Міністерство освіти і науки України
Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти

ДСПТО 7212.00.02.00-2014
(позначення стандарту)
Професія:

Газорізальник

Код:

7212

Кваліфікація: газорізальник 1-2, 3, 4, 5-го розрядів

Видання офіційне

Київ-2014

Міністерство освіти і науки України
Міністерство праці та соціальної політики України
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
від „ 30 ” вересня 2014 р. № 1102

Державний стандарт
професійно-технічної освіти

ДСПТО 7212.00.02.00 - 2014
(позначення стандарту)

Професія:

Газорізальник

Код:

7212

Кваліфікація: газорізальник 1-2, 3, 4, 5-го розрядів

Видання офіційне

Київ-2014
2

Авторський колектив
методист вищої категорії Навчально-методичного
центру професійно-технічної освіти у Донецькій
області.
методист І категорії Навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти у Донецькій області.

Довгаль Г.І.

-

Бервіна О.В.

-

Бурлаков А.С.

-

директор
Маріупольського
машинобудівного ліцею.

Попова І.В.

-

Глухова Л.Ф.

-

викладач
спецдисциплін
Маріупольського
професійного машинобудівного ліцею.
майстер виробничого навчання Маріупольського
професійного машинобудівного ліцею.

Андросов О.М.

-

майстер виробничого навчання Маріупольського
професійного машинобудівного ліцею.

Дегтеренко О.П.

-

Мудрова О.В.

-

директор Маріупольського вищого професійного
металургійного училища.
викладач спецдисциплін Маріупольського вищого
професійного металургійного училища.

Мануілова Л.Л.

-

Стеценко В.П.

-

Яндровкін Д.І.
Ворошик В.С.

-

професійного

майстер виробничого навчання Маріупольського
вищого професійного металургійного училища.
майстер виробничого навчання Маріупольського
вищого професійного металургійного училища.
начальник дільниці ПАТ «ММК ім.. ІЛЛІЧА»
головний зварник ПАТ «ММК ім.. ІЛЛІЧА».

Науковий консультант:
кандидат технічних наук, доцент кафедри «Методика
Заславська
професійної освіти та новітніх виробничих технологій»,
Світлана
заступник директора з навчальної роботи Інституту
Олександрівна
післядипломної освіти інженерно-педагогічних
працівників (м. Донецьк) ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України.
Рецензенти
Заславська Світлана Олександрівна - кандидат технічних наук, доцент
кафедри «Методика професійної освіти та новітніх виробничих технологій»,
заступник директора з навчальної роботи Інституту післядипломної освіти
3

інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України.
Латоцький Сергій Васильович - начальник відділу підготовки кадрів ПАТ
«Азовзагальмаш».
Літературний редактор
Васюхно Тетяна Іванівна - методист Навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти у Донецькій області «спеціаліст вищої
категорії»; викладач української мови та літератури, «спеціаліст вищої
категорії», «викладач-методист».
Технічний редактор
Бервіна Олена
Вадимівна

методист Навчально-методичного центру професійнотехнічної освіти у Донецькій області.

Керівники проекту
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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.
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Загальні положення щодо реалізації ДСПТО
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки
(підвищення кваліфікації) робітників з професії «Газорізальник» 1-5 розрядів
розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16
листопада 2011 року № 1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з
питань розроблення та впровадження державних стандартів професійнотехнічної освіти» та статті 32 Закону України «Про професійно-технічну
освіту» 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 1-2-й розряд складає 535 годин, на 3-й розряд – 525 годин, на 4й – 356 годин, на 5-й – 440 годин.
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 подовжені
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 «Газорізальник» (Випуск 42
«Оброблення металу», Частина 2 «Робітники», Книга 1 «Зварювання металу»
Довідника
кваліфікаційних
характеристик
професій
працівників,
затвердженого наказом Міністерства промислової політики України від
20.12.2001 року № 236), 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
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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 професійнотехнічної 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,
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підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньокваліфікаційних 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 (або забезпечують)
підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 7212 Газорізальник
2. Кваліфікація: газорізальник 1-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
основні прийоми різання, будову устаткування та інструменту, що
обслуговуються, для різання;
кольори фарбування газових балонів та правила поводження з ними;
основні властивості газів та рідин, які застосовує під час різання
металів, та правила поводження з ними.
Повинен уміти:
виконувати ручне кисневе різання та різання бензорізальними та
газорізальними апаратами сталевого легковагового брухту;
готувати відливки до різання,
зачищати від пригару додатків і ливників та укладати їх під різання:
заряджати та розряджати газогенераторні установки.
4. Кваліфікація: газорізальник 2-го розряду
5. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
будову устаткування та інструменту, що обслуговується, для різання;
допустимий залишковий тиск газу в балонах;
будову та властивості газового полум’я та плазмової дуги; прийоми
різання;
вимоги до газового різання і призначення та умови застосування
спеціальних пристроїв;
габарити брухту за Державним стандартом;
норми витрат газу; заходи запобігання деформації під час газового
різання;
основи електротехніки, креслення, правових знань, основ ведення
підприємницької діяльності та галузевої економіки.
Повинен уміти:
виконувати ручне кисневе та повітряно-плазмове прямолінійне та
фігурне різання у вертикальному та нижньому положенні металу простих
деталей з вуглецевої сталі з розмічанням вручну на переносних та
стаціонарних газорізальних та плазмово-дугових машинах;
виконувати кисневе різання та різання бензорізальними та
газорізальними апаратами сталевого легковагового та важкого брухту;
зачищати від пригару, додатків і ливників та укладати їх під різання,
готувати відливки до різання, різати додатки та ливники у відливок
9

товщиною до 300 мм з одним розніманням та відкритими стрижневими
знаками;
розмічати, підбирати за масою та профілями простий негабаритний
брухт; різати за заданими розмірами та укладати в штабелі, заряджати та
розряджати газогенераторні установки
6. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче
місце;
дотримуватись норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і
навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
використовувати в разі необхідності засоби попередження та
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 рівня, освітньо-кваліфікаційного рівнів,
кваліфікації осіб
7.1. При вступі на навчання
Базова, неповна базова або повна загальна середня освіта.
7.2. При підвищенні кваліфікації
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» газорізальника
1-го розряду; стаж роботи за професією не менше шести місяців.
7.3 Після закінчення навчання.
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією
газорізальника 2-го розряду; без вимог до стажу роботи.
8. Сфера професійного використання випускника
різання металу
9. Специфічні вимоги
9.1. Вік:
прийняття на роботу
після закінчення строку навчання
здійснюється відповідно до законодавства.
9.2. Стать: чоловіча, жіноча (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
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ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ
Професія: 7212 Газорізальник
Кваліфікація: 1-2 розряд
Загальний фонд навчального часу – 560 годин

№
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

Кількість
годин
Навчальні предмети
Всього
Загально-професійна підготовка
Основи правових знань
Основи галузевої економіки
Інформаційні технології
Правила дорожнього руху
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Технологія і обладнання газорізальних робіт
Електротехніка з основами промислової
електроніки
Основи матеріалознавства
Технічне креслення
Охорона праці
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація (або
поетапна
(проміжна)
кваліфікаційна
атестація при продовженні навчання)
Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

70
17
17
17
8
11
170
100
10

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

4

6
1

15
15
30
288
120
168
25
7
535

11

11

Перелік кабінетів, майстерень (полігонів)
для підготовки кваліфікованих робітників
за професією “Газорізальник”
І Кабінети:
- технології та обладнання газорізальних робіт
- основ галузевої економіки та підприємництва
- охорони праці
- інформаційних технологій
ІІ Майстерні (полігони):
- майстерня (полігон) газорізальних робіт
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють індивідуальне професійне
навчання кваліфікованих робітників навчальний процес може здійснюватись при
наявності обладнаного навчального робочого місця.
Предмет «Інформаційні технології» для індивідуального навчання, перепідготовки
та підвищення кваліфікації робітників вивчається за погодженням підприємств –
замовників кадрів
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Типова навчальна програма з предмета
«Основи правових знань»

№
з/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Тема
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 господарчих прав та інтересів.
Розгляд господарчих 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
Всього годин:

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
1

5
1
1
2
2
2
2
1

17

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. Той, хто порушує
юридичні закони, порушує і закони совісті. Правомірна поведінка і
правопорушення. Юридична відповідальність.
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.
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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 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.
Тема 6. Праця, закон і ми
Загальна характеристика трудового права України. Право громадян
України на працю. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку.
Заробітна плата.
Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність
Адміністративний примус і його види. Поняття адміністративного
правопорушення і адміністративної відповідальності.
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.
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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.
Відповідальність за порушення законодавства про охорону
навколишнього середовища.
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Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємства»

№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Тема
Предмет і роль курсу «Основи галузевої
економіки і підприємництва»
Галузева структура промисловості
народного господарства України
Науково-технічний прогрес і економічне
зростання виробництва
Організація виробництва на
підприємствах промисловості
Підприємство як суб’єкт господарювання
Кадри підприємства
Продуктивність праці
Організація і оплата праці
Всього:

Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
1
2
2
3
3
2
1
3
17

Тема 1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і
підприємництва»
Мета і зміст курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва».
Необхідність
вивчення
курсу
майбутніми
кваліфікованими
конкурентоспроможними на ринку праці робітниками.
Тема 2. Галузева структура промисловості народного господарства
України
Поняття та класифікація галузей промисловості України. Галузева
структура, та показники що її характеризують. Основні фактори, що
впливають на формування галузевої структури промисловості України.
Тема 3. Науково-технічний прогрес і економічне зростання виробництва
Науково-технічний прогрес (НТП), науково-технічна революція (НТР).
НТП в промисловості. Основні напрями науково-технічної політики в галузі.
Технологічна революція. Гуманізація виробництва. Організаційноекономічне управління технічним розвитком підприємства. Лізинг як форма
оновлення технічної бази виробництва. Формування та використання
виробничої потужності підприємства.
Тема 4. Організація виробництва на підприємствах промисловості
16

Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності
підприємств. Формування та структура виробничого процесу. Основні
принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва
та їх характеристика. Організація виробничого процесу в часі. Підготовка
виробництва. Суспільні форми організації виробництва.
Тема 5. Підприємство як суб’єкт господарювання
Загальна характеристика підприємств, форми власності. Розвиток і
види підприємств. Цілі й напрямки діяльності підприємств. Функції
підприємств.
Організаційно-правові
форми
підприємств.
Ринкове
середовище господарювання підприємств.
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. Визначення чисельності окремих
категорій працівників.
Тема 7. Продуктивність праці
Поняття продуктивності праці персоналу: сутність, методи визначення
та чинники зростання. Мотивація трудової діяльності.
Тема 8. Організація і оплата праці
Організації трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний зміст,
форми і системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати праці,
бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи), порядок їх
присвоєння. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація
преміювання персоналу.
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Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»
№
З
№
з/п
1
2
3

Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема

1 Інформація та інформаційні технології
2 Програмні засоби ПК. Комп'ютерні
технології
3 Мережні системи та сервіси
Всього годин:

2
7

2

8

2

17

4

Тема 1. Інформація та інформаційні технології
Поняття про інформацію та інформаційні технології.
Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології
Програми створення текстових і графічних документів. Стилі
оформлення та подання інформації.
Розробка фірмового стилю.
Мультимедійні технології.
Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення
презентацій.
POWERPOINT.
Лабораторно-практичні роботи
1.Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».
2.Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».
Тема 3. Мережні системи та сервіси
Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні,
корпоративні і глобальні мережі.
Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції.
Основні мережні сервіси. Браузери.
Лабораторно-практичні роботи
1.Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом
професії).
2.Створення публікації «Інновації в професії».
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Типова навчальна програма
з предмета «Правила дорожнього руху»
№
з/п
1
2
3

4
5
6
7
8

Тема
Загальні положення, терміни та визначення
Обов’язки та права пішоходів і пасажирів
Вимоги до водіїв мопедів, велосипедистів,
осіб, які керують гужовим транспортом, і
погоничів тварин
Регулювання дорожнього руху
Регулювання транспорту і безпека
пішоходів та пасажирів
Особливі умови руху
Надання першої медичної допомоги при
дорожньо-транспортних випадках
Відповідальність за порушення правил
дорожнього руху
Всього:

Кількість годин
з них на
всього
лабораторнопрактичні роботи
1
1
1
1
1
1
1
1
8

Тема 1. Загальні положення, терміни та визначення
Загальні положення, терміни та визначення Закону України “Про
дорожній рух”. Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього
руху, що має створювати безпечні умови для всіх його учасників.
Закон України “Про дорожній рух”. Порядок навчання різних груп
населення Правилам дорожнього руху.
Аналіз дорожньо-транспортних випадків 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 та визначення, що містять Правила дорожнього руху.
Тема 2. Обов’язки та права пішоходів і пасажирів
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
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дорогою. Пішохідний перехід. 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-транспортного випадку.
Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту.
Правила посадки і висадки пасажирів. Правила і обов’язки пасажирів
при користуванні транспортними засобами. Дії пасажирів при дорожньотранспортному випадку.
Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедистів, 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.
Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.
Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, в яких рух
зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється.
Небезпечні наслідки
порушення вимог руху
велосипедистами,
водіями мопедів, гужового транспорту і погоничами 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. Значення сигналів світлофора. Світлофори, що
регулюють рух пішоходів.
Значення сигналів регулювальника. Руки, що витягнуті в сторони,
опущені; права рука зігнута перед грудьми; права рука витягнута вперед;
рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника.
Перевага сигналів регулювальника над сигналами
світлофора,
дорожніми знаками і розміткою.
Тема 5. Рух транспорту і 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 подачі
світлових сигналів або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил
подавання попереджувальних сигналів.
Швидкість руху, дистанція та інтервал.
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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.
Початкове навчання керуванню транспортними засобами. Навчальна їзда
на дорогах. Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів при русі в житловій
зоні.
Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки.
Рух на автомагістралях і автобанах.
Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на
гірських дорогах і крутих спусках.
Тема 7. Надання першої медичної допомоги при дорожньо-транспортних
випадках
Визначення і термінове припинення дії фактора травмування, звільнення
потерпілого із пошкодженого транспортного засобу. Надання першої
медичної допомоги. Правила і способи перенесення потерпілого. Правила і
способи транспортування потерпілого різними видами транспорту.
Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху
Соціально-економічні і правові наслідки ДТВ і порушення ПДР. Поняття
і види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність.
Відповідальність за нанесення матеріальної та природоекологічної шкоди.
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Типова навчальна програма з предмета
«Технологія і обладнання газорізальних робіт»
Кількість годин
№
з/п

Тема
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Вступ
Загальні відомості про слюсарні роботи
Устаткування та апаратура для ручного
кисневого різання
Джерела тепла під час різання
Джерела живлення дуги
Обладнання для ручного плазмового різання
Технологія ручного кисневого різання
Технологія ручного плазмового різання
Будова переносних та стаціонарних машин
різання
Технологія машинного термічного різання
Дефекти і контроль якості термічного різання
Вимоги безпеки праці при виконанні
газорізальних робіт
Сучасне обладнання і технології термічного
різання
Атестаційний залік на присвоєння І - ІІ розряду
газорізальника
Всього:

