально-виробничі роботи
Виготовлення особливо складних шаблонів та лекал. Виготовлення
балясин, ваз, капітелей колон за допомогою пневматичного інструменту.
Тема 5. Виготовлення складних виробів з каменю за допомогою
термовідбійного інструменту
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки
праці.
Вправи
Організація робочого місця каменотеса при виготовленні за допомогою
термовідбійного інструмента балясин, ваз, капітелей колон. Доставка
заготовок вручну або транспортним засобом на робочі місця після розкрою
брили. Встановлення заготовки під обробку на робочому місці.
Ознайомлення з інструментом, робочими кресленнями та технологічними
картами на виготовлення балясин, ваз, капітелей колон за допомогою
термовідбійного інструменту. Розмічання деталей та виробів. Обробка під
розмір з виконанням фасок та стрічок та контроль якості виробу з
використанням самостійно виготовлених шаблонів середньої складності,
готових складних шаблонів та лекал, вимірювальних інструментів.
Навчально-виробничі роботи
Виготовлення особливо складних шаблонів та лекал. Виготовлення
балясин, ваз, капітелей колон за допомогою пневматичного інструменту.
Тема 6. Виконання чистого тесання виробів вручну,
пневматичним, механічним, термовідбійним інструментом за особливо
складними архітектурними шаблонами та лекалами
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки
праці.
Вправи

Організація робочого місця каменотеса при чистому тесанні за
особливо складними архітектурними шаблонами і лекалами. Доставка
заготовок вручну або транспортним засобом на робочі місця після розкрою
брили. Встановлення заготовки під обробку на робочому місці.
Ознайомлення з інструментом, робочими кресленнями та технологічними
картами на тесання. Розмічання деталей та виробів. Обробка під розмір
особливо складних виробів з каменю та контроль якості
виробу з
використанням самостійно виготовлених особливо складних шаблонів,
вимірювальних інструментів.
Навчально-виробничі роботи
Обробка під розмір особливо складних виробів з каменю та контроль
якості виробу з використанням самостійно виготовлених особливо складних
шаблонів, вимірювальних інструментів.
Тема 7. Висікання складних орнаментів на виробах з каменю
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки
праці.
Вправи
Організація робочого місця каменотеса при висіканні складних
орнаментів, літер і цифр на виробах з каменю. Доставка заготовок вручну або
транспортним засобом на робочі місця. Встановлення заготовки під обробку
на робочому місці. Ознайомлення з інструментом, робочими кресленнями та
технологічними картами. Виготовлення складних шаблонів орнаментів та
написів. Розмічання та різьблення рослинних та стилізованих орнаментів на
виробах з каменю.
Навчально-виробничі роботи
Розмічання та різьблення рослинних та стилізованих орнаментів, літер і
цифр на виробах з каменю.
ІІ. Виробнича практика
Тема 1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з безпеки праці
та пожежної безпеки на виробництві
Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки. Інструктаж із правил
безпеки на робочому місті. Система управління охороною праці, організація
служби безпеки праці на виробництві. Використання засобів техніки
безпеки та індивідуального захисту.
Організація
робочого місця.
Ознайомлення з плануванням праці та контролем якості виконання робіт,
організацією робочих місць передовиків праці, системою підвищення
кваліфікації
робітників
на
каменеоброблювальному
підприємстві.
Ознайомлення з об’ємом каменотесних робіт, упровадженням
на
підприємстві сучасних технологій.
Ознайомлення
з
правилами
поведінки
на
території
каменеоброблювального підприємства. Транспортні засоби на території
каменеоброблювального підприємства, правила їх руху. Дозвіл на виконання