всього

з них на
лабораторно
- практичні
роботи

2
4
14
8
10
10
10
10
10

2
2
1
1

6
4
4
6
2
100

6

Тема 1. Вступ
Роль газополум’яноїобробки металів у народному господарстві.
Перспективи застосування газотермічного різання. Нові досягнення науки і
техніки в області газотермічного різання. Регіональний компонент.
Формування в учнів, слухачів загальних уявлень про професію
газорізальника. Завдання, які стоять перед учнями, слухачами для оволодіння
професією, розвиток інтересу до професії і предмету.
Навчальні заклади професійно-технічної освіти, їх роль в підготовці
кваліфікованих
робітників.
Ознайомлення
з
кваліфікаційними
характеристиками і навчальними програмами. Навчально - виховні задачі і
структура курсу.
Тема 2. Загальні відомості про слюсарні роботи
Очищення металу.
Розмітка. Види розмітки, інструменти та прийоми.
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Правка та згинання металу, їх види; інструменти і прийоми.
Опилювання. Ручне та машинне опилювання; інструмент і обладнання
для опилювання.
Техніка безпеки при виконанні слюсарних робіт.
Тема 3. Устаткування та апаратура для ручного кисневого різання
Ацетиленові генератори. Типи генераторів. Класифікація генераторів
за принципом дії, продуктивності, тиску газу.
Застережні пристрої. Водяні і сухі застережні затвори. Застережні
клапани. Принцип дії і область застосування.
Будова і робота переносних балонів для стиснених газів. Балони для
ацетилену, кисню, пропан-бутану. Збереження і транспортування балонів.
Запірні вентилі для стиснених газів; будова, принцип дії.
Рампи та трубопроводи. Газороздавальні пости.
Редуктори для стиснених газів. Принцип дії і будова редуктора,
правила поводження з ним. Явище замерзання редуктора, способи усунення
замерзання.
Рукава (шланги), їх призначення і будова. Рукава для кисню та інших
стиснених газів. Вибір рукавів у залежності від роботи, що виконується.
Правила поводження з рукавами і їх збереження.
Будова поста для ручного кисневого різання
Апаратура для різання. Класифікація різаків. Універсальні інжекторні
різаки, їх класифікація і характеристика. Типи мундштуків.
Вставні різаки. Спеціальні різаки. Різак для зрізання заклепок. Різаки
подовжені для різання металобрухту та інша нова техніка.
Конструкції різаків, їх технічні характеристики, правила поводження з
ними.
Керосинорізи та бензорізи. Конструкції різаків, їх технічні
характеристики, правила поводження з ними. Бачки для рідинного пального.
Пристосування для різаків. Несправності різаків та способи їх
усунення.
Вимоги до організації робочого місця і правила безпеки праці під час
роботи з обладнанням для газополум'яного різання.
Лабораторно-практичні роботи
1. Будова і принцип роботи ацетиленокисневого різака
2. Будоваі принцип роботи керосиноріза
Тема 4. Джерела тепла під час різання
Ацетиленокисневе полум'я. Будова полум'я. Розподіл температури за
зонами полум'я. Види полум'я: нормальне, окислююче і навуглецевлююче
полум'я; особливості й галузі застосування. Хімічна і теплова взаємодія
полум’я з металом.
Загальні відомості про зварювальну дугу, її визначення. Види
зварювальних дуг. Умови горіння зварювальної дуги, її будова й особливості.
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Теплова дія дуги. Засоби збудження дуги, яка розрізає. Нагрівання виробу і
коефіцієнт корисної дії дуги. Ознаки, що характеризують оптимальні умови
горіння дуги. Стабілізація горіння дуги.
Основні характеристики стиснутої дуги.
Плазма. Одержання і властивості плазми.
Правила безпеки під час роботи з джерелами тепла.
Тема 5. Джерела живлення дуги
Основні вимоги до джерел живлення.
Будова типового зварювального трансформатора. Будова трьохфазного
трансформатора.
Регулювання
зварювального
струму.
Технічна
характеристика трансформаторів.
Будова типового зварювального випрямлювача. Регулювання
зварювального струму. Технічна характеристика випрямлювачів.
Обслуговування джерел живлення дуги.
Інверторні джерела живлення дуги.
Особливості джерел живлення для плазмового різання.
Правила безпеки праці під час робіт з джерелами живлення дуги.
Лабораторно-практична робота
Ознайомлення з будовою і принципом роботи зварювального випрямлювача
Тема 6. Обладнання для ручного плазмового різання
Пост для ручного повітряно-плазмового різання. Будова апарата для
ручного плазмового різання. Ручні плазмотрони, їх конструкції і технічні
характеристики, правила поводження з ними. Катоди, сопла плазматронів.
Вимоги до організації робочого місця і правила безпеки під час роботи
з обладнанням для термічного різання.
Тема 7. Технологія ручного кисневого різання
Основні поняття про процес ручного кисневого різання.
Основи технології ручного кисневого різання, його режими. Параметри
різання.
Вимоги безпеки при ручному кисневому різанні.
Області застосування кисневого різання. Основні умови кисневого
різання металів. Підготовка металу під різання.
Класифікація видів роз’єднувального кисневого різання.
Технологія ручного кисневого різання. Вплив складу сталі на різання.
Розрізувальність вуглецевих сталей.
Основні та допоміжні параметри процесу різання, які впливають на
його якість.
Технологія ручного кисневого різання сталевого легковагового брухту.
Технологія ручного кисневого різання низьковуглецевої сталі малої товщини.
Газоплазмове очищення металу.
Основні прийоми ручного кисневого різання: різання по контуру, у
середині виробів, вирізання отворів.
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Причини напруги і деформацій при різанні. Способи боротьби з
деформаціями і напругами, які виникли під час термічного різання.
Технологія кисневого ручного різання вуглецевих сталей малої
товщини. Режими різання.
Пакетне різання тонкого листового металу. Кисневе різання
профільного прокату. Режими різання.
Технологія кисневого різання стального важкого брухту.
Вимоги безпеки праці при термічному різанні.
Лабораторно-практична робота
Вибір режиму ручного кисневого різання
Тема 8. Технологія ручного плазмового різання
Технологія плазмового ручного різання вуглецевих сталей малої
товщини.
Технологія прямолінійного та фігурного різання у вертикальному та
нижньому положенні металу, простих деталей з вуглецевої сталі з
розмічанням вручну. Режими різання.
Тема 9.Будова переносних та стаціонарних машин для різання
Машини для термічного різання. Класифікація переносних та
стаціонарних машин. Їх типи і характеристика.
Переносні машини загального призначення для кисневого та
плазмового
різання.
Машинні
різаки:
інжекторні,
рівного
тиску,внутрішньосоплового змішування.
Стаціонарні
різальні
машини
загального
призначення,
їх
характеристика.
Стаціонарні різальні машини для кисневого різання з магнітним
копіюванням.
Правила безпеки праці з машинами для кисневого і плазмового різання.
Лабораторно-практична робота
Будова і принцип роботи напівавтоматів кисневого різання
Тема 10. Технологія машинного термічного різання
Технологія кисневого машинного різання вуглецевих сталей малої
товщини. Режими різання.
Технологія пакетного різання тонкого листового металу.
Технологія різання киснем підвищеного тиску. Режими різання.
Технологія різання киснем високого тиску. Режими різання.
Технологія плазмового машинного різання вуглецевих сталей
малоїтовщини. Режими різання.
Технологія прямолінійного та фігурного різання у вертикальному та
нижньому положенні металу, простих деталей з вуглецевої сталі на
переносних кисневих і плазмово-дугових машинах та на стаціонарних
кисневих машинах з магнітним копіюванням.
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Вимоги безпеки праці при термічному різанні.
Тема 11. Дефекти і контроль якості термічного різання
Точність і якість різання. Точність лінії і поверхні різа. Відхилення
параметрів якості різання, що допускаються.
Дефекти кисневого та плазмового різання, причини їх виникнення та
спосіб їх попередження.
Контроль різання зовнішнім оглядом і вимірами.
Лабораторно-практична робота
Дефекти і контроль якості кисневого різання
Тема 12. Вимоги безпеки праці при виконанні газорізальних робіт
Нормативні документи з охорони праці, що діють у зварювальному
виробництві. Вимоги безпеки перед початком роботи газорізальника, при
прийомі зміни, робочого місця, обладнання.
Загальні відомості з безпеки праці при роботі газорізальника. Заходи
безпеки після закінчення роботи газорізальника.
Тема 13. Сучасне обладнання і технології термічного різання
Сучасне вітчизняне обладнання для ручного і машинного різання.
Новітні вітчизняні матеріали і технології термічного різання.
Сучасне зарубіжне обладнання для ручного і машинного різання.
Новітні зарубіжні матеріали і технології термічного різання.
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Типова навчальна програма з предмета
«Електротехніка з основами промислової електроніки»
Кількість годин
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тема

Вступ
Основи електростатики
Постійний струм та кола постійного струму
Електромагнетизм
Змінний струм та кола змінного струму
Електровимірювальні прилади
Трансформатори
Електричні машини
Основи промислової електроніки
Основні відомості про електробезпеку
Всього:

Всього

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

1

1

Тема 1. Вступ
Електротехніка – наука про технічне використання електромагнітних
явищ. Джерела електричної енергії. Споживачі електричної енергії.
Тема 2. Основи електростатики
Силові та еквіпотенціальні лінії електричного поля. Силова взаємодія
заряджених тіл. Напруженість, потенціал і робота електричного поля.
Тема 3. Постійний струм та кола постійного струму
Струм та щільність струму. Теплова дія струму. Джерела постійного
струму, їх електрорушійна сила, внутрішній опір, напруга на затискачах.
Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з’єднання
елементів.
Джерела постійного струму.
Поняття про нелінійні кола постійного струму.
Тема 4. Електромагнетизм
Простіші магнітні поля. Основні характеристики магнітного поля:
напруженість, магнітна індукція, магнітний потік. Намагнічування тіл.
Явища гістерезису. Електромагніти.
Явище електромагнітної індукції. Вихрові струми.
Тема 5. Змінний струм та кола змінного струму
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Отримання змінного струму. Синусоїдальний змінний струм.
Трифазна система змінного струму. Симетричне і несиметричне
навантаження. Нульовий провід.
Тема 6. Електровимірювальні прилади
Значення і роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Методи і
похибки вимірювань. Клас точності приладів. Будова та принцип роботи
вимірювальних приладів.
Вимірювання струму та напруги. Схеми включення амперметра і
вольтметра.
Вимірювання потужності і енергії.
Лабораторно-практична робота
Електровимірювальні прилади
Тема 7. Трансформатори
Принцип дії та будова трансформаторів. Коефіцієнт трансформації.
Режими роботи трансформаторів. Коефіцієнти корисної дії.
Трифазні трансформатори. Групи з’єднання обмоток.
Автотрансформатори. Будова, принцип дії, галузь застосування.
Зварювальні трансформатори. Регулювання зварювального струму.
Тема 8. Електричні машини
Електричні машини змінного струму. Асинхронні машини. Синхронні
генератори та двигуни. Принцип дії, будова.
Електричні машини постійного струму. Принцип дії, будова. Засоби
збудження: незалежне, послідовне, паралельне, змішане.
Тема 9. Основи промислової електроніки
Визначення електроніки. Напівпровідникові прилади. Електроннодірковий перехід та його властивості. Діоди. Транзистори. Тиристори.
Тема 10. Основні відомості про електробезпеку
Дія електричного струму на організм людини. Перша допомога при
враженні людини електричним струмом.
Технічні засоби захисту від враження електричним струмом. Захисні
заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, роздільні трансформатори.
Поняття про правила технічної безпеки та правила технічної
експлуатації.
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Типова навчальна програма
предмета «Основи матеріалознавства»

№
з/п
1
2
3
4

Тема

Вступ
Основні відомості про метали і сплави
Вуглецеві сталі
Спеціальні матеріали
Всього:

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
1
5
2
5
4
2
15

Тема 1. Вступ
Зміст предмета, його роль у формуванні професійних знань і умінь,
взаємозв'язок із загальнопрофесійними, спеціальними предметами і
виробничим навчанням.
Тема 2. Основні відомості про метали і сплави
Чорні метали, сплави.
Основні поняття про будову металів і сплавів. Їх властивості.
Основні поняття про сталі, зокрема, про вуглецеві конструкційні сталі.
Основні поняття про кольорові метали та їх сплави.
Загальна класифікація властивостей металів і сплавів.
Кристалізація металів. Схеми процесів кристалізації металів.
Кристалічна будова металів і сплавів. Будова металевого злитка.
Хімічні властивості: окислювальність і кислотостійкість, корозійна
стійкість.
Механічні властивості: міцність, пружність, пластичність, твердість,
в'язкість.
Основні поняття про методи визначення механічних властивостей.
Технологічні властивості металів і сплавів: оброблюваність різанням,
гартування, ковкість, ливарні властивості, паяльність, зварюваність і
розрізувальність.
Лабораторно-практичні роботи
1.Визначення механічних властивостей.
2. Визначення технологічних властивостей.
Тема 3. Вуглецеві сталі
Сталь. Загальна схема одержання сталі. Продукція сталеплавильного
виробництва. Класифікація сталей за хімічним складом, призначенням і
якостями.
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Вуглецеві конструкційні сталі звичайної якості, якісні. Марки сталей.
Механічні і технологічні властивості різних марок сталей і їх застосування.
Вплив вуглецю, кремнію, марганцю, сірки, фосфору на властивості сталі.
Вуглецеві інструментальні сталі. Марки сталей. Механічні і технологічні
властивості різних марок сталей і їх застосування
Тема 4. Спеціальні матеріали
Властивості газоподібного і рідкого кисню.
Карбід кальцію, його властивості, отримання і умови збереження.
Властивості горючих газів. Ацетилен, його отримання й очищення;
властивості.
Використання газів-замінників ацетилену. Коефіцієнт заміни ацетилену.
Робоче співвідношення кисню і пального в суміші.
Характеристика пального газу МАФ (метилацетилен-аленова фракція) та
інших нових матеріалів.
Рідке паливо, його властивості.
Гума, її отримання, властивості.
Середовища, які утворюють плазму; їх властивості.
Вольфрамові електроди, їх класифікація та технічні характеристики.
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Типова навчальна програма
з предмета «Технічне креслення»

Кількість годин
№
з\п
1
2
3
4

Тема
Вступ до курсу креслення
Практичне
застосування
геометричних
побудов
Основи проекційної графіки
Робочі креслення простих деталей та ескізи
Всього:

Всього

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
2
5
6
15

Тема 1. Вступ до курсу креслення
Роль креслень в техніці і на виробництві. Поняття про стандарти на
креслення. ЄСКД.
Формати креслень. Рамка, основний напис, його заповнення.
Масштаби креслень, їх призначення. Лінії креслення, найменування,
призначення.
Нанесення розмірів і граничних відхилень на кресленнях.
Послідовність читання креслень.
Тема 2.Практичне застосування геометричних побудов
Аналіз контурів плоских технічних деталей та
геометричних елементів.

виявлення

їх

Тема 3. Основи проекційної графіки
Креслення й ескізи простих деталей. Креслення простих деталей та їх
призначення. Розташування проекцій на кресленні. Прямокутні проекції тіл.
Позначення і надписи на кресленнях. Оформлення креслень. Послідовність в
читанні креслень.
Вправи. Читання простих робочих креслень.
Тема 4. Робочі креслення простих деталей та ескізи
Визначення видів деталей, даних на кресленні. Визначення головного
виду, форми деталі. Визначення на кресленні розмірів деталі та її елементів.
Поняття про виносні елементи, їх розташування, позначення.
Поняття про ескіз, його відмінність від робочого креслення.
Послідовність виконання ескізів із натури. Обмір деталі.
Вправи. Читання нескладних креслень. Читання основного напису.
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Типова навчальна програма
з предмета «Охорона праці»
№
з/п
1
2

3

4
5
6

7

Кількість годин
Тема
Правові та організаційні основи охорони
праці
Основи безпеки праці у галузі. Загальні
відомості про потенціал небезпеки.
Психологія безпеки праці. Організація
роботи з охорони праці
Основи
пожежної
безпеки.
Вибухонебезпека
і
вибухозахист
виробництва
Основи електробезпеки
Основи гігієни праці та виробничої
санітарії. Медичні огляди
Надання першої медичної допомоги
потерпілим при нещасних випадках.
Загальні відомості про організаційнотехнічні заходи щодо профілактики,
попередження, локалізації техногенних
аварій та катастроф
Охорона навколишнього середовища
Всього:

Всього

з них на
лабораторнопрактичні роботи

4

8

4
4
4

4

2
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Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення
охорони праці. Мета і завдання предмета “Охорона праці”, обсяг, зміст і
порядок його вивчення. Додаткові вимоги вивчення предмета щодо
виконання робіт з підвищеною небезпекою. Основні законодавчі акти з
охорони праці: Конституція України, Кодекс законів України про працю,
Закони України “Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, “Про
пожежну безпеку”, “Про використання ядерної енергії та радіаційну
безпеку”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення”, “Основи законодавства України про охорону здоровя”.
Основні завдання системи стандартів безпеки праці: щодо зниження і
усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення
ефективних засобів захисту працівників. Галузеві стандарти.
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Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір,
його укладення і виконання. Права трудівників на охорону праці на
підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.
Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами
індивідуального та колективного захисту. Державний і громадський контроль
за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за
охороною праці.
Відповідальність (дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і
кримінальна) за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з
охорони праці.
Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і
профзахворювання та профотруєння. Нещасні випадки на виробництві і в
побуті. Алкоголізм і безпека праці.
Основні причини травматизму і професійних захворювань на
виробництві. Найперші заходи запобігання травматизму та захворюванню на
виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медикопрофілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних
захворювань.
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві,
професійних захворювань і отруєнь.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал
небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці
Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною
небезпекою, для яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка
знань з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Порядок
допуску до обслуговування апаратури газополум’яної обробки. Основні
правила безпечного використання матеріалів, газових балонів, апаратів,
інструментів, пристроїв, обладнання тощо при виконанні газорізальних робіт.
Правила експлуатації газокисневих різаків перед початком і під час роботи.
Правила збереження і транспортування горючих газів. Зони безпеки та їх
огородження. Світлова і звукова сигналізації. Попереджувальні написи,
сигнальні фарбування. Фарбування балонів для різних газів. Знаки безпеки.
Засоби індивідуального захисту газорізальника від небезпечних і
шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби
індивідуального захисту. Захист очей і органів дихання. Захист від шуму,
пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Граничнодопустима концентрація шкідливих газів в повітрі робочої зони і їх наслідки
під час виконання газорізальних робіт. Мікроклімат виробничих приміщень.
Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.
Правила та заходи попередження нещасних випадків і аварій. План
ліквідації аварій. План евакуації з аварійних приміщень.
Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях
освітніх закладів.
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Фізіологічна та психологічна основи трудового процесу (безумовні та
умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).
Пристосування людини до навколишніх умов на виробництві (почуття,
сприймання, увага, память, 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 нормативних актів про охорону праці щодо безпеки
виробничих процесів, обладнання, будівель.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою та тих, що потребують
професійного добору; організація безпеки праці на таких роботах згідно з
нормами та правилами.
Засоби колективного захисту працівників. План ліквідації аварій. План
евакуації з приміщень при аварії.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист
виробництва
Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил
використання відкритого вогню і електричної енергії, експлуатація
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,
загоряння, самозагоряння, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини.
Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції.
Поняття вогнестійкості.
Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок,
покривала, їх вогнегасильні властивості. Протипожежна техніка:
спецавтомашини, авто та мотопомпи, спецустановки, вогнегасники, ручний
протипожежний інструмент, їх призначення, будова та використання.
Особливості гасіння пожежі на обєктах галузі.
Організація пожежної охорони в галузі.
Стан та динаміка аварійності у світовій індустрії. Аналіз найвідоміших
промислових аварій, повязаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних
речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнування і
наслідків аварій від масштабу, 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, газових викидів у
незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.
Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку
середовища.
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Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування
і тяжкість наслідків.
Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних
процесів; показники рівня руйнування промислових об’єктів.
Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного захисту (ПАЗ).
Обґрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості) систем
контролю, управління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного
процесу і енергетичного потенціалу обєкта.
Запобігання аварійній розгерметизації технологічних систем,
загорянню аварійних викидів.
Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для
виробництв підвищеної вибухонебезпеки.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного
струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, що
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 напруги. Електричний потенціал Землі. Електрична
напруга доторкання.
Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження
працівників електричним струмом.
Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.
Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади.
Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними
електросвітильниками.
Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і
персональних комп’ютерах.
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від
блискавки. Правила поведінки під час грози.
Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди
Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних,
гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори
(шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини,
їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.
Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича
гімнастика. Дотримання норм піднімання і переміщення важких речей
неповнолітніми і жінками.
Основні гігієнічні особливості праці за професією.
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Вимоги до опалення, вентиляції і 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.
Щорічні медичні огляди неповнолітніх працівників, осіб віком до 21го року.
Тема 6. Надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних
випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи
профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та
катастроф
Основи анатомії людини.
Послідовність, принципи й засоби надання першої медичної допомоги.
Дії у складних випадках. Основні принципи надання першої допомоги:
правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання
першої медичної допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила
користування.
Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях,
вивихах, переломах.
Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу.
Надання першої медичної допомоги при непритомності
(утраті
свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.
Ознаки отруєння і перша медична допомога потерпілому. Способи
надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.
Правила надання першої медичної допомоги при ураженні
електричним струмом.
Оживляння. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії
особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного
виконання масажу серця та штучного дихання.
Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних
засобів. Транспортування потерпілого.
Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та
наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку
життя і здоровя людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф
та їх наслідки.
Загальні відомості про інженерно-технічні заходи, спрямовані на
забезпечення безпеки функціонування потенційно небезпечних обєктів
(ПНО), захист виробничого персоналу і населення, зменшення збитків, утрат
і руйнувань при аваріях, великих пожежах.
Тема 7. Охорона навколишнього середовища
Вимоги нормативних актів щодо охорони навколишнього середовища.
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Адміністративна та юридична відповідальність керівників виробництва
та громадян за порушення у галузі раціонального природокористування та
охорони навколишнього середовища.
Джерела та чинники забруднення
навколишнього середовища.
Обов’язки та відповідальність працівників даної професії в сфері охорони
навколишнього середовища.
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ
Професія: 7212 Газорізальник
Кваліфікація: 1-2 розряд
№ з/п

Тема

Виробниче навчання
1
Вступне заняття
Безпека праці та пожежна безпека у навчальній
2
майстерні (на полігоні)
3
Екскурсія на підприємство
4
Підготовка металу до різання
Ознайомлення з обладнанням для ручного кисневого
5
різання
Ознайомлення з обладнанням для ручного плазмового
6
різання
7
Ручне кисневе різання металу
8
Ручне плазмове різання металу
Ознайомлення з обладнанням для машинного кисневого
9
та плазмового різання
10
Машинне кисневе та плазмове різання металу
Виробнича практика
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на
1
виробництві
Самостійне виконання робіт газорізальника І - ІІ
2
розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Всього:

Кількість
годин
120
2
4
6
6
12
12
18
18
18
24
168
7
161
288

І. Виробниче навчання
Тема 1. Вступне заняття
Інструктаж за змістом занять.
Навчально-виробничі та виховні завдання курсу.
Склад робіт, етапи професійного росту і трудового становлення
робітника.
Ознайомлення учнів з навчальною майстернею (навчальним
полігоном), розстановка їх по робочих місцях. Ознайомлення учнів з
порядком отримання і здачі інструменту і пристосувань. Ознайомлення з
режимом роботи, формами організації праці и правилами внутрішнього
розпорядку у навчальній майстерні (полігоні).
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Робоче місце газорізальника та його організація.
Тема 2. Безпека праці та пожежна безпека у навчальній майстерні (на
полігоні)
Вимоги безпеки праці в навчальних майстернях (полігоні) і на робочих
місцях. Причини травматизму. Види травматизму, заходи його
попередження.
Основні правила і інструкції з безпеки праці, їх виконання.
Пожежна безпека. Причини пожеж в приміщеннях учбових закладів.
Заходи попередження пожеж. Запобіжні засоби при користуванні
вогненебезпечними рідинами і газами.
Правила поведінки учнів при пожежі. Порядок виклику пожежної
команди. Правила користування первинними засобами пожежегасіння.
Будова і застосування вогнегасників і внутрішніх пожежних кранів. Заходи
по забезпеченню пожежної безпеки, шляхи евакуації.
Тема 3. Екскурсія на виробництво
Інструктаж за змістом занять.
Навчально-виховні задачі екскурсії. Продукція, що випускається
підприємством. Система контролю якості продукції.
Ознайомлення зі структурою й основним обладнанням виробництва, з
виробничим планом, планом соціального розвитку. Ознайомлення з
системою перепідготовки робітничих кадрів, колективним договором
виробництва. Перспективи розвитку виробництва.
Роль трудових колективів і громадських організацій у підвищенні
якості продукції, трудової дисципліни.
Тема 4. Підготовка металу до різання

Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека
праці під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Інструмент, пристрої та обладнання: ацетиленовий генератор, балон з
киснем, ацетиленові пальники, шланги для кисню, шланги для ацетилену,
гайкові ключі, ацетиленові різаки, слюсарні молотки, лінійки, рисувалки,
кернери, циркулі, молотки розмічальні, шліфмашинка.
Вправи:
очищення поверхонь металевого брухту за допомогою газового
полум’я;
очищення металу за допомогою шліф машинки;
правка, згинання металу з попереднім підігрівом;
розмітка металу.
Тема 5. Ознайомлення з обладнанням для ручного кисневого різання
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Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека
праці під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Інструмент, пристрої та обладнання: латунні зубила, слюсарні молотки,
ніж для відкривання барабанів з карбідом, захисні окуляри, лінійка,
ацетиленові генератори середнього тиску, сухі запобіжні затвори, запірні
вентилі для стислих газів, балони для стислих газів (кисню, ацетилену,
пропан-бутану), ацетиленові редуктори, пропан-бутанові редуктори, кисневі
редуктори, різаки для кисневого різання, які працюють на горючих газах,
універсальні інжекторні різаки, спеціальні різаки, різак для зрізання
заклепок, пальники, вставні різаки, керосиноріз та бензоріз, запобіжний
клапан, шланги для рідинного пального (керосину, бензину), плоскогубці,
молотки слюсарні, викрутки, ключі гайкові, штангенциркуль (колумбус).
Вправи
розкупорювання барабанів та транспортування карбіду кальцію до
поста газового різання;
встановлення газових редукторів на балони;
регулювання тиску стислих газів, контроль тиску за показниками
манометра;
промивання ацетиленових шлангів;
під’єднання шлангів для горючого газу та кисню до запобіжного
затвора та різака;
перевірка справності запобіжного затвору;
зарядження генератора (заливання води, завантаження карбіду
кальцію);
перевірка виробітки карбіду кальцію;
контроль за тиском ацетилену та регулювання;
перезарядження генератора;
розрядження генератора;
підбір та встановлення мундштуків;
попередній іспит нового різака;
встановлення вставного різака на пальник;
запалювання
та
тушіння
газо-кисневогополум’я,
його
регулювання;
усунення нескладних типових несправностей різаків;
перевірка справності керосиноріза та бензоріза;
встановлення запобіжного клапана;
заливання в бачок рідинного пального;
під’єднання шлангів для рідинного пального та кисню;
запалювання та тушіння керосино-кисневого полум’я, його
регулювання.
Тема 6. Ознайомлення з обладнанням для ручного плазмового різання
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Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека
праці під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Інструмент, пристрої та обладнання: пост для ручного плазмового
різання, зварювальний випрямлювач, плазмотрон, електроди, плоскогубці,
молотки слюсарні, викрутки, ключі гайкові, спеціальний ключ для зміни
електрода, штангенциркуль (колумбус).
Вправи:
з’єднання складових апарата для ручного повітряно-плазмового
різання;
під’єднання зварювального випрямлювала;
встановлення електрода;
регулювання сили зварювального струму;
попередній профілактичний огляд ручного плазмотрона;
під’єднання плазмотрона до пульту керування;
підбір, встановлення та регулювання режиму різання;
запалювання основної та допоміжної дуги, тушіння та
регулювання;
усунення нескладних типових несправностей плазматронів.
Тема 7. Ручне кисневе різання металу
Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека
праці при виконанні робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Інструмент, пристрої та обладнання: латунні зубила, слюсарні молотки,
ніж для відкривання барабанів з карбідом, захисні окуляри, лінійка,
ацетиленові генератори, сухі запобіжні затвори, запірні вентилі для стислих
газів, балони для стислих газів (кисню, ацетилену, пропан-бутану),
ацетиленові редуктори, пропан-бутанові редуктори, кисневі редуктори,
різаки для кисневого різання, які працюють на горючих газах, універсальні
інжекторні різаки, спеціальні різаки, різак для зрізання заклепок, пальники,
вставні різаки, керосиноріз та бензоріз, запобіжний клапан, шланги для
рідинного пального, керосин, бензин.
Вправи
підбір та встановлення режимів різання;
газополум’яне очищення металу;
роз’єднувальне ручне кисневе різання пластин з низковуглецевих
сталей малої товщини у нижньому положенні;
роз’єднувальне ручне кисневе різання пластин з вуглецевих сталей
малої товщини у вертикальному положенні;
вирізування круглих, прямокутних та трикутних отворів у
пластинах по намічених рисках;
ручне кисневе різання по контуру та в середині контуру;
кисневе різання профільного металу (кутка);
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кисневе різання швелера;
кисневе різання прутків квадратного та круглого профілю;
різання заклепок;
пакетне кисневе різання тонкого листового металу;
ручне кисневе різання легковагового лому;
різання керосинорізами низьковуглецевої сталі;
різання бензорізами низьковуглецевої сталі;
різання важкого сталевого брухту;
перевірка якості різання.

Тема 8. Ручне плазмове різання металу
Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека
праці під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Інструмент, пристрої та обладнання: пост для ручного плазмового
різання, плазмотрони.
Вправи
роз’єднувальне ручне плазмове прямолінійне різання пластин з
вуглецевої сталі малої товщини по розмітці у нижньому
положенні;
роз’єднувальне ручне плазмове прямолінійне різання пластин з
вуглецевої сталі малої товщини та вертикальному положенні;
перевірка якості різання.
Тема 9. Ознайомлення з обладнанням для машинного кисневого та
плазмового різання
Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека
праці під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Інструмент, пристрої та обладнання: стаціонарні установки для
кисневого різання з магнітним копіюванням, переносні машини, машинні
різаки, інжекторні різаки, різаки рівного тиску, різаки внутрішньосоплового
змішування, переносні установки для плазмового різання, гайкові ключі,
викрутки, молотки слюсарні, штангенциркулі.
Вправи
перевірка справності машин зовнішнім оглядом;
підбір та встановлення машинних різаків;
пуск машин на холостому ході;
підбір та встановлення копірів;
попередній профілактичний огляд плазмового ріжучого блоку;
встановлення параметрів різання;
запалювання та регулювання полум’я;
запалювання основної та допоміжної дуги, тушіння та
регулювання;
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усунення нескладних типових несправностей машин.

Тема 10. Машинне кисневе та плазмове різання металу
Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека
праці під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Інструмент, пристрої та обладнання: стаціонарні установки для
кисневого різання з магнітним копіюванням, переносні машини для
кисневого різання, машинні різаки, інжекторні різаки, різаки рівного тиску,
різаки внутрішньосоплового змішування, переносні установки для
плазмового різання.
Вправи:
встановлення параметрів режиму різання;
різання пластин з вуглецевих сталей малих товщин у
вертикальному та нижньому положенні з розмічанням вручну на
переносних та стаціонарних газорізальних машинах з магнітним
копіюванням;
механізоване повітряно-плазмове прямолінійне різання вуглецевих
сталей;
пакетне різання тонкого листового металу;
різання киснем підвищеного тиску;
різання киснем високого тиску;
перевірка якості різання.
ІІ. Виробнича практика
Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на виробництві
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві.
Структура виробництва й організація праці на підприємстві. Основні цехи
підприємства, технологічний процес виготовлення продукції, устаткування.
Технічні служби, їхні задачі й основні функції. Впровадження
автоматизованих виробництв і ресурсозберігаючих технологій планування
праці і контроль якості на виробничій дільниці, у бригаді, на робочому місці.
Система керування охороною праці. Організація служби безпеки праці на
підприємстві. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на
підприємстві. Застосування засобів безпеки праці й індивідуального захисту.
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві.
Структура виробництва й організація праці на підприємстві. Основні цехи
підприємства, технологічний процес виготовлення продукції, устаткування.
Технічні служби, їхні задачі й основні функції. Впровадження
автоматизованих виробництв і ресурсозберігаючих технологій планування
праці і контроль якості на виробничій дільниці, у бригаді, на робочому місці.
Система керування охороною праці. Організація служби безпеки праці на
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підприємстві. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на
підприємстві. Застосування засобів безпеки праці й індивідуального захисту.
Тема 2. Самостійне виконання робіт газорізальника І - ІІ розряду
Самостійне виконання робіт газорізальника І – ІІ розряду відповідно до
кваліфікаційної характеристики.
Детальна програма виробничої практики розробляється кожним
навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх
устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з
підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому
порядку.
Кваліфікаційна пробна робота
1.
2.
3.
4.

Приклади робіт
Заклепки – зрізування головок.
Ключі гайкові, заглушки – різання за копіром.
Фланці плескаті – різання на переносних та стаціонарних машинах.
Різання стального важкого брухту.

44

КРИТЕРІЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ
Професія: 7212 Газорізальник
Кваліфікація: 1-2 розряд
ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:














основні прийоми різання;
будову устаткування та інструменту, що обслуговуються, для різання;
кольори фарбування газових балонів та правила поводження з ними;
основні властивості газів та рідин, які застосовує під час різання
металів, та правила поводження з ними;
допустимий залишковий тиск газу в балонах;
будову та властивості газового полум’я та плазмової дуги; прийоми
різання;
вимоги до газового різання і призначення та умови застосування
спеціальних пристроїв;
габарити брухту за Державним стандартом;
норми витрат газу;
заходи запобігання деформації під час газового різання;
вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього
середовища;
норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт;
основи ведення підприємницької діяльності.
ВМІЄ:

 раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 виконувати ручне кисневе та повітряно-плазмове прямолінійне та
фігурне різання у вертикальному та нижньому положенні металу
простих деталей з вуглецевої сталі з розмічанням вручну;
 виконувати ручне кисневе та повітряно-плазмове прямолінійне та
фігурне різання на переносних та стаціонарних газорізальних та
плазмово-дугових машинах;
 виконувати кисневе різання та різання бензорізальними та
газорізальними апаратами сталевого легковагового та важкого брухту;
 зачищати від пригару, додатків і ливників та укладати їх під різання;
 готувати відливки до різання;
 різати додатки та ливники у відливок товщиною до 300 мм з одним
розніманням та відкритими стрижневими знаками;
 розмічати, підбирати за масою та профілями простий негабаритний
брухт;
 різати за заданими розмірами та укладати в штабелі;
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відрізати зливки донної частини;
різати сталевий легкий брухт;
зрізувати головки заклепок;
різати за копіром ключі гайкові, заглушки;
різати на переносних та стаціонарних машинах фланці плескаті;
різати стальний важкий брухт;
заряджати та розряджати газогенераторні установки;
дотримуватись норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і
навколишнього середовища;
 дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 дотримуватися виробничих (експлуатаційних) інструкцій;
 використовувати в разі необхідності засоби попередження та усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені
тощо).
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

№
з/п
1
І
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
1
2

Найменування
2
Газорізальна майстерня (полігон).
Обладнання
Універсальний інжекторний пальник
Вставний різак
Різак для зрізання заклепок
Апарат для ручного плазмового різання
Переносна машина для кисневого
різання
Машинний різак
Стаціонарна машина для кисневого
різання з магнітним копіюванням
Плазмотрон для ручного різання
Переносна установка для плазмового
різання
Зварювальний випрямлювач
Інструменти
Кутник.
Рулетка.
Металевий метр.
Рисувалка
Кернер
Молоток для розмічання
Ключ для зміни електрода
Гайковий ключ
Викрутка
Штангенциркуль
Циркуль
Прилади і пристрої
Струбцина.
Плита розмічальна
Пристрої для різання.
Шаблон
Копір гнучкий

Кількість на групу
з 15 осіб

Примітка

Для
Для
індивідуального
групового
користування користування

3

4

5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
15
15
15
15
15
2
5
5
2
15
За потребою
За потребою
За потребою
За потребою
За потребою
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Міністерство освіти і науки України
Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти

ДСПТО 7212.00.02.00 - 2014
(позначення стандарту)

Професія: Газорізальник
Код:

7212

Кваліфікація:

газорізальник 3-го розряду

Видання офіційне

Київ- 2014
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку
(підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 7212 Газорізальник
2. Кваліфікація: газорізальник 3-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
будову стаціонарних та переносних кисневих та плазмово-дугових
машин, ручних різаків та генераторів різних систем; будову спеціальних
пристроїв;
властивості металів та сплавів, які підлягають різанню, вимоги до
копірів при машинному різанні та правила роботи з ними; допуски на
точність при газовому різанні та струганні;
найвигідніше співвідношення між товщиною металу, номером
мундштука та тиском кисню;
режими різання та витрат газу при кисневому та газоелектричному
різанні;
креслення, основи правових знань, ведення підприємницької
діяльності та галузевої економіки.
Повинен вміти:
виконувати кисневе та повітряно-плазмове прямолінійне та фігурне
різання металів, простих та середньої складності деталей з вуглецевих
сталей, кольорових металів та сплавів з розміткою вручну на переносних та
стаціонарних кисневих та плазмово-дугових машинах для різання у всіх
просторових положеннях зварного шва;
різати додатки та ливники у відливках товщиною до 300 мм, які мають
декілька рознімань та відкритих стрижневих знаків, розмічати, виконувати
ручне, кисневе різання бензорізальними апаратами застарілих кранів, форм
балок, машин та іншого складного брухту на задані розміри за Державним
стандартом з відділенням відходів кольорових металів та зі збереженням або
вирізанням вузлів та частин машин, які можуть бути використані після
ремонту.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче
місце;
дотримуватись норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і
навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
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використовувати в разі необхідності засоби попередження та 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 рівня, освітньо-кваліфікаційного рівнів,
кваліфікації осіб
5.1. При вступі на навчання
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» газорізальника
2-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
газорізальника 3-го розряду; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Різання металу.
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку
навчання відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по
статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із
шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється
використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від
29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.
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ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ПІДГОТОВКИ РОБІТНИКІВ
Професія: 7212 - Газорізальник
Кваліфікація: 3 розряд
Загальний фонд навчального часу –545 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