робіт. Правила складування матеріалів. Значення огороджуючих, запобіжних
засобів і пристроїв, попереджувальних написів на підприємстві.
Ознайомлення з структурою підприємства, організацією робіт з
оброблення каменю (склади, під’їзні шляхи, розташування цехів, дільниць,
машин, механізмів, електрозабезпечення тощо).
Інструктажі з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці та
робочому місці.
Тема 2. Самостійне виконання робіт каменотеса складністю 6-го
розряду
Самостійне виконання робіт каменотеса 6-го розряду у відповідності з
вимогами кваліфікаційної характеристики та за технологією виробництва,
вимогами стандартів та технічних умов на каменотесні роботи із
застосуванням передової технології робіт, сучасних механізмів,
нормокомплектів, інструментів, пристроїв і високопродуктивних методів
праці.
Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється
кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій,
новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з
підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому
порядку.
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1.Балясини – виготовлення.
2.Вази– виготовлення.
3.Капітелі колон – виготовлення.
4.Лекала та шаблони балясин, ваз, капітелей колон – розмічання та
виготовлення.
5.Орнаменти рослинні та стилізовані – розмічання та різьблення.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія:7113 Каменотес (оброблення каменю)
Кваліфікація: каменотес 6-го розряду
ЗНАЄ, РОЗУМІЄ
1. Державні стандарти (ДСТУ), технічні умови, стосовно особливо
складних виробів з каменю та оброблювальних поверхонь цих виробів.
2. Номенклатуру та класифікацію особливо складних виробів з
каменю у каменотесних роботах.
3. Фізичні та механічні властивості гірських порід, що
використовуються в особливо складних виробах з каменю.
4. Вимоги до якості оброблення заготовок та особливо складних
виробів за ДСТУ.
5. Види та властивості твердих сплавів для виготовлення робочих
органів термовідбійного інструменту.
6. Види та властивості твердих сплавів для виготовлення інструменту
і пристосувань для чистого тесання виробів з каменю.
7. Види та властивості твердих сплавів для виготовлення інструменту
для висікання орнаментів та обробки архітектурних лінійних деталей за
особливо складними шаблонами та лекалами.
8. Властивості сумішей гасу з киснем для терморізаків.
9. Властивості сумішей бензину з стисненим повітрям для
термовідбійників. Правила зберігання балонів з киснем.
10. Вимоги до води для охолодження камер згоряння.
11. Властивості матеріалів фільтрів для очищення палива.
12. Властивості матеріалів для бензиностійких шлангів.
13. Вимоги до бензину та гасу, що використовується
у
термореактивних горілках.
14. Види ємностей для зберігання та транспортування бензину та гасу.
15. Види і правила експлуатації ручного інструменту для чистого
тесання особливо складних виробів.
16. Види і правила експлуатації механічного інструменту для чистого
тесання особливо складних виробів.
17. Види і правила експлуатації пневматичного інструменту для
чистого тесання особливо складних виробів.
18. Види і правила експлуатації термовідбійного інструменту для
виготовлення особливо складних виробів з каменю.
19. Основні типи термореактивних горілок, їх переваги та недоліки.
20. Технічні характеристики сучасних термореактивних горілок,
область застосування, будову та правила технічної експлуатації. Схеми
живлення. Принцип роботи.