Кількість
годин
Навчальні предмети
Всього
Загально-професійна підготовка
Основи правових знань
Основи галузевої економіки та підприємництва
Інформаційні технології
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка.
Технологія і обладнання газорізальних робіт
Охорона праці
Читання креслень
Матеріалознавство
Електротехніка
з основами промислової
електроніки
Професійно-практична підготовка.
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація (або
поетапна
(проміжна)
кваліфікаційна
атестація при продовженні навчання)
Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

40
10
10
10
10
190
135
15
10
15
15

з них на
лабораторно
-практичні
роботи

2

2
10
6

2
2

288
120
168
20
7
525

12
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Перелік кабінетів, майстерень (полігонів)
для підготовки кваліфікованих робітників
за професією “Газорізальник”
І Кабінети:
- технології та обладнання газорізальних робіт
- матеріалознавства
- основ галузевої економіки та підприємництва
- охорони праці
- інформаційних технологій
ІІ Майстерні (полігони):
- майстерня (полігон) газорізальних робіт
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють індивідуальне професійне
навчання кваліфікованих робітників навчальний процес може здійснюватись при
наявності обладнаного навчального робочого місця.
Предмет «Інформаційні технології» для індивідуального навчання, перепідготовки
та підвищення кваліфікації робітників вивчається за погодженням підприємств –
замовників кадрів
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Типова навчальна програма з предмета
«Основи правових знань»
№
з/п
1

2

3

Тема
Правове регулювання
господарських відносин у
промисловості
Захист господарських прав та
інтересів. Розгляд господарських
спорів
Адміністративний проступок і
адміністративна відповідальність
Всього годин:

Кількість годин
З них на
Всього
лабораторнопрактичні роботи
4

4

2
10

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у промисловості
Правове регулювання діяльності промислових підприємств –
обов’язкова умова ефективності виробництва. Законодавство про
промисловість.
Правовий статус підприємств. Законодавство про підприємство. Поняття
підприємства та його види. Загальні умови створення та реєстрації
підприємства.
Трудові доходи працівника підприємства. Соціальна діяльність
підприємства.
Правові та економічні умови господарської діяльності підприємства.
Договори. Договірна дисципліна у промисловості.
Тема 2. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських
суперечок
Органи, які вирішують господарські суперечки. Закони, які
використовуються при розв’язанні господарських суперечок. Система
господарських судів. Подання позову. Вирішення господарських суперечок.
Тема 3. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність
Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна
відповідальність за господарські порушення.
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Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»

№
з/п

1
2

Тема
Підприємництво як форма діяльності в
умовах ринкової економіки
Виробнича діяльність підприємницьких
структур. Ефективність використання
виробничих фондів
Всього годин:

Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
5
5
10

Тема 1. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової
економіки
Національна програма сприяння розвитку підприємництва в Україні.
Закон України «Про підприємництво». «Господарський кодекс України».
Організаційно-правові форми підприємництва. Особливості підприємництва
у галузі та тенденції його розвитку.
Тема 2. Виробнича діяльність підприємницьких структур. Ефективність
використання виробничих фондів
Виробнича діяльність підприємницьких
структур. Показники
виробничої діяльності: обсяг випущеної і реалізованої продукції.
Основні фонди підприємства і показники їх ефективного використання.
Поняття і класифікація виробничих фондів підприємства. Структура
основних та оборотних виробничих фондів. Ефективність використання
основних та оборотних виробничих фондів. Виробнича та соціальна
інфраструктура. Поняття, види та її значення. Системи технічного
обслуговування.
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Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»
Кількість годин
З них на
Всього
лабораторно-

№
Тема
з/п
1
2

Глобальна мережа Internet. Електронна
пошта
Використання
інформаційних
та
комп’ютерних
технологій
для
автоматизації виробництва
Всього годин:

5

практичні
2
роботи

5
10

2

Тема 1. Глобальна мережа Internet. Електронна пошта
Глобальна мережа Internet, історія її розвитку. Структура комп’ютерної
мережі Internet. Адреса користувача.
Проблеми
захисту
інформації
в
комп’ютерних
мережах.
Адміністрування в Internet. Перспективи розвитку глобальної мережі Internet.
Електронна пошта, створення електронної скриньки, прийняття та
відправлення поштових повідомлень.
Лабораторно-практичні роботи
1. Створення електронної скриньки.
2. Відправлення і перегляд електронних листів.
Тема 2. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для
автоматизації виробництва
Суспільство і інформація, перетворення інформації в ресурс,
визначення і задачі інформаційних технологій, становлення інформаційної
технології, автоматизація інформаційного процесу – інформатизація.
Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для
автоматизації виробництва.
Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням:
верстатом,
агрегатом,
виробничою
установкою,
робототехнічним
комплексом, гнучким автоматизованим
модулем, лінією, цехом,
підприємством.

55

Типова навчальна програма з предмета
«Технологія і обладнання газорізальних робіт»
Кількість годин
№
з/п

Тема

Вступ
Обладнання для ручного термічного різання
Технологія ручного термічного різання
Будова переносних та стаціонарних машин
4
термічного різання
5 Технологія машинного термічного різання
Основи програмування машин термічного
6
різання
Вимоги безпеки праці при виконанні
7
газорізальних робіт
Сучасне обладнання та технології термічного
8
різання
9 Загальні питання організації виробництва
10 Відомості з технічної механіки
11 Конструкції зварних виробів
Всього:
1
2
3

всього

з них на
лабораторно
-практичні
роботи

2
20
18

2

21

2

20
8
6
14
6
10
10
135

2

6

Тема 1. Вступ
Ознайомлення учнів, слухачів з кваліфікаційною характеристикою і
програмами навчання по 3 розряду.
Тема 2. Обладнання для ручного термічного різання
Будова поста для ручного повітряно-дугового різання. Різак для
ручного повітряно-дугового різання; конструкція різака, його технічна
характеристика, правила поводження з ним.
Апарат для повітряно-плазмового різання.
Стругачі для стругання графітовим електродом.
Будова поста для ручного киснево-дугового різання. Різак для ручного
киснево-дугового різання; конструкція різака, його технічна характеристика,
правила поводження з ним.
Різаки для поверхневого кисневого різання, конструкції різаків, їх
технічні характеристики, правила поводження з ними.
Різак для різання “змив-процесом”.
Вимоги до організації робочого місця і правила безпеки під час роботи
з обладнанням для термічного різання.
56

Тема 3. Технологія ручного термічного різання
Фізико-хімічні основи кисневого різання: вплив легованих елементів
сталі на її разрізувальність.
Структурні зміни при кисневому різанні конструкційних сталей.
Технологія виконання підігріву до та під час різання.
Технологія кисневого ручного різання вуглецевих і низьколегованих
сталей середньої товщини без розроблення кромки.
Технологія безгратового кисневого різання. Режими різання.
Технологія різання “змив-процесом”, різання з кисневою завісою.
Технологія різання кисневим списом. Режими різання.
Технологія плазмового ручного різання легованих сталей, кольорових
металів і їх сплавів середньої товщини без розроблення кромки. Режими
різання.
Технологія ручного дугового різання. Режими різання.
Технологія ручного повітряно-дугового і киснево-дугового різання.
Режими різання.
Технологія прямолінійного та фігурного різання у всіх положеннях
металу, простих та середньої складності деталей з вуглецевих сталей,
кольорових металів та сплавів з розмічанням вручну.
Технологія термічного ручного кисневого і повітряно-дугового
поверхневого різання.
Технологія різання різних середньої складності конструкцій; вирізання
вузлів та частин машин. Режими різання.
Вимоги безпеки праці при термічному різанні.
Лабораторно-практична робота
Вибір режиму газодугових способів різання.
Тема 4. Будова переносних та стаціонарних машин для термічного
різання
Переносні машини кисневого і плазмового різання спеціального
призначення. Переносний фланцеріз. Обладнання для фасонного різання
труб.
Переносні машини для повітряно-дугового різання їх технічна
характеристика.
Спеціалізовані портальні машини для різання листів на смуги.
Стаціонарні машини для термічного різання з магнітним копіюванням.
Вимоги до копірів при машинному різанні та правила роботи з ними.
Оснащення та будова приладів для термічного різання , вимоги до них.
Машини для поверхневого кисневого різання (МВЗ). Різаки для машин
вогневого зачищення.
Правила безпеки праці з машинами для термічного різання.
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Лабораторно-практична робота
Будова і принцип роботи стаціонарних машин термічного різання.
Тема 5. Технологія машинного термічного різання
Технологія
кисневого
машинного
різання
вуглецевих
і
низьколегованих сталей середньої товщини без розроблення кромки.
Технологія плазмового машинного різання низьколегованих сталей,
кольорових металів і їх сплавів середньої товщини без розроблення кромки.
Технологія механізованого повітряно-дугового різання. Режими
різання.
Нові способи розмітки під машинну різку: порошкова, дугова
(плазмова), струйна.
Технологія безгратового кисневого різання. Режими різання.
Технологія вирізування фланців на переносних фланцерізах.
Технологія машинного фасонного різання труб.
Технологія прямолінійного та фігурного різання у всіх положеннях
металу, простих та середньої складності деталей з вуглецевих сталей,
кольорових металів та сплавів на переносних кисневих і плазмово- дугових
машинах; на стаціонарних кисневих машинах з магнітним копіюванням.
Технологія механізованого різання різних середньої складності
конструкцій; вирізання вузлів та частин машин. Режими різання.
Контроль якості машинного різання.
Вимоги безпеки праці при термічному різанні.
Тема 6. Основи програмування машин термічного різання
Алгоритм формування керуючої програми для машин термічного
різання матеріла с ЧПК. Ефективність рішення завдання формування
маршруту різання для реальних виробничих умов с різними критеріями
оптимальності. Основні правила, що забезпечують мінімізацію теплових
деформацій матеріла при розробці в CAM.
Стратегія формування маршруту інструмента при розробці керуючих
програм параметрів. Якісні і кількісні характеристики технологічного
обладнання. Основні правила проектування КП для машин термічного
різання
Вибір послідовності контурів для різання. Визначення для кожного
контуру точки врізання. Спеціальні функції, які використовуються для
зменшення витрат матеріла и скороченню вартісних характеристик різання.
Програмування маршруту різання в автоматичному режимі. Вибір
точок врізання. Порядок вирізання заготівок. Правило «жорсткості
матеріалу».
Алгоритм вибору системи автоматизованого проектування. Мінімізація
холостого хода інструмента.
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Тема 7. Вимоги безпеки праці при виконані газорізальних робіт
Нормативні документи з охорони праці, що діють у зварювальному
виробництві. Вимоги безпеки перед початком роботи газорізальника, при
прийомі зміни, робочого місця, обладнання.
Загальні відомості з безпеки праці при роботі газорізальника. Заходи
безпеки після закінчення роботи газорізальника.
Тема 8. Сучасне обладнання та технології термічного різання
Сучасне вітчизняне обладнання для ручного і машинного різання.
Новітні вітчизняні матеріали і технології термічного різання.
Сучасне зарубіжне обладнання для ручного і машинного різання.
Новітні зарубіжні матеріали і технології термічного різання.
Тема 9. Загальні питання організації виробництва
Організаційні основи виробництва в галузі.
Типи і техніко-економічна характеристика виробництва. Особливості
організації виробничих процесів у зварювальному виробництві. Організація
виробництва зварювальних конструкцій. Особливості організації операцій
термічного різання.
Організація технічного нормування процесів різання. Наукова
організація праці і оплата праці газорізальника.
Лабораторно-практична робота
Нормування процесу ручного ацетилено-кисневого різання.
Тема 10. Відомості з технічної механіки
Основи опору матеріалів. Основні поняття опору матеріалів. Зовнішні
сили, що діють на елемент конструкції. Розподілені сили. Моделі
руйнування.
Кінетика механізмів. Механізм і машина. Ланки механізмів.
Кінематичні пари і кінематичні схеми механізмів. Типи кінематичних пар.
Передачі обертового руху. Механічні передачі. Передатне відношення і
передаточне число. Передачі між видами з паралельними, пересічними і
перехресними геометричними осями. Ремінна, фрикційна, зубчаста,
ланцюгова і черв'ячна передачі. Їх будова, переваги і недоліки, призначення і
умовні позначки на кінематичних схемах.
Спосіб підрахунку передаточного числа.
Механізми, що перетворюють рух: зубчато-рейковий, гвинтовий,
кривошипно- шатунний, кривошипно-кулісний, кулачковий. Їх будова,
переваги і недоліки, призначення, умовні позначки на кінематичних схемах.
Деталі машин. Деталі машин і складальні одиниці загального і
спеціального призначення, вимоги до них. Роз’ємні й нероз’ємні з’єднання
деталей машин. Види роз’ємних з’єднань і основні деталі. Види з'єднань
деталей машин.
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Деталі і складальні одиниці передач обертового руху. Осі і вали, їх
відмінності по характеру робіт. Підшипники, їх застосування. Муфти, їх
класифікація і застосування. Редуктори, коробки швидкостей і
вантажопідйомні пристрої.
Тема 11. Конструкції зварних виробів
Типи зварних конструкцій і галузь їх застосування.
Каркаси будинків. Елементи будинків і їх призначення.
Балки, їх типи, галузі використання.
Стійки, їх типи, галузі використання.
Ферми, їх класифікація, характеристика, компонування і типи перетину
стрижнів ферм.
Листові конструкції, їх класифікація, характеристика і галузі
використання.
Трубчасті конструкції, типи стикових з'єднань трубчастих конструкцій,
галузі використання.
Машинобудівні конструкції. Особливості виготовлення зварювальних
деталей і складальних одиниць.
Конструкції складних виробів в галузі; особливості будови.
Матеріали й нормативні документи на виготовлення і монтаж зварних
конструкцій.
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Типова навчальна програма
з предмета «Охорона праці»
Кількість годин
№
з/п
1
2

3

4
5
6

7

Тема
Правові та організаційні основи охорони
праці
Основи безпеки праці у галузі. Загальні
відомості про потенціал небезпеки.
Психологія безпеки праці. Організація
роботи з охорони праці
Основи
пожежної
безпеки.
Вибухонебезпека
і
вибухозахист
виробництва
Основи електробезпеки
Основи гігієни праці та виробничої
санітарії. Медичні огляди
Надання першої медичної допомоги
потерпілим при нещасних випадках.
Загальні відомості про організаційнотехнічні заходи щодо профілактики,
попередження, локалізації техногенних
аварій та катастроф
Охорона навколишнього середовища
Всього:

Всього

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

2

4

2
2
2

2

1
15

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення охорони
праці. Мета і задання предмета “Охорона праці”, обсяг, зміст і порядок його
вивчення. Додаткові вимоги вивчення предмета щодо виконання робіт з
підвищеною небезпекою. Основні законодавчі акти з охорони праці:
Конституція України, Кодекс законів України про працю, Закони України
“Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності”, “Про пожежну
безпеку”, “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Основи
законодавства України про охорону здоровя”.
Основні задання системи стандартів безпеки праці: щодо зниження і
усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення
ефективних засобів захисту працівників. Галузеві стандарти.
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Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір,
його укладення і виконання. Права трудівників на охорону праці на
підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.
Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами
індивідуального та колективного захисту. Державний і громадський контроль
за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за
охороною праці.
Відповідальність (дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і
кримінальна) за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з
охорони праці.
Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і
профзахворювання та профотруєння. Нещасні випадки на виробництві і в
побуті. Алкоголізм і безпека праці.
Основні причини травматизму і професійних захворювань на
виробництві. Найперші заходи запобігання травматизму та захворюванню на
виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медикопрофілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних
захворювань.
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві,
професійних захворювань і отруєнь.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал
небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці
Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною
небезпекою, для яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка
знань з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Порядок
допуску до обслуговування апаратури газополум’яної обробки. Основні
правила безпечного використання матеріалів, газових балонів, апаратів,
інструментів, пристроїв, обладнання тощо при виконанні газорізальних робіт.
Правила експлуатації газокисневих різаків перед початком і під час роботи.
Правила збереження і транспортування горючих газів. Зони безпеки та їх
огородження. Світлова і звукова сигналізації. Попереджувальні написи,
сигнальні фарбування. Фарбування балонів для різних газів. Знаки безпеки.
Засоби індивідуального захисту газорізальника від небезпечних і
шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби
індивідуального захисту. Захист очей і органів дихання. Захист від шуму,
пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Граничнодопустима концентрація шкідливих газів в повітрі робочої зони і їх наслідки
під час виконання газорізальних робіт. Мікроклімат виробничих приміщень.
Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.
Правила та заходи попередження нещасних випадків і аварій. План
ліквідації аварій. План евакуації з аварійних приміщень.
Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях
освітніх закладів.
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Фізіологічна та психологічна основи трудового процесу (безумовні та
умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).
Пристосування людини до навколишніх умов на виробництві (почуття,
сприймання, увага, память, 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 нормативних актів про охорону праці щодо безпеки
виробничих процесів, обладнання, будівель.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою та тих, що потребують
професійного добору; організація безпеки праці на таких роботах згідно з
нормами та правилами.
Засоби колективного захисту працівників. План ліквідації аварій. План
евакуації з приміщень при аварії.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист
виробництва
Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил
використання відкритого вогню і електричної енергії, експлуатація
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,
загоряння, самозагоряння, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини.
Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції.
Поняття вогнестійкості.
Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок,
покривала, їх вогнегасильні властивості. Протипожежна техніка:
спецавтомашини, авто та мотопомпи, спецустановки, вогнегасники, ручний
протипожежний інструмент, їх призначення, будова та використання.
Особливості гасіння пожежі на обєктах галузі.
Організація пожежної охорони в галузі.
Стан та динаміка аварійності у світовій індустрії. Аналіз найвідоміших
промислових аварій, повязаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних
речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнування і
наслідків аварій від масштабу, 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, газових викидів у
незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.
Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку
середовища.
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Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування
і тяжкість наслідків.
Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних
процесів; показники рівня руйнування промислових об’єктів.
Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного захисту (ПАЗ).
Обґрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості) систем
контролю, управління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного
процесу і енергетичного потенціалу обєкта.
Запобігання аварійній розгерметизації технологічних систем,
загорянню аварійних викидів.
Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для
виробництв підвищеної вибухонебезпеки.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного
струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, що
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 напруги. Електричний потенціал Землі. Електрична
напруга доторкання.
Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження
працівників електричним струмом.
Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.
Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади.
Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними
електросвітильниками.
Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і
персональних комп’ютерах.
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від
блискавки. Правила поведінки під час грози.
Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди
Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних,
гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори
(шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини,
їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.
Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича
гімнастика. Дотримання норм піднімання і переміщення важких речей
неповнолітніми і жінками.
Основні гігієнічні особливості праці за професією.
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Вимоги до опалення, вентиляції і 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.
Щорічні медичні огляди неповнолітніх працівників, осіб віком до 21го року.
Тема 6. Надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних
випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи
профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та
катастроф
Основи анатомії людини.
Послідовність, принципи й засоби надання першої медичної допомоги.
Дії у складних випадках. Основні принципи надання першої допомоги:
правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання
першої медичної допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила
користування.
Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях,
вивихах, перебрухтах.
Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу.
Надання першої медичної допомоги при непритомності
(утраті
свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.
Ознаки отруєння і перша медична допомога потерпібрухту. Способи
надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.
Правила надання першої медичної допомоги при ураженні
електричним струмом.
Оживляння. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії
особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного
виконання масажу серця та штучного дихання.
Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних
засобів. Транспортування потерпілого.
Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та
наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку
життя і здоровя людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф
та їх наслідки.
Загальні відомості про інженерно-технічні заходи, спрямовані на
забезпечення безпеки функціонування потенційно небезпечних обєктів
(ПНО), захист виробничого персоналу і населення, зменшення збитків, утрат
і руйнувань при аваріях, великих пожежах.
Тема 7. Охорона навколишнього середовища
Вимоги нормативних актів щодо охорони навколишнього середовища.
65

Адміністративна та юридична відповідальність керівників виробництва
та громадян за порушення у галузі раціонального природокористування та
охорони навколишнього середовища.
Джерела та чинники забруднення
навколишнього середовища.
Обов’язки та відповідальність працівників даної професії в сфері охорони
навколишнього середовища.
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Типова навчальна програма
з предмета «Матеріалознавство»

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема

Вступ
Основні відомості про метали
Основні відомості з теорії сплавів
Чавун
Леговані сталі
Основні відомості про термічну обробку
металевих матеріалів
Кольорові метали і їх сплави
Неметалеві і спеціальні матеріали
Всього:

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
1
2
1
1
2
3
1
2
2
2
15

2

Тема 1. Вступ
Зміст предмета, його роль у формуванні професійних знань і умінь,
взаємозв'язок з загальнотехнічними, спеціальними предметами і виробничим
навчанням.
Тема 2. Основні відомості про метали
Методи визначення механічних і технологічних властивостей.
Методи дослідження структури металів і сплавів. Макроскопічний і
мікроскопічний методи дослідження, що не руйнують засоби контролю:
рентгенівське просвічування, магнітний і ультразвуковий методи.
Лабораторно-практична робота
Визначення твердості за Брінелем.
Тема 3. Основні відомості з теорії сплавів
Сплави. Загальна схема одержання сплавів: сплавка, спікання. Криві
охолодження. Критичні крапки. Тверді розчини, хімічні сполуки, механічні
суміші. Структура і властивості кожного виду сплавів.
Залізо і його сплави: сталь, чавун. Діаграма стану залізовуглецевих
сплавів. Її призначення, характерні лінії, крапки, фази. Структури
залізовуглецевих сплавів і їх властивості.
Тема 4. Чавун
Чавун. Загальна схема одержання
виробництва. Методи одержання виливків.

чавунів.

Основи

ливарного
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Різновиди чавунів, властивості чавунів, галузь застосування.
Тема 5. Леговані сталі
Леговані сталі, їх класифікація. Вплив легуючих елементів на
властивості сталей.
Леговані конструкційні сталі. Механічні і технологічні властивості
сталей, їх склад, марки і застосування.
Лабораторно-практична робота
Маркування легованих сталей.
Тема 6. Основні відомості про термічну обробку металевих матеріалів
Коротка характеристика видів термічної обробки: відпал, нормалізація,
загартування, відпустка; їх призначення.
Тема 7. Кольорові метали і їх сплави
Мідь і її сплави: латуні і бронзи. Основні властивості, застосування міді і
її сплавів. Застосування міді, латуні, бронзи при виготовленні апаратури для
термічного різання. Марки міді, латуней і бронзи.
Алюміній і його сплави; їх властивості і галузь застосування. Марки
алюмінію і його сплавів.
Тема 8. Неметалеві і спеціальні матеріали
Вуглецеві електроди.
Покриті електроди. Загальна класифікація і характеристика покритих
електродів.
Керамічні електроди.
Поняття про бетон і залізобетон.
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Типова навчальна програма з предмета

«Електротехніка з основами промислової електроніки»
Кількість годин
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Тема
Джерела електричної енергії
Електромагнетизм
Змінний струм та кола змінного струму
Електричні апарати
Електропривод
Промислова електроніка
Всього:

Всього

3
2
4
2
2
2
15

з них на
лабораторно–
практичні
роботи

1
1

2

Тема 1. Джерела електричної енергії
Джерела енергії постійного та змінного струму. Джерела живлення
дуги для зварювання. Інверторні джерела живлення дуги. Особливості
джерел живлення для плазмового різання.
Тема 2. Електромагнетизм
Закони магнітних кіл з постійною магніторушійною силою.
Електромагніти. Взаємодія магнітних полів провідників зі струмом. Сила
Ампера. Процеси в магнітних колах зі змінними магніторушійними силами.
Електромагнітна індукція. Самоіндукція. Взаємоіндукція.
Тема 3. Змінний струм та кола змінного струму
Синусоїдальний змінний струм. Векторні діаграми. Кола змінного
струму з послідовним з’єднанням активного, індуктивного та ємнісного
опорів. Резонанс напруги.
Кола змінного струму з паралельним з’єднанням активного,
індуктивного та ємкісного опорів.
Резонанс струмів.
Потужність у колах змінного струму. Трикутник потужностей.
Коефіцієнт потужності. Компенсація зсуву фаз.
Трифазна система змінних струмів. З’єднання обмоток генератора та
приймачів електричної енергії зіркою та трикутником.
Лабораторно-прктична робота
З’єднання обмоток генератора.
Тема 4. Електричні апарати
Загальні відомості про електричні апарати.
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Рубильники, вимикачі, перемикачі, запобіжники. Автоматичні
вимикачі. Електромагнітні виконавчі пристрої. Електромагнітні контактори
та пускачі. Безконтактні контактори. Електричні реле.
Лабораторно-практична робота
Електричні апарати.
Тема 5. Електропривод
Основні поняття. Класифікація електроприводів. Режими роботи.
Керування електроприводом. Особливості електроприводів стаціонарних
машин термічного різання.
Тема 6. Промислова електроніка
Значення автоматики для розвитку всіх галузей народного
господарства. Автоматичне управління обладнанням, автоматичний контроль
за виробничими процесами.
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Типова навчальна програма з предмета

«Читання креслень»
Кількість годин
№
з\п
1
2
3
4
5
6
7

Тема
Вступ до курсу креслення
Практичне застосування геометричних
побудов
Основи проекційної графіки
Перерізи і розрізи
Робочі креслення деталей
середньої
складності та ескізи
Складальні креслення
Читання і виконання креслень з професії
Всього:

Всього

з них на
лабораторно –
практиктичні
роботи

1
1
2
2
1
1
2
10

Тема 1. Вступ до курсу креслення
Правила позначення шорсткості поверхонь на кресленнях.
Послідовність читання креслень.
Вправи з читання робочих креслень.
Тема 2. Практичне застосування геометричних побудов
Спряження, що застосовується при розмітці контурів технічних
деталей.
Уклін та конусність, їх визначення, побудова за заданою величиною та
позначення на кресленнях.
Тема 3. Основи проекційної графіки
Креслення й ескізи деталей середньої складності. Креслення деталей
середньої складності та їх призначення. Розташування проекцій на кресленні.
Прямокутні проекції тіл. Позначення і надписи на кресленнях. Оформлення
креслень. Послідовність в читанні креслень.
Вправи з читання робочих креслень середньої складності.
Тема 4. Перерізи та розрізи
Розрізи. Класифікація розрізів: прості і складні (вертикальні,
горизонтальні, похилі). Місцеві розрізи, їх застосування. Позначення
розрізів. Поняття про прості розрізи, їх позначення.
Відмінність перерізів від розрізів. Перерізи винесені і накладені.
Позначення перерізів.
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Тема 5. Робочі креслення деталей середньої складності та ескізи
Визначення видів деталей, даних на кресленні. Визначення головного
виду, форми деталі. Визначення на кресленні розмірів деталі та її елементів,
шорсткості поверхонь.
Поняття про виносні елементи, їх розташування, позначення.
Поняття про ескіз, його відмінність від робочого креслення.
Послідовність виконання ескізів із натури. Обмір деталі.
Умовні зображення на кресленнях різьби, зубчастих коліс, пружин.
Позначення на кресленнях класів точності і шорсткості поверхонь.
Вправи. Читання креслень середньої складності. Читання основного
напису.
Тема 6. Складальні креслення
Поняття про складальні креслення, їх призначення.
Зображення і умовне позначення з’єднань деталей: роз’ємні і
нероз’ємні. Їх зображення на кресленнях. Нероз’ємні з’єднання: клепані,
зварні, одержані паянням. Їх зображення на кресленнях.
Тема 7. Читання і виконання креслень з професії
Читання робочих креслень середньої складності деталей, що розрізаються.
Виконання креслень деталей середньої складності.
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Професія: 7212 Газорізальник
Кваліфікація: 3 розряд
№
з/п

Тема

Виробниче навчання
1 Вступне заняття
Безпека праці та пожежна безпека у навчальній
2
майстерні (на полігоні)
Ознайомлення з обладнанням для ручного термічного
3
різання
4 Ручне термічне різання металу
Ознайомлення з обладнанням для машинного
5
термічного різання
6 Машинне термічне різання металу
Виробнича практика
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на
1
виробництві
2 Виконання робіт газорізальника ІІІ розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Всього:

Кількість
годин
120
3
3
18
24
36
36
168
7
161
288

І. Виробниче навчання
Тема 1. Вступне заняття
Інструктаж за змістом занять.
Навчально-виробничі та виховні завдання курсу.
Склад робіт, етапи професійного росту и трудового становлення
робітника.
Ознайомлення учнів з навчальною майстернею (полігоном),
розміщення їх по робочим місцях. Ознайомлення учнів с порядком
отримання і здачі інструменту і пристосувань. Ознайомлення с режимом
роботи, формами організації праці і правилами внутрішнього розпорядку у
навчальній майстерні (на полігоні).
Робоче місце газорізальника та його організація.
Тема 2. Безпека праці та пожежна безпека у навчальній майстерні (на
полігоні)
Інструктаж за змістом занять.
Вимоги безпеки праці в навчальних майстернях і на робочих місцях.
Причини травматизму. Види травматизму, міри його попередження.
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Основні правила і інструкції з безпеки праці, їх виконання.
Пожежна безпека. Причини пожеж в приміщеннях учбових закладів.
Заходи попередження пожеж. Запобіжні засоби при користуванні
вогненебезпечними рідинами і газами.
Правила поведінки учнів при пожежі. Порядок виклику пожежної
команди. Правила користування первинними засобами пожежегасіння.
Будова і застосування вогнегасників і внутрішніх пожежних кранів. Заходи
по забезпеченню пожежної безпеки, шляхи евакуації.
Тема 3. Ознайомлення з обладнанням для ручного термічного різання
Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека
праці під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Інструмент, пристрої та обладнання: пост для ручного кисневого
різання, різаки для різання “змив-процесом”, різаки для поверхневого
кисневого різання, пост для повітряно-дугового різання, різак для повітрянодугового різання, балони з киснем, пост для киснево-дугового різання, різак
для киснево-дугового різання.
Вправи:
- профілактичний огляд різаків для різання “змив-процесом”, різаки
для поверхневого кисневого різання;
- під’єднання та попереднє випробування спеціальних різаків;
- профілактичний огляд, під’єднання та попередній іспит різака для
повітряно-дугового різання;
- встановлення та зміна вуглецевого електроду;
- підключення та відключення джерел живлення, регулювання сили
струму;
- підключення та відключення компрессора;
- профілактичний огляд, під’єднання та попередній іспит різака для
киснево-дугового різання;
- підбір, встановлення та регулювання режимів різання;
- запалювання, регулювання та тушіння полум’я.
Тема 4. Ручне термічне різання металу
Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека
праці під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Інструмент, пристрої та обладнання: пост для ручного кисневого
різання, різаки для різання “змив-процесом”, різаки для поверхневого
кисневого різання, пост для повітряно-дугового різання, різак для повітрянодугового різання, балони з киснем, пост для киснево-дугового різання, різак
для киснево-дугового різання.
Вправи:
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- роз’єднувальне
ручне
кисневе
різання
вуглецевих
та
низьколегованих сталевих пластин середньої товщини в усіх
просторових положеннях;
- вирізування круглих, прямокутних та трикутних отворів на
пластинах по намічених рисках;
- різання профільного металу (кутника). Різання швелера. Різання
прутків квадратного та круглого профілю. Різання труб;
- поверхневе кисневе різання на сталевих пластинах;
- роз’єднувальне ручне повітряно-дугове різання пластин з
вуглецевих сталей;
- різання кутиків та швелерів;
- вирізування геометричних фігур, пропалювання отворів;
- різання труб;
- повітряно-дугове поверхневе різання;
- різання “змив-процесом”;
- різання з кисневою завісою, різання з імпульсним подаванням
кисню;
- безгратове кисневе різання пластин;
- ручне плазмове різання низьколегованих сталей, кольорових металів
і їх сплавів середньої товщини без розроблення кромки;
- перевірка якості різання.
Тема 5. Ознайомлення з обладнанням для машинного термічного різання
Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека
праці під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Інструмент, пристрої та обладнання: переносний фланцеріз, переносна
машина для фасонного різання труб, переносна машина для повітрянодугового різання, стаціонарна машина для кисневого та плазмового різання с
магнітним копіюванням, спеціалізована портальна машина для різання
листів на смуги, машина для поверхневого різання, різак для вогневого
зачищення.
Вправи:
- попередній профілактичний огляд переносного фланцеріза;
- попередній профілактичний огляд переносної машині для
фасонного різання труб;
- попередній профілактичний огляд переносних машин для
повітряно-дугового і киснево-дугового різання;
- попередній профілактичний огляд стаціонарної машини для
кисневого та плазмового різання с магнітнім копіюванням;
- попередній профілактичний огляд спеціалізованої портальної
машини для різання листів на смуги;
- попередній профілактичний огляд машини для поверхневого різання
(МВЗ);
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- попередній огляд різаків для машин вогневого зачищення, їх
під’єднання;
- перевірка справності машин зовнішнім оглядом;
- пуск машин на холостому ході;
- підбір, встановлення та регулювання режимів різання.
Тема 6. Машинне термічне різання металу
Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека
праці під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Інструмент, пристрої та обладнання:переносний фланцеріз, переносна
машина для фасонного різання труб, переносна машина для повітрянодугового різання, стаціонарна машина для кисневого та плазмового різання с
магнітним копіюванням, спеціалізована портальна машина для різання листів
на смуги, машина для поверхневого різання (МВЗ).
Вправи:
- різання фланців;
- фасонне різання труб;
- пакетне різання;
- безгратове кисневе різання пластин;
- різання пластин з кольорових металів та сплавів;
- механізоване повітряно-дугове різання легованих сталей;
- плазмове різання на стаціонарних машинах з магнітним
копіюванням легованих сталей, кольорових металів і їх сплавів
середньої товщини без розроблення кромки;
- термічне механізоване поверхневе різання вуглецевої та
низьколегованої сталі;
- перевірка якості різання.
ІІ. Виробнича практика
Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на виробництві
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві.
Структура виробництва й організація праці на підприємстві. Основні цехи
підприємства, технологічний процес виготовлення продукції, устаткування.
Технічні служби, їхні задачі й основні функції. Впровадження
автоматизованих виробництв і ресурсозберігаючих технологій планування
праці і контроль якості на виробничій дільниці, у бригаді, на робочому місці.
Система керування охороною праці. Організація служби безпеки праці на
підприємстві. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на
підприємстві. Застосування засобів безпеки праці й індивідуального захисту.
Тема 2. Самостійне виконання робіт газорізальника ІІІ розряду
Самостійне виконання робіт газорізальника ІІІ розряду.
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Детальна програма виробничої практики розробляється кожним
навчальним закладом окремо з врахуванням 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.
Апаратура нафтохімічна: резервуари, сепаратори, посудини
тощо – вирізання отворів без скосу краю.
2.
Балансири ресорного підвішування рухомого складу –
вирізання за розміткою вручну.
3.
Балансири та важелі гальмової системи пасажирських вагонів
– різання на напівавтоматичних машинах.
4.
Деталі з листової сталі товщиною до 40 мм – вирізання вручну
за розміткою.
5.
Деталі з листової сталі товщиною до 60 мм – вирізання вручну
за розміткою.
6.
Деталі моделей – різання за фігурними шаблонами.
7.
Деталі фігурні – вирізання на кисневих машинах з
одночасною роботою трьох різаків.
8.
Заготовки для ручного або автоматичного електродугового
зварювання, різання без скосів краю.
9.
Конструкції суднові – вирізання отворів.
10.
Лапи кронштейнів гребних валів – відрізання.
11.
Листи зовнішнього обшивання – різання на кисневій машині
без розроблення краю.
12.
Метал профільний та сортовий – різання під час заготовки.
13.
Настил – різання під час установлення.
14.
Рами, кришки, боковини, кузови вагонів – різання під час
складання.
15.
Труби загального призначення – різання без скосу краю.
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КРИТЕРІЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ
Професія: 7212 Газорізальник
Кваліфікація – 3 розряд
ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

будову та принцип дії стаціонарних та переносних кисневих та
плазмово-дугових машин;

будову та принцип дії ручних різаків та генераторів різних систем;