21. Порядок запуску термовідбійника та вивід на робочий режим.
22. Технологію розмітки та виготовлення складних виробів з
каменю.
23. Технологію чистої обробки плоских, опуклих і угнутих, поверхонь
виробів з каменю за допомогою ручного, пневматичного, механізованого та
термовідбійного інструменту.
24. Технологію виконання фасок та стрічок за допомогою ручного,
пневматичного, механізованого та термовідбійного інструменту
25. Схему технологічного процесу термообробки.
26. Умови попередження перепалів.
27. Переваги застосування термообробки у порівнянні з іншими
способами тесання каменю.
28. Правила безпеки при виконанні термообробних робіт.
29. Технологію виготовлення особливо складних шаблонів та лекал.
30. Правила використання шаблонів для розмітки, вимірювання та
обробки виробів з каменю.
31. Технологію обробки архітектурних лінійних деталей за особливо
складними шаблонами та лекалами.
32. Види рослинних та стилізованих орнаментів, літер та цифр для
оздоблення виробів з каменю.
33. Правила розмітки на виробах з каменю рослинних та стилізованих
орнаментів.
34. Технологію висікання на виробах з каменю рослинних та
стилізованих орнаментів.
35. Зміст карт трудових процесів та інструкційно-технологічних карт
на виготовлення особливо складних виробів з каменю.
36. Вимоги до якості оброблення складних заготовок та виробів за
ДСТУ та ТУ, стандартами ISO.
37. Правила виготовлення особливо складних шаблонів ти лекал.
38. Правила користування картами трудових процесів та
технологічними картами на виготовлення особливо складних виробів з
каменю.
39. Вимоги до якості оброблення заготовок та складних виробів за
ДСТУ та ТУ, стандартами ISO.
40. Правила безпеки при роботі з ручним, механічним та
пневматичним інструментом каменотеса.
41. Порядок допуску до роботи з ручним, механічним та
пневматичним інструментом.
42. Види стандартів і їх характеристика.
43. Основні одиниці фізичних величин, використовуваних в галузі.
Вимірювання, з якими приходиться зустрічатися каменотесу, їх призначення
і коротка характеристика.
44. Форми і методи контролю якості.
45. Поняття про стандарти міжнародної організації зі стандартизації
на вироби з каменю (ISO).

46. Основні законодавчі акти щодо вимог охорони праці.
47. Основи пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та
виробничої санітарії.
48. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
49. Зміст
колективного договору, порядок його укладення і
виконання.
50. Права працівників на охорону праці під час роботи на
підприємстві та порядок забезпечення засобами індивідуального та
колективного захисту.
51. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання, основні
причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні
заходи запобігання травматизму та захворювань на виробництві.
52. Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і
шкідливих виробничих факторів у галузі.
53. Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і
аварій, які характерні для професії каменотеса.
54. Правила безпеки праці при виконанні каменотесних робіт.
55. Посадову інструкція каменотеса на підприємстві з обробки
каменю. Правила зберігання інструменту.
56. Основні джерела забруднення довкілля при проведенні
видобувних робіт та обробці каменю.
57. Заходи щодо охорони чистоти повітря, ґрунту, водного
середовища при проведенні видобувних робіт та обробці каменю.
58. Складові колони, яку виготовляє каменотес.
59. Складові антаблементу.
60. Види колон.
61. Складові капітелей.
62. Види обломів в особливо складних архітектурних деталях та
виробах.
63. Види декоративних виробів з каменю.
64. Елементи, які використовуються в рослинних та стилізованих
орнаментах.
65. Нормування праці і усунення втрат робочого часу при обробленні
каменю.
66. Вимоги до атестації робочих місць каменотесів.
67. Раціональну організацію робочих місць каменотеса.
68. Принцип організації виробничих бригад, основні напрямки їх
вдосконалення.
69. Бригадні форми організації праці на підприємстві.
70. Значення психологічного клімату у бригаді.
71. Методи попередження конфліктів.
72. Основи ведення підприємницької діяльності.