будову та принцип дії спеціальних пристроїв; властивості металів та
сплавів, які підлягають різанню;

вимоги до копірів при машинному різанні та правила роботи з ними;

допуски на точність при газовому різанні та струганні;

найвигідніше співвідношення між товщиною металу, номером
мундштука та тиском кисню;

режими різання та витрат газу при кисневому та газоелектричному
різанні;

вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього
середовища;

норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт;

основи програмування машин термічного різання;

основи ведення підприємницької діяльності.
ВМІЄ:

раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

профілактичний огляд, під’єднання та попередній іспит різаків для
киснево-дугового різання;

попередній профілактичний огляд переносних та стаціонарних машин;

підбір, встановлення та регулювання режимів різання;

виконувати кисневе та повітряно-плазмове прямолінійне та фігурне
різання металів;

виконувати кисневе та повітряно-плазмове різання простих та
середньої складності деталей з вуглецевих сталей з розміткою вручну
на переносних та стаціонарних кисневих та плазмово-дугових машинах
для різання у всіх просторових положеннях зварного шва;

виконувати кисневе та повітряно-плазмове різання кольорових металів
та сплавів з розміткою вручну на переносних та стаціонарних кисневих
та плазмово-дугових машинах для різання у всіх просторових
положеннях зварного шва;

різати додатки та ливники у відливках товщиною до 300 мм, які мають
декілька рознімань та відкритих стрижневих знаків;

виконувати підготування та розмічання під різання;

виконувати ручне кисневе різання бензорізальними апаратами
застарілих кранів, форм балок, машин та іншого складного брухту на
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задані розміри за Державним стандартом з відділенням відходів
кольорових металів та зі збереженням;
вирізати отвори без скосу краю нафтохімічної апаратури: резервуари,
сепаратори, посудини тощо;
вирізати за розміткою вручну балансири ресорного підвішування
рухомого складу;
різати на напівавтоматичних машинах балансири та важелі гальмової
системи пасажирських вагонів;
вирізати вручну за розміткою деталі з листової сталі товщиною до
40мм;
вирізати вручну за розміткою деталі з листової сталі товщиною до
60мм;
різати за фігурними шаблонами деталі моделей;
вирізати на кисневих машинах з одночасною роботою трьох різаків
фігурні деталі;
різати без скосів краю заготовки для ручного або автоматичного
електродугового зварювання;
вирізати отвори суднової конструкції;
відрізати лапи кронштейнів гребних валів;
різати на кисневій машині без розроблення краю листи зовнішнього
обшивання;
різати профільний та сортовий метал під час заготовки;
різати настил під час установлення;
різати під час складання рами, кришки, боковини, кузови вагонів;
різати без скосу краю труби загального призначення;
кисневе вирізання вузлів та частин машин, які можуть бути
використані після ремонту;
дотримуватись норм технологічного процесу;
контролювати якість різання;
виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і
навколишнього середовища,
додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені
тощо);
дотримуватись виробничих (експлуатаційних) інструкцій.
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
№
з/п
1
І

Найменування

2
Газорізальна майстерня
(полігон).
Обладнання
1 Різак для поверхневого
різання
2 Різак для різання “змивпроцесом”
3 Різак
для
повітрянодугового різання
4 Переносна машина для
кисневого
фасонного
різання труб
5 Переносний фланцеріз
6 Переносна машина для
плазмового
повітрянодугового різання
7 Стаціонарна машина для
кисневого
різання
з
магнітним копіюванням
8 Стаціонарна машина для
плазмового
різання
магнітним копіюванням
9 Пост
для
повітрянодугового різання
10 Пост для киснево дугового
різання
Прилади і пристрої
Шаблони
Циркульний прилад
Копіри

Кількість на групу
з 15 осіб
Для індивідуального
користування

3

Для
групового
користування

Примітки

4

5

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
За потребою

1
За потребою

80

Міністерство освіти і науки України
Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти

ДСПТО 7212.00.02.00 - 2014
(позначення стандарту)
Професія:

Газорізальник

Код:

7212

Кваліфікація: газорізальник 4-го розряду

Видання офіційне
Київ-2014
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)
підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 7212 Газорізальник
2. Кваліфікація: газорізальник 4 розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: будову кисневих та плазмово-дугових машин з
фотометричним та програмним керуванням та масштабно - дистанційним
пристроєм;
процес кисневого та плазмово-дугового різання легованих сталей;
правила різання легованих сталей з підігріванням;
креслення, основи електротехніки, правових знань, ведення
підприємницької діяльності та галузевої економіки.
Повинен уміти:
виконувати кисневе та повітряно-плазмове прямолінійне та фігурне
різання складних деталей з різних сталей, кольорових металів та сплавів з
розміткою вручну на переносних та стаціонарних кисневих та плазмоводугових машинах з фотоелементами та програмним керуванням;
виконувати кисневе різання вручну та різання бензорізальними та
газорізальними апаратами різних сталей, кольорових металів та сплавів з
розробленням кромки,
виконувати киснево-флюсове різання деталей з високохромістих та
хромонікелевих сталей та чавуну,
виконувати газове різання суднових об’єктів на плаву.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче
місце;
дотримуватись норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і
навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
використовувати в разі необхідності засоби попередження та 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 рівня, освітньо-кваліфікаційного рівнів,
кваліфікації осіб
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5.1. При вступі на навчання
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» газорізальника
3-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1року.
5.3. Після закінчення навчання
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією
газорізальника 4-го розряду; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Різання металу
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік:
прийняття на роботу
після закінчення строку навчання
здійснюється відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (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.
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№
з/п

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ РОБІТНИКІВ
Професія: 7212 Газорізальник
Кваліфікація: 4 розряд
Загальний фонд навчального часу – 371 годин
Кількість
годин
з них на
Навчальні предмети
лабораторноВсього
практичні
роботи

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
4
5

6

Загально-професійна підготовка
Основи правових знань
Основи
галузевої
економіки
та
підприємництва
Інформаційні технології
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Технологія і обладнання газорізальних робіт
Охорона праці
Читання креслень
Електротехніка з основами промислової
електроніки
Матеріалознавство
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація (або
поетапна
(проміжна)
кваліфікаційна
атестація при продовженні навчання)
Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

33
6
6
6
15
111
58
15
6

2

2
1

6
6
205
72
133
15

1

7
356

6
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Перелік кабінетів, майстерень (полігонів)
для підготовки кваліфікованих робітників
за професією “Газорізальник”
І Кабінети:
- технології та обладнання газорізальних робіт
- матеріалознавства
- основ галузевої економіки та підприємництва
- охорони праці
- інформаційних технологій
ІІ Майстерні (полігони):
- майстерня (полігон) газорізальних робіт
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють індивідуальне професійне
навчання кваліфікованих робітників навчальний процес може здійснюватись при
наявності обладнаного навчального робочого місця.
Предмет «Інформаційні технології» для індивідуального навчання, перепідготовки
та підвищення кваліфікації робітників вивчається за погодженням підприємств –
замовників кадрів
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Типова навчальна програма з предмета
«Основи правових знань»
Кількість годин
№
з/п

1
2
3

Тема
Правове регулювання господарських відносин
у промисловості
Основи трудового законодавства
Злочин і покарання
Всього годин:

всього

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
2
2
6

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у промисловості
Правовий статус підприємств. Рішення правління та дисциплінарний
статут. Особливості регулювання праці окремих категорій працівників. Трудові
та соціально-побутові пільги для працівників галузі.
Тема 2. Основи трудового законодавства
Правові основи соціального захисту і соціальних гарантій працівників
згідно з Конституцією України. Кодекс законів про працю, закон України "Про
обов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату
працездатності". Загальна характеристика трудового права України. Трудова
дисципліна. Охорона праці. Розгляд трудових спорів.
Тема 3. Злочин і покарання
Поняття кримінального права. Злочин та інші правопорушення.
Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Співучасть у злочині.
Поняття кримінального покарання. Види покарань. Кримінальна
відповідальність за господарські злочини.
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Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»

№
з/п

1
2
3
4

Тема

Ресурсне забезпечення діяльності
підприємства
Фінансова база підприємства
Якість продукції та економічна
ефективність
Основи підприємницької діяльності в
галузі
Всього годин:

Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
1
2
2
1
6

Тема 1. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства
Оцінка основних фондів. Спрацювання, амортизація та відтворення
основних фондів. Оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів.
Поняття, склад, структура інвестицій. Формування і регулювання фінансових
інвестицій (цінних паперів). Інвестиційні проекти підприємств.
Тема 2. Фінансова база підприємства
Витрати виробництва. Постійні і змінні витрати виробництва.
Собівартість продукції, її види. Показники собівартості продукції.
Групування витрат що формують собівартість продукції. Калькуляції
собівартості продукції за статтями витрат. Джерело знищення собівартості.
Ціна продукції. Види цін. Методи ціноутворення. Розрахунок ціни. Прибуток
підприємства. Валовий, балансовий та чистий прибуток. Методи розрахунку
прибутку.
Рентабельність продукції і виробництва. Шляхи підвищення рентабельності
Тема 3. Якість продукції та економічна ефективність
Поняття якості продукції, необхідність її поліпшення. Показники
якості.
Методи оцінки якості. Державні стандарти якості.
Шляхи забезпечення виробництва високоякісної продукції.
Конкурентоспроможність продукції.
Тема 4. Основи підприємницької діяльності в галузі
Процес створення підприємства в галузі. Вибір сфери підприємницької
діяльності. Способи входження в бізнес. Бізнес-план як інструмент
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підприємницької діяльності, призначення і структура. Джерела залучення
коштів. Складання установчих документів. Державна реєстрація суб'єктів
підприємницької діяльності.
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Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»

№ з/п

Кількість годин
Зних на
Всього

Тема

лабораторно1

Ієрархічні системи управління

2

2
3

Види і типи публікацій.
виробництвом.
Електронна комерція.

2
2

практичні
2
роботи

6

2

Всього годин

Тема 1. Ієрархічні системи управління виробництвом
Ієрархічні системи управління виробництвом. Ієрархія інформаційних
технологій по рівням складності об’єктів інформатизації: автономні робочі
станції, мережні інформаційно-пошукові системи, мережні автоматизовані
інформаційно-вимірювальні системи реалізованого часу.
Тема 2. Види і типи публікацій
Основи створення комп’ютерних публікацій. Настільна видавнича
система. Поняття про бюлетень та буклет. Створення нової публікації.
Створення бюлетеня на основі шаблону. Редагування статей бюлетеня.
Створення буклету. Редагування та друк публікацій.
Лабораторно-практичні роботи
1.Створення публікації. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».
2. Створення публікації. Тема: «Моя майбутня професія».
Тема 3. Електронна комерція
Поняття електронної комерції, її переваги і обмеження. Схеми
електронної комерції: бізнес-бізнес і бізнес-споживання. Електронні ринки.
Вплив електронної комерції на сучасний бізнес. Переваги і недоліки
електронної комерції.
Робота з інформаційно-довідковими системами та елементами бібліотек:
створення бібліографічного каталогу за професією
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Типова навчальна програма з предмета
«Технологія і обладнання газорізальних робіт»
Кількість годин
№
з/п

Тема

1 Вступ
2 Обладнання для ручного термічного різання
3 Технологія ручного термічного різання
Основи програмного керування машинами для
4
термічного різання
Будова переносних та стаціонарних машин для
5
термічного різання
6 Технологія машинного термічного різання
Вимоги безпеки праці при виконанні
7
газорізальних робіт
Сучасне обладнання і технології термічного
8
різання
Атестаційний залік
Всього:

всього

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

1
10
8
10
12

1

12

1

2
1
2
58

2

Тема 1. Вступ
Значення підвищення професійної майстерності і технічного рівня
робітників.
Ознайомлення
учнів,
слухачів
з
кваліфікаційною
характеристикою і програмами навчання по 4 розряду.
Тема 2. Обладнання для ручного термічного різання
Будова поста для ручного киснево-флюсового різання. Різаки для
ручного роз’єднувального киснево-флюсового різання; конструкція різаків, їх
технічна характеристика, правила поводження з ними.
Установки для киснево-флюсового різання. Будови різаків для кисневофлюсового різання та правила їх експлуатації. Будова флюсоживителей.
Будова установки для киснево-флюсового різання бетону і
залізобетону. Будова списотримача.
Різаки для ручного поверхневого киснево-флюсового різання,
конструкція різаків, їх технічна характеристика, правила поводження з ними.
Вимоги до організації робочого місця і правила безпеки під час роботи
з обладнанням для ручного термічного різання.
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Тема 3. Технологія ручного термічного різання
Технологія кисневого ручного різання вуглецевих і низьколегованих
сталей середньої товщини з розробленням кромки.
Технологія плазмового ручного різання легованих сталей, кольорових
металів і їх сплавів середньої товщини з розробленням кромки.
Технологія ручного киснево-флюсового різання високохромістих і
хромонікелевих сталей та чавуну. Режими різання.
Технологія киснево-флюсового різання труб, поверхневого різання
бетону та залізобетону.
Технологія прямолінійного та фігурного різання у всіх положеннях
металу, складних деталей з вуглецевих і легованих сталей, кольорових
металів та сплавів з розмічанням вручну.
Технологія термічного різання легованих сталей з підігріванням.
Підігрівання до різання і під час різання.
Технологія різання різних складних конструкцій; вирізання вузлів
тачастин машин. Режими різання.
Вимоги безпеки праці при термічному різанні.
Тема 4. Основи програмного керування машинами для термічного
різання
Загальні відомості про програмне керування, системи числового
програмного керування та елементи програмного керування. Значення
автоматизації виробничого обладнання с використанням обчислювальної
техніки, носії програм. Способи завдання програм. Сутність числового
програмного керування. Призначення числового програмного керування.
Призначення, класифікація та використання машин для термічного різання.
Основні вузли та системи машин.
Тема 5. Будова переносних та стаціонарних машин для термічного
різання
Машини для термічного різання, їх класифікація, типи, характеристика.
Переносні машини для кисневого, киснево-флюсового і плазмового
різання. Будова установки для механізованого різання бетону.
Стаціонарні різальні машини для кисневого, киснево-флюсового,
плазмового і газолазерного різання з фотоелектронним копіюванням і
програмним керуванням, їх характеристика і призначення.
Машини термічного різання з масштабно-дистанційним пристроєм.
Будова програмного керування. Пульт керування машиною. Робота в
різних режимах.
Правила обслуговування переносних машин та машин з
фотоелектронним керуванням і програмним керуванням
Правила безпеки праці з машинами для термічного різання.
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Лабораторно-практична робота
Будова і принцип роботи стаціонарної машини термічного різання.
Тема 6. Технологія машинного термічного різання
Технологія
кисневого
машинного
різання
вуглецевих
і
низьколегованих сталей середньої товщини з розробленням кромки.
Технологія плазмового машинного різання легованих сталей,
кольорових металів і їх сплавів середньої товщини з розробленням кромки.
Технологія машинного киснево-флюсового різання високо хромистих і
хромонікелевих сталей та чавуну. Режими різання.
Технологія
механізованого киснево-флюсового різання бетону та залізобетону.
Технологія прямолінійного та фігурного різання у всіх положеннях
металу, складних деталей з вуглецевих і легованих сталей, кольорових
металів та сплавів на переносних кисневих і плазмово-дугових машинах.
Машинне програмування. Система підготування програми: її склад та
структура. Мова введення вихідних даних. Основні системи підготування
керуючих програм. Порядок введення даних, перевірка програми.
Технологія прямолінійного та фігурного різання у всіх положеннях
металу, складних деталей з вуглецевих і легованих сталей, кольорових
металів та сплавів на стаціонарних кисневих і плазмових машинах з
фотоелектронним копіюванням і програмним керуванням.
Технологія різання легованих сталей з підігріванням. Підігрівання до
різання і під час різання.
Технологія термічного різання на машинах з масштабно-дистанційним
пристроєм.
Технологія механізованого різання різних складних конструкцій;
вирізання вузлів та частин машин. Режими різання.
Вимоги безпеки праці при термічному різанні.
Лабораторно-практична робота
Вибір режиму машинного різання.
Тема 7. Вимоги безпеки праці при виконанні газорізальних робіт
Нормативні документи з охорони праці, що діють у зварювальному
виробництві. Вимоги безпеки перед початком роботи газорізальника, при
прийомі зміни, робочого місця, обладнання.
Загальні відомості з безпеки праці при роботі газорізальника.
Заходи безпеки після закінчення роботи газорізальника.
Тема 8. Сучасне обладнання і технології термічного різання
Сучасне вітчизняне обладнання для ручного і машинного різання.
Новітні вітчизняні матеріали і технології термічного різання.
Сучасне зарубіжне обладнання для ручного і машинного різання.
Новітні зарубіжні матеріали і технології термічного різання.
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Типова навчальна програма
з предмета «Охорона праці»
Кількість годин
№
з/п
1
2

3

4
5
6

7

Тема

Правові та організаційні основи охорони
праці
Основи безпеки праці у галузі. Загальні
відомості про потенціал небезпеки.
Психологія безпеки праці. Організація
роботи з охорони праці
Основи
пожежної
безпеки.
Вибухонебезпека
і
вибухозахист
виробництва
Основи електробезпеки
Основи гігієни праці та виробничої
санітарії. Медичні огляди
Надання першої медичної допомоги
потерпілим при нещасних випадках.
Загальні відомості про організаційнотехнічні заходи щодо профілактики,
попередження, локалізації техногенних
аварій та катастроф
Охорона навколишнього середовища
Всього:

Всього

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

2

4

2
2
2

2

1
15

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення охорони
праці. Мета і завдання предмета “Охорона праці”, обсяг, зміст і порядок його
вивчення. Додаткові вимоги вивчення предмета щодо виконання робіт з
підвищеною небезпекою. Основні законодавчі акти з охорони праці:
Конституція України, Кодекс законів України про працю, Закони України
“Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності”, “Про пожежну
безпеку”, “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Основи
законодавства України про охорону здоровя”.
Основні завдання системи стандартів безпеки праці: щодо зниження і
усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення
ефективних засобів захисту працівників. Галузеві стандарти.
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Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір,
його укладення і виконання. Права трудівників на охорону праці на
підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.
Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами
індивідуального та колективного захисту. Державний і громадський контроль
за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за
охороною праці.
Відповідальність (дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і
кримінальна) за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з
охорони праці.
Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і
профзахворювання та профотруєння. Нещасні випадки на виробництві і в
побуті. Алкоголізм і безпека праці.
Основні причини травматизму і професійних захворювань на
виробництві. Найперші заходи запобігання травматизму та захворюванню на
виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медикопрофілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних
захворювань.
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві,
професійних захворювань і отруєнь.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал
небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці
Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною
небезпекою, для яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка
знань з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Порядок
допуску до обслуговування апаратури газополум’яної обробки. Основні
правила безпечного використання матеріалів, газових балонів, апаратів,
інструментів, пристроїв, обладнання тощо при виконанні газорізальних робіт.
Правила експлуатації газокисневих різаків перед початком і під час роботи.
Правила збереження і транспортування горючих газів. Зони безпеки та їх
огородження. Світлова і звукова сигналізації. Попереджувальні написи,
сигнальні фарбування. Фарбування балонів для різних газів. Знаки безпеки.
Засоби індивідуального захисту газорізальника від небезпечних і
шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби
індивідуального захисту. Захист очей і органів дихання. Захист від шуму,
пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Граничнодопустима концентрація шкідливих газів в повітрі робочої зони і їх наслідки
під час виконання газорізальних робіт. Мікроклімат виробничих приміщень.
Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.
Правила та заходи попередження нещасних випадків і аварій. План
ліквідації аварій. План евакуації з аварійних приміщень.
Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях
освітніх закладів.
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Фізіологічна та психологічна основи трудового процесу (безумовні та
умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).
Пристосування людини до навколишніх умов на виробництві (почуття,
сприймання, увага, память, 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 нормативних актів про охорону праці щодо безпеки
виробничих процесів, обладнання, будівель.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою та тих, що потребують
професійного добору; організація безпеки праці на таких роботах згідно з
нормами та правилами.
Засоби колективного захисту працівників. План ліквідації аварій. План
евакуації з приміщень при аварії.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист
виробництва
Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил
використання відкритого вогню і електричної енергії, експлуатація
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,
загоряння, самозагоряння, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини.
Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції.
Поняття вогнестійкості.
Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок,
покривала, їх вогнегасильні властивості. Протипожежна техніка:
спецавтомашини, авто та мотопомпи, спецустановки, вогнегасники, ручний
протипожежний інструмент, їх призначення, будова та використання.
Особливості гасіння пожежі на обєктах галузі.
Організація пожежної охорони в галузі.
Стан та динаміка аварійності у світовій індустрії. Аналіз найвідоміших
промислових аварій, повязаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних
речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнування і
наслідків аварій від масштабу, 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, газових викидів у
незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.
Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку
середовища.
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Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування
і тяжкість наслідків.
Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних
процесів; показники рівня руйнування промислових об’єктів.
Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного захисту (ПАЗ).
Обґрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості) систем
контролю, управління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного
процесу і енергетичного потенціалу обєкта.
Запобігання аварійній розгерметизації технологічних систем,
загорянню аварійних викидів.
Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для
виробництв підвищеної вибухонебезпеки.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного
струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, що
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 напруги. Електричний потенціал Землі. Електрична
напруга доторкання.
Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження
працівників електричним струмом.
Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.
Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади.
Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними
електросвітильниками.
Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і
персональних комп’ютерах.
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від
блискавки. Правила поведінки під час грози.
Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди
Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних,
гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори
(шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини,
їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.
Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича
гімнастика. Дотримання норм піднімання і переміщення важких речей
неповнолітніми і жінками.
Основні гігієнічні особливості праці за професією.
96

Вимоги до опалення, вентиляції і 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.
Щорічні медичні огляди неповнолітніх працівників, осіб віком до 21го року.
Тема 6. Надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних
випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи
профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та
катастроф
Основи анатомії людини.
Послідовність, принципи й засоби надання першої медичної допомоги.
Дії у складних випадках. Основні принципи надання першої допомоги:
правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання
першої медичної допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила
користування.
Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях,
вивихах, перебрухтах.
Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу.
Надання першої медичної допомоги при непритомності
(утраті
свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.
Ознаки отруєння і перша медична допомога потерпібрухту. Способи
надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.
Правила надання першої медичної допомоги при ураженні
електричним струмом.
Оживляння. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії
особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного
виконання масажу серця та штучного дихання.
Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних
засобів. Транспортування потерпілого.
Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та
наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку
життя і здоровя людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф
та їх наслідки.
Загальні відомості про інженерно-технічні заходи, спрямовані на
забезпечення безпеки функціонування потенційно небезпечних обєктів
(ПНО), захист виробничого персоналу і населення, зменшення збитків, утрат
і руйнувань при аваріях, великих пожежах.
Тема 7. Охорона навколишнього середовища
Вимоги нормативних актів щодо охорони навколишнього середовища.
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Адміністративна та юридична відповідальність керівників виробництва
та громадян за порушення у галузі раціонального природокористування та
охорони навколишнього середовища.
Джерела та чинники забруднення
навколишнього середовища.
Обов’язки та відповідальність працівників даної професії в сфері охорони
навколишнього середовища.
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Типова навчальна програма з предмета
«Читання креслень»
Кількість годин
№
з\п
1
2
3
4

Тема
Основи проекційної графіки
Робочі креслення складних деталей та
ескізи
Схеми
Читання і виконання креслень з професії
Всього:

Всього

з них на
лабораторно–
практиктичні
роботи

1
2
1
2
6

1
1

Тема 1. Основи проекційної графіки
Креслення й ескізи складних деталей. Креслення складних деталей та їх
призначення.
Тема 2. Робочі креслення складних деталей та ескізи
Визначення видів деталей, даних на кресленні. Визначення головного
виду, форми деталі. Визначення на кресленні розмірів деталі та її елементів,
шорсткості поверхонь.
Поняття про виносні елементи, їх розташування, позначення.
Поняття про ескіз, його відмінність від робочого креслення.
Послідовність виконання ескізів із натури. Обмір деталі.
Умовні зображення на кресленнях різьби, зубчастих коліс, пружин.
Позначення на кресленнях класів точності і шорсткості поверхонь.
Вправи. Читання складних креслень. Читання основного напису.
Тема 3. Схеми
Кінематичні, електричні схеми. Їх призначення, порядок читання.
Умовне позначення деталей і вузлів на кінематичних схемах.
Вправи. Читання електричних та кінематичних схем машин термічного
різання.
Тема 4. Читання і виконання креслень з професії
Читання робочих креслень складних деталей, що розрізаються.
Практична робота. Виконання креслень складних деталей.
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Типова навчальна програма з предмета

«Електротехніка з основами промислової електроніки»
Кількість годин
№
з/п

Тема

Вступ
Випрямлячі змінного струму
Електронні підсилювачі
Використання електронних
системах автоматики
5 Електробезпека
1
2
3
4

Всього

в

1
2
1
1

Всього:

1
6

приладів

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

Тема 1. Вступ
Розвиток енергетики, електротехніки та електроніки в Україні.
Тема 2. Випрямлячі змінного струму
Призначення і принцип дії випрямляча. Типи вентилів. Функціональна
схема випрямляча. Схеми випрямлення.
Некеровані випрямлячі. Керовані випрямлячі. Згладжувальні фільтри.
Стабілізатори напруги і струму.
Тема 3. Електронні підсилювачі
Принцип роботи, основні параметри та характеристики електронних
підсилювачів. Електронні підсилювачі зі зворотним зв’язком. Застосування
підсилювачів.
Тема 4. Використання електронних приладів в системах автоматики
Системи автоматичного керування. Контроль якості виробів за
допомогою електронних вимірювальних приладів. Телекерування. Системи
керування виробничими процесами.
Тема 5. Електробезпека
Технічні та організаційні заходи по забезпеченню безпеки праці.

100

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

Тема

Вступ
Чавун
Сталі
Термічна обробка металевих матеріалів
Кольорові метали і їх сплави
Всього:

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
1
1
2
1
1
1
1
6

Тема 1. Вступ
Зміст предмета, його роль у формуванні професійних знань і умінь,
взаємозв'язок з загальнопрофесійними, спеціальними предметами і
виробничим навчанням.
Тема 2. Чавун
Різновиди чавунів, їх марки, структури. Механічні і технологічні
властивості чавунів, галузь застосування. Вплив вуглецю і постійних
домішок на властивості чавуну. Разрізувальність чавуну.
Тема 3. Сталі
Леговані сталі. Стали з особливими властивостями: зносостійкі, з
високою магнітною проникністю, немагнітні, корозійно - стійкі. Механічні і
технологічні властивості кожної групи сталей, їх будова і застосування.
Високохромісті і хромонікелеві сталі, їх разрізувальність.
Лабораторно-практична робота
Визначення структури залізовуглецевих сплавів різного складу по діаграмі
стану.
Тема 4. Термічна обробка металевих матеріалів
Характерні риси мартенситу, сорбіту, трооститу.
Види термічної обробки: віджиг, нормалізація, загартування, відпустка ;
їх призначення.
Структура, механічні і технологічні властивості відпаленої,
нормалізованої і загартованої вуглецевої сталі. Перетворення, що протікають
у сталі при відпустці. Структура і механічні властивості вуглецевої сталі
після відпустки.
Особливості термічної обробки легованих сталей.
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Тема 5. Кольорові метали і їх сплави
Гафній, цирконій; їх властивості і застосування у обладнанні для різання.
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№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
1
2

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ
Професія: 7212 Газорізальник
Кваліфікація: 4 розряд.
Кількість
Тема
годин
Виробниче навчання
72
Вступне заняття
3
Безпека праці та пожежна безпека у навчальній майстерні
3
(на полігоні)
Підготування металу до різання
6
Ознайомлення з обладнанням для ручного кисневого та
12
киснево-флюсового різання
Ручне термічне різання металу
18
Ознайомлення з будовою переносних та стаціонарних
12
машин для термічного різання
Машинне термічне різання металу
18
Виробнича практика.
133
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на
7
виробництві
Виконання робіт газорізальника 4 розряду
126
Кваліфікаційна пробна робота
Всього:
205
І. Виробниче навчання

Тема 1. Вступне заняття
Інструктаж за змістом занять.
Навчально-виробничі та виховні завдання курсу.
Склад робіт, етапи професійного росту та трудового становлення
робітника.
Ознайомлення учнів з навчальною майстернею (навчальним
полігоном), розстановка їх по робочим місцях. Ознайомлення учнів с
порядком отримання і здавання інструменту і пристосувань. Ознайомлення с
режимом роботи, формами організації праці и правилами внутрішнього
розпорядку у навчальній майстерні (на полігоні).
Робоче місце газорізальника та його організація.
Тема 2. Безпека праці та пожежна безпека у навчальній майстерні (на
полігоні)
Інструктаж за змістом занять.
Вимоги безпеки праці в навчальних майстернях і на робочих місцях.
Причини травматизму. Види травматизму, міри його попередження.
Основні правила і інструкції з безпеки праці, їх виконання.
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Пожежна безпека. Причини пожеж в приміщеннях учбових закладів.
Заходи попередження пожеж. Запобіжні засоби при користуванні
вогненебезпечними рідинами і газами.
Правила поведінки учнів при пожежі. Порядок виклику пожежної
команди. Правила користування первинними засобами пожежегасіння.
Будова і застосування вогнегасників і внутрішніх пожежних кранів. Заходи
по забезпеченню пожежної безпеки, шляхи евакуації.
Тема 3. Підготування металу до різання
Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека праці
під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Інструмент, пристрої та обладнання: пристрої для дугового (плазмового),
порошкового та струйного розмічання металу.
Вправи:
дугове (плазмове), порошкове та струйне розмічання металу під
різання;
укладання металу під різання.
Тема 4. Ознайомлення з обладнанням для ручного кисневого та кисневофлюсового різання
Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека
праці під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Інструмент, пристрої та обладнання: установка для киснево-флюсового
різання, різак для киснево-флюсового різання, різак для ручного
поверхневого киснево-флюсового різання, установка для різання кисневим
списом, гайкові ключі, викрутки, штангенциркуль, мікрометр.
Вправи:
попередній профілактичний огляд установки для кисневофлюсового різання;
під’єднання різака для киснево-флюсового різання;
завантаження флюса в бункер флюсоживителя, подача флюсу в зону
різання;
під’єднання різака для поверхневого киснево-флюсового різання;
попередній профілактичний огляд установка для різання
порошково-кисневим списом;
під’єднання списотримача;
підбір, встановлення та регулювання режимів різання;
запалювання, регулювання та тушіння полум’я.
Тема 5. Ручне термічне різання металу
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Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека
праці під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Інструмент, пристрої та обладнання: установка для киснево-флюсового
різання, різак для киснево-флюсового різання, різак для ручного
поверхневого киснево-флюсового різання, установка для різання кисневим
списом.
Вправи:
роз’єднувальне киснево-флюсове різання пластин високолегованих
сталей з краю пластини, з середини пластини;
різання неповоротних стиків труб;
поверхневе киснево-флюсове різання;
пакетне киснево-флюсове різання листового металу;
термічне різання з підігрівом;
різання чавунних пластин на глибину 30-100 мм, з наступною
брухткою під копром;
пропалювання отворів порошково-кисневим списом в сталевих та
чавунних пластинах;
роз’єднувальне різання з краю пластини та з середини від
початкового отвору;
різання порошково-кисневим списом бетону і залізобетону;
різання деталей великих товщин з розробкою кромок під
зварювання;
Тема 7. Ознайомлення з будовою переносних та стаціонарних машин для
термічного різання
Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека
праці під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Інструмент, пристрої та обладнання: переносні машини для кисневого,
киснево-флюсового і плазмового різання, стаціонарні різальні машини для
кисневого, киснево-флюсового,
плазмового і газолазерного різання з
фотоелектронним копіюванням і програмним керуванням, машини
термічного різання з масштабно-дістанційним пристроєм, слюсарні молотки,
гайкові ключі, викрутки, штангенциркулі, мікрометри.
Вправи:
попередній профілактичний огляд машин;
підготування керуючих програм, введення вихідних даних;
пуск машин на холостому ході;
підбір, встановлення та регулювання режиму різання;
задання різних режимів.
Тема 8. Машинне термічне різання металу
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Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека
праці під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Інструмент, пристрої та обладнання: переносні машини для кисневого і
плазмового різання, стаціонарні різальні машини для кисневого, кисневофлюсового, плазмового і газолазерного різання з фотоелектронним і
програмним керуванням, машини термічного різання з масштабнодістанційним пристроєм.
Вправи:
кисневе машинне різання вуглецевих і низьколегованих сталей
середньої товщини з розробленням кромки;
плазмове машинне різання легованих сталей, кольорових металів і
їх сплавів середньої товщини з розробленням кромки;
машинне киснево-флюсове різання хромонікелевих сталей та
чавуну;
прямолінійне та фігурне різання у всіх положеннях металу з
вуглецевих і легованих сталей, кольорових металів та сплавів на
переносних кисневих і плазмово-дугових машинах;
введення даних, перевірка програми;
прямолінійне та фігурне різання у всіх положеннях металу з
вуглецевих і легованих сталей, кольорових металів та сплавів на
стаціонарних кисневих і плазмових машинах з фотоелектронним
копіюванням і програмним керуванням;
термічне різання на машинах з дистанційним пристроєм;
різання легованих сталей з підігріванням до різання і під час
різання;
механізоване різання бетону та залізобетону.
ІІ. Виробнича практика
Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на виробництві
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві.
Структура виробництва й організація праці на підприємстві. Основні цехи
підприємства, технологічний процес виготовлення продукції, устаткування.
Технічні служби, їхні задачі й основні функції. Впровадження
автоматизованих виробництв і ресурсозберігаючих технологій планування
праці і контроль якості на виробничій дільниці, у бригаді, на робочому місці.
Система керування охороною праці. Організація служби безпеки праці на
підприємстві. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на
підприємстві. Застосування засобів безпеки праці й індивідуального захисту.
Тема 2. Самостійне виконання робіт газорізальника ІV розряду
Самостійне виконання робіт газорізальника ІV розряду.
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Детальна програма виробничої практики розробляється кожним
навчальним закладом окремо з врахуванням 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. Апаратура нафтохімічна: резервуари, сепаратори, посудини тощо –
вирізання отворів зі скосом кромки.
2. Брикети – різання.
3. Деталі з листової сталі товщиною понад 60 мм – вирізання вручну за
розміткою.
4. Деталі з листової сталі товщиною від 40 до 100 мм – вирізання
вручну за розміткою та розбирання кромок під зварювання.
5. Деталі з листової нержавіючої сталі, алюмінієвих або мідних сплавів
– різання зі скосом кромок..
6. Деталі складні фігурні з листової та легованої сталі – різання на
горизонтальній машині за кресленням із застосуванням
фотопроекційного способу розмічання або роликового повідка при
одночасній роботі найбільшої кількості різаків.
7. Деталі складної конфігурації з листової сталі з розробкою кромок
під зварювання – різання.
8. Конструкція
доменних
печей:
кожухи,
повітронагрівачі,
газопроводи – різання зі скосом кромок.
9. Конструкції відповідальні – поверхневе різання дефектів з
підготовкою кромок під зварювання.
10. Листи зігнуті з однобічною розробкою кромок – різання.
11. Обшивання та набір при складанні корпуса о об’ємних секцій –
різання вручну за розміткою.
12. Труби – різання зі скосом кромки.
13. Штевні, кермові рами – різання.
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 7212 Газорізальник
Кваліфікація: 4 розряд
ЗНАЄ,РОЗУМІЄ
 Будову машин термічного різання з фотоелектронним копіюванням.
 Будову машин термічного різання з масштабно-дистанційним
пристроєм.
 Будову машин термічного різання з програмним керуванням.
 Технологію термічного ручного і машинного прямолінійного різання
складних деталей з вуглецевих і низьколегованих сталей.
 Технологію термічного ручного і машинного прямолінійного різання
складних деталей з кольорових металів та сплавів.
 Технологію термічного ручного і машинного прямолінійного різання
складних деталей з високо хромистих, хромонікілієвих сталей та
чавуну.
 Правила різання сталей з підігріванням зі скосом кромок.
 Основи ведення підприємницької діяльності.