ВМІЄ
1. Організовувати робоче місце.
2. Установлювати та закріплювати блок-заготовку під розмітку.
3. Використовувати ручний, механічний, пневматичний та
термовідбійний інструмент для виготовлення особливо складних виробів з
каменю на підприємстві
4. Використовувати ручний інструмент для виготовлення та чистого
тесання особливо складних виробів.
5. Використовувати механічний інструмент для чистого тесання
особливо складних виробів.
6. Використовувати пневматичний нструмент для чистого тесання
особливо складних виробів.
7. Використовувати термовідбійний інструмент для виготовлення
особливо складних виробів з каменю.
8. Виготовляти особливо складні вироби з каменю з використанням
ручного, пневматичного, механічного та термовідбійного інструменту за
особливо складними архітектурними шаблонами та лекалами.
9. Чисто оброблювати особливо складні вироби з каменю з
використанням ручного, пневматичного, механічного та термовідбійного
інструменту за особливо складними архітектурними шаблонами та лекалами.
10. Попереджувати перепали при термообробці виробів з каменю.
11. Дотримуватися правил безпеки при виконанні робіт.
12. Виготовляти особливо складні шаблони та лекала.
13. Використовувати особливо складні шаблони для розмітки,
вимірювання та обробки особливо складних виробів з каменю.
14. Обробляти архітектурні криволінійні деталі за особливо
складними шаблонами та лекалами.
15. Вибирати складні рослинні та стилізовані орнаменти, літери та
цифри для оздоблення виробів з каменю.
16. Розмічати та висікати
на виробах з каменю рослинні та
стилізовані орнаменти.
17. Використовувати карти трудових процесів та технологічні карти
на виготовлення особливо складних виробів з каменю.
18. Дотримуватися вимог до якості оброблення складних заготовок та
виробів за ДСТУ та ТУ, стандартами ISO.
19. Раціонально організовувати робоче місце каменотеса.
20. Раціонально
організовувати діяльність виробничих бригад
(ланок).
21. Створювати позитивний психологічний клімат у бригаді (ланці),
попереджати конфлікти.
22.Здійснити заходи з державної реєстрації суб’єкта підприємницької
діяльності, сформувати бізнес-план.
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ЗМІСТ
№
з/п
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Назва документа
Загальні положення
Державний стандарт професійно-технічної освіти за професією
«Каменотес (оброблення каменю)»2-3-й розряд
Типовий навчальний план
Типова навчальна програма «Основи правових знань»
Типова навчальна програма «Основи галузевої економіки і
підприємництва»
Типова навчальна програма «Інформаційні технології»
Типова навчальна програма «Правила дорожнього руху»
Типова навчальна програма «Технологія кам’яних робіт»
Типова навчальна програма «Охорона праці»
Типова навчальна програма «Матеріалознавство»
Типова навчальна програма «Будівельне креслення»
Типова навчальна програма «Електротехніка»
Типова навчальна програма з виробничого навчання
Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Державний стандарт професійно-технічної освіти за професією
«Каменотес (оброблення каменю)» 4-го розряду
Типовий навчальний план
Типова навчальна програма «Основи правових знань»
Типова навчальна програма «Основи галузевої економіки і
підприємництва»
Типова навчальна програма «Інформаційні технології»
Типова навчальна програма «Технологія кам’яних робіт»
Типова навчальна програма «Охорона праці»
Типова навчальна програма «Матеріалознавство»
Типова навчальна програма «Будівельне креслення»
Типова навчальна програма «Електротехніка»
Типова навчальна програма з виробничого навчання
Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Державний стандарт професійно-технічної освіти за професією
«Каменотес (оброблення каменю)» 5-го розряду
Типовий навчальний план
Типова навчальна програма «Основи правових знань»
Типова навчальна програма «Основи галузевої економіки і
підприємництва»
Типова навчальна програма «Інформаційні технології»
Типова навчальна програма «Технологія кам’яних робіт»
Типова навчальна програма «Охорона праці»
Типова навчальна програма «Матеріалознавство»

Сторінки

Типова навчальна програма «Читання креслень»
Типова навчальна програма «Електротехніка»
Типова навчальна програма з виробничого навчання
Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Державний стандарт професійно-технічної освіти за професією
5
«Каменотес (оброблення каменю») 6-го розряду
5.1 Типовий навчальний план
5.2 Типова навчальна програма «Основи правових знань»
Типова навчальна програма «Основи галузевої економіки і
5.3
підприємництва»
5.4 Типова навчальна програма «Інформаційні технології»
5.6 Типова навчальна програма «Технологія кам’яних робіт»
5.7 Типова навчальна програма «Охорона праці»
5.8 Типова навчальна програма «Матеріалознавство»
5.9 Типова навчальна програма «Читання креслень»
5.10 Типова навчальна програма «Електротехніка»
5.11 Типова навчальна програма з виробничого навчання
5.12 Критерії кваліфікаційної атестації випускників
4.8
4.9
4.10
4.11