ВМІЄ
 Раціонально та ефективно організувати роботу на робочому місці.
 Точно дотримуватися вимог безпеки праці при виконанні робіт.
 Обслуговувати машини термічного різання з фотоелектронним
копіюванням,
масштабно-дистанційним
пристроєм,програмним
керуванням.
 Різати складні деталі з вуглецевих і низьколегованих сталей, з високо
хромистих, хромонікілієвих сталей та чавуну,з кольорових металів та
сплавів.
 Вирізати отвори зі скосом кромки нафтохімічної апаратури:
резервуари, сепаратори, посудини тощо.
 Різати брикети.
 Вирізати вручну за розміткою деталі з листової сталі товщиною понад
60 мм.
 Вирізати вручну за розміткою та розбирати кромки під зварювання
деталі з листової сталі товщиною від 40 до 100мм.
 Різати зі скосом кромок деталі з листової сталі, алюмінієвих або мідних
сплавів.
 Різати на горизонтальній машині за кресленням із застосуванням фото
проектного способу розмічання або роликового повідка при одночасній
роботі найбільшої кількості різаків складні фігурні деталі з листової та
легованої сталі.
 Різати деталі складних конфігурації з листової сталі з розробкою
кромок під зварювання.
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 Різати зі скосом кромок конструкції доменних печей: кожухи,
повітронагрівачі, газопроводи.
 Поверхнево різати дефекти з підготовкою кромок під зварювання
відповідальних конструкції.
 Різати листи зігнуті з однобічною розробкою кромок.
 Різати зі скосом кромки труби.
 Різати штевні, кермові рами.
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

№
з/п

1
І
1
2
3
4

Найменування

2
Газорізальна майстерня (полігон).
Обладнання
Установка
для
ручного
кисневофлюсового різання
Установка для різання порошковокисневим списом
Стаціонарна машина для термічного
різання з фотоелектронним копіюванням
Стаціонарна машина для термічного
різання з програмним керуванням
Прилади та пристрої
Масштабно-дистанційний пристрій

Кількість
на групу
Прим
з 15 осіб
Для
групового ітка
Для
індивідуальн користува
ння
ого
користуванн
я
3
4

1
1
1
1
1
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Міністерство освіти і науки України
Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти

ДСПТО 7212.00.02.00 - 2014
(позначення стандарту)
Професія:

Газорізальник

Код:

7212

Кваліфікація: газорізальник 5-го розряду

Видання офіційне
Київ-2014
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)
підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 7212 Газорізальник
1. Кваліфікація: газорізальник 5-го розряду
2. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
причини виникнення теплових деформацій при газовому різанні та
заходи їх зменшення, вплив процесів газового та повітряно-плазмового
різання на властивості металів,правила різання металів під водою;
креслення, основи електротехніки;
основи правових знань, ведення підприємницької діяльності та
галузевої економіки.
Повинен уміти:
виконувати кисневе та повітряно-плазмове різання особливо складних
деталей з різних сталей та кольорових металів і сплавів за розміткою вручну
з розчищенням кромок під зварювання, у тому числі із застосуванням
спеціальних флюсів на переносних та стаціонарних машинах з
фотоелементами та програмним керуванням за картами розкрою, виконувати
кисневе різання металів під водою;
здійсняти заходи з державної реєстрації суб’єкта малого
підприємництва, знати формування бізнес-плану.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче
місце;
дотримуватись норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і
навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
використовувати в разі необхідності засоби попередження та 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 рівня, освітньо-кваліфікаційного рівнів,
кваліфікації осіб
5.1. При вступі на навчання
Базова або повна загальна середня освіта.
5.2. При підвищенні кваліфікації
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Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» газорізальника
4-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1року.
5.3. Після закінчення навчання
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією
газорізальника 5-го розряду; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Різання металу.
7. Специфічні вимоги:
7.1. Вік:
прийняття на роботу
після закінчення строку навчання
здійснюється відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (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.
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ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ РОБІТНИКІВ
Професія: 7212 Газорізальник
Кваліфікація: 5 розряд
Загальний фонд навчального часу – 455 години
№
з/п

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
3
3.1
3.2
4
5
6

Навчальні предмети

Загально-професійна підготовка
Основи трудового законодавства
Основи
галузевої
економіки
і
підприємництва
Інформаційні технології
Резерв часу
Професійно теоретична підготовка
Технологія і обладнання газорізальних робіт
Охорона праці
Читання креслень
Загальна технологія виробництва
Матеріалознавство
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація
Загальний обсяг навчального часу
(без п.4)

Кількість
годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

39
8
8
8
15
145
106
15
8
8
8
248
96
152
15
8

2

440

5

3

114

Перелік кабінетів, майстерень (полігонів)
для підготовки кваліфікованих робітників
за професією “Газорізальник”
І Кабінети:
- технології та обладнання газорізальних робіт
- основ галузевої економіки та підприємництва
- охорони праці
- інформаційних технологій
ІІ Майстерні (полігони):
- майстерня (полігон) газорізальних робіт
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють індивідуальне професійне
навчання кваліфікованих робітників навчальний процес може здійснюватись при
наявності обладнаного навчального робочого місця.
Предмет «Інформаційні технології» для індивідуального навчання, перепідготовки
та підвищення кваліфікації робітників вивчається за погодженням підприємств –
замовників кадрів
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Типова навчальна програма з предмета
«Основи трудового законодавства»

№
з/п
1
2
3
4

Тема

Правове регулювання робочого часу та
відпочинку
Державне соціальне страхування
Соціальні гарантії та соціальний захист
робітника
Особливості регулювання трудової
дисципліни
Всього годин:

Кількість годин
З них на
Всьо лабораторного
практичні
роботи
2
2
2
2
8

Тема 1. Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку
Право громадян України на відпочинок. Види робочого часу,
обумовлені його тривалістю. Час відпочинку. Щорічні та додаткові
відпустки, порядок їх надання.
Тема 2. Державне соціальне страхування
Закон України про соціальне страхування та доповнення до нього.
Види пенсій. Нарахування стажу для призначення пенсій. Порядок
призначення і виплати пенсій.
Тема 3. Соціальні гарантії та соціальний захист робітника
Порядок вивільнення працівників. Право громадян на зайнятість.
Регулювання та організація зайнятості населення. Компенсації при втраті
роботи.
Тема 4. Особливості регулювання трудової дисципліни
Правові засоби зміцнення трудової дисципліни. Види і межі
матеріальної відповідальності. Визначення розміру і порядок покриття
шкоди, заподіяної працівником. Трудові спори, порядок їх розгляду.
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Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»

№
з/п

1
2

Тема
Основи організації управління
виробництвом
Система обслуговування бізнесу
Всього годин:

Кількість годин
З них на
лабораторно
Всього
-практичні
роботи
4
4
8

Тема 1. 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 2. 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.
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Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»

№
з/п

Тема

1

Прикладне програмне забезпечення

2

Взаємодія комп’ютерів в мережах
Всього годин:

Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
4
1
4

1

8

2

Тема 1. Прикладне програмне забезпечення.
Застосування прикладного програмного забезпечення галузевого
спрямування. Поняття про систему автоматизованого проектування
AutoCAD.
Лабораторно-практична робота:
1.Вивчення можливостей системи автоматизованого проектування
AutoCAD.
Тема № 2. Взаємодія комп’ютерів в мережах.
Internet-технології. Взаємодія комп’ютерів в локальних і глобальних
мережах. Організація інформаційних мереж підприємств, установи.
Телеконференції, дошки оголошень.
Пошукові системи, простий пошук, розширений та спеціальний пошук
(за напрямом професії).
Лабораторно-практичні роботи
1. Використання пошукових систем. Простий пошук, розширений та
спеціальний пошук.
2. Створення мультимедійного каталогу новинок приладів і послуг
галузевого спрямування на основі знайденої інформації в мережі
Internet.
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Типова навчальна програма з предмета
“Технологія і обладнання газорізальних робіт”
Кількість годин
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема
Вступ
Обладнання для ручного термічного різання
Технологія ручного термічного різання
Будова переносних та стаціонарних машин
для термічного різання
Технологія машинного термічного різання
Вимоги безпеки праці при виконані
газорізальних робіт
Сучасне
обладнання
та
технології
термічного різання
Атестаційний залік
Всього:

всього

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

1
17
20
25
25
4
12
2
106

Тема 1. Вступ
Значення підвищення професійної майстерності і технічного рівня
робітників.
Ознайомлення
учнів,
слухачів
з
кваліфікаційною
характеристикою і програмами навчання по 5 розряду.
Тема 2. Обладнання для ручного термічного різання
Обладнання для ручного роз’єднувального кисневого різання. Різаки
для різання сталі великої товщини. Опорні прилади для різаків.
Обладнання для ручного плазмового різання сталі великої товщини.
Установка для різання під водою. Різаки для підводного різання.
Обладнання для ручного плазмового різання під водою.
Вимоги до організації робочого місця і правила безпеки під час
термічного різання.
Тема 3. Технологія ручного термічного різання
Технологія кисневого ручного різання вуглецевих і низьколегованих
сталей великої товщини з розробленням кромки.
Технологія різання сталі великої товщини киснем низького тиску.
Технологія плазмового ручного різання легованих сталей, кольорових
металів і їх сплавів великої товщини з розробленням кромки.
Технологія ручного киснево-флюсового різання хромонікелевих сталей
та чавуну великої товщини. Режими різання.
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Технологія
холодного
ручного
киснево-флюсового
різання
заготівоквеликої товщини.
Технологія прямолінійного та фігурного різання у всіх положеннях
металу, особливо складних деталей з вуглецевих і легованих сталей,
кольорових металів та сплавів з розмічанням вручну.
Технологія різання різних особливо складних конструкцій; вирізання
вузлів та частин машин. Режими різання.
Технологія термічного різання під водою. Вплив процесів термічного
різання під водою на властивості металів.
Причини виникнення теплових деформацій при термічному різанні та
заходи їх зменшення.
Організація робіт під час кисневого різання під водою.
Вимоги безпеки праці при термічному різанні.
Тема 4. Будова переносних та стаціонарних машин для термічного
різання
Спеціальні стаціонарні машини
з ЧПУ для гарячого
різання
заготівоквеликої товщини. Дистанційне керування процесом різання.
Машини термічного різання холоднихзаготівоквеликої товщини. Блоки
газової автоматики холодного і гарячого різаннязаготівок.
Машини для плазмового підводного різання на водяних столах.
Комплекси з ЧПК для термічного різання труб.
Стаціонарнірізальні машини для кисневого, плазмового і газолазерного
різання з програмним керуванням, їх характеристика і призначення.
Правила обслуговування переносних машин та стаціонарних машин з
фотоелектронним копіюванням і програмним керуванням.
Правила безпеки праці з машинами для термічного різання.
Тема 5. Технологія машинного термічного різання
Технологія кисневого машинного різання вуглецевих і низьколегованих
сталей великої товщини з розробленням кромки.
Технологія плазмового машинного різання легованих сталей, кольорових
металів і їх сплавів великої товщини з розробленням кромки.
Технологія машинного киснево-флюсового різання хромонікелевих
сталей та чавуну. Режими різання.
Технологія машинного холодного і гарячого киснево-флюсового різання
заготівоквеликої товщини.
Технологія машинного термічного різання киснем низького тиску.
Різання з імпульсним подаванням кисню.
Технологія прямолінійного та фігурного різання у всіх положеннях
металу, особливо складних деталей з вуглецевих і легованих сталей,
кольорових металів та сплавів на переносних кисневих і плазмово-дугових
машинах; на стаціонарних кисневих і плазмових машинах з
фотоелектронним копіюванням і програмним керуванням.
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Технологія механізованого різання різних особливо складних
конструкцій; вирізання вузлів та частин машин. Режими різання.
Технологія підводного різання на машинах з водяними столами.
Контроль якості при машинному термічному різанні.
Вимоги безпеки праці при термічному різанні.
Тема 6. Вимоги безпеки праці при виконанні газорізальних робіт
Нормативні документи з охорони праці, що діють у зварювальному
виробництві. Вимоги безпеки перед початком роботи газорізальника, при
прийомі зміни, робочого місця, обладнання.
Загальні відомості з безпеки праці при роботі газорізальника.
Заходи безпеки після закінчення роботи газорізальника.
Тема 7. Сучасне обладнання та технології термічного різання
Сучасне вітчизняне обладнання для ручного і машинного різання.
Новітні вітчизняні матеріали і технології термічного різання.
Сучасне зарубіжне обладнання для ручного і машинного різання.
Новітні зарубіжні матеріали і технології термічного різання.
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Типова навчальна програма
з предмета «Охорона праці»
Кількість годин
№
з/п
1
2

3

4
5
6

7

Тема

Правові та організаційні основи охорони
праці
Основи безпеки праці у галузі. Загальні
відомості про потенціал небезпеки.
Психологія безпеки праці. Організація
роботи з охорони праці
Основи
пожежної
безпеки.
Вибухонебезпека
і
вибухозахист
виробництва
Основи електробезпеки
Основи гігієни праці та виробничої
санітарії. Медичні огляди
Надання першої медичної допомоги
потерпілим при нещасних випадках.
Загальні відомості про організаційнотехнічні заходи щодо профілактики,
попередження, локалізації техногенних
аварій та катастроф
Охорона навколишнього середовища
Всього:

Всього

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

2

4

2
2
2

2

1
15

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення охорони
праці. Мета і завдання предмета “Охорона праці”, обсяг, зміст і порядок його
вивчення. Додаткові вимоги вивчення предмета щодо виконання робіт з
підвищеною небезпекою. Основні законодавчі акти з охорони праці:
Конституція України, Кодекс законів України про працю, Закони України
“Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності”, “Про пожежну
безпеку”, “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Основи
законодавства України про охорону здоровя”.
Основні завдання системи стандартів безпеки праці: щодо зниження і
усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення
ефективних засобів захисту працівників. Галузеві стандарти.
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Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір,
його укладання і виконання. Права трудівників на охорону праці на
підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.
Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами
індивідуального та колективного захисту. Державний і громадський контроль
за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за
охороною праці.
Відповідальність (дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і
кримінальна) за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з
охорони праці.
Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і
профзахворювання та профотруєння. Нещасні випадки на виробництві і в
побуті. Алкоголізм і безпека праці.
Основні причини травматизму і професійних захворювань на
виробництві. Найперші заходи запобігання травматизму та захворюванню на
виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медикопрофілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних
захворювань.
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві,
професійних захворювань і отруєнь.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал
небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці
Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною
небезпекою, для яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка
знань з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Порядок
допуску до обслуговування апаратури газополум’яної обробки. Основні
правила безпечного використання матеріалів, газових балонів, апаратів,
інструментів, пристроїв, обладнання тощо при виконанні газорізальних робіт.
Правила експлуатації газокисневих різаків перед початком і під час роботи.
Правила збереження і транспортування горючих газів. Зони безпеки та їх
огородження. Світлова і звукова сигналізації. Попереджувальні написи,
сигнальні фарбування. Фарбування балонів для різних газів. Знаки безпеки.
Засоби індивідуального захисту газорізальника від небезпечних і
шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби
індивідуального захисту. Захист очей і органів дихання. Захист від шуму,
пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Граничнодопустима концентрація шкідливих газів в повітрі робочої зони і їх наслідки
під час виконання газорізальних робіт. Мікроклімат виробничих приміщень.
Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.
Правила та заходи попередження нещасних випадків і аварій. План
ліквідації аварій. План евакуації з аварійних приміщень.
Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях
освітніх закладів.
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Фізіологічна та психологічна основи трудового процесу (безумовні та
умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).
Пристосування людини до навколишніх умов на виробництві (почуття,
сприймання, увага, память, 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 нормативних актів про охорону праці щодо безпеки
виробничих процесів, обладнання, будівель.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою та тих, що потребують
професійного добору; організація безпеки праці на таких роботах згідно з
нормами та правилами.
Засоби колективного захисту працівників. План ліквідації аварій. План
евакуації з приміщень при аварії.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист
виробництва
Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил
використання відкритого вогню та електричної енергії, експлуатація
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,
загоряння, самозагоряння, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини.
Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції.
Поняття вогнестійкості.
Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок,
покривала, їх вогнегасильні властивості. Протипожежна техніка:
спецавтомашини, авто та мотопомпи, спец установки, вогнегасники, ручний
протипожежний інструмент, їх призначення, будова та використання.
Особливості гасіння пожежі на обєктах галузі.
Організація пожежної охорони в галузі.
Стан та динаміка аварійності у світовій індустрії. Аналіз найвідоміших
промислових аварій, повязаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних
речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнування і
наслідків аварій від масштабу, 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, газових викидів у
незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.
Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку
середовища.
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Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування
і тяжкість наслідків.
Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних
процесів; показники рівня руйнування промислових об’єктів.
Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного захисту (ПАЗ).
Обґрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості) систем
контролю, управління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного
процесу і енергетичного потенціалу обєкта.
Запобігання аварійній розгерметизації технологічних систем,
загорянню аварійних викидів.
Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для
виробництв підвищеної вибухонебезпеки.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного
струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, що
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 напруги. Електричний потенціал Землі. Електрична
напруга доторкання.
Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження
працівників електричним струмом.
Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.
Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади.
Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними
електросвітильниками.
Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і
персональних комп’ютерах.
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від
блискавки. Правила поведінки під час грози.
Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди
Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних,
гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори
(шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини,
їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.
Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича
гімнастика. Дотримання норм піднімання і переміщення важких предметів
неповнолітніми і жінками.
Основні гігієнічні особливості праці за професією.
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Вимоги до опалення, вентиляції і 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.
Щорічні медичні огляди неповнолітніх працівників, осіб віком до 21го року.
Тема 6. Надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних
випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи
профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та
катастроф
Основи анатомії людини.
Послідовність, принципи й засоби надання першої медичної допомоги.
Дії у складних випадках. Основні принципи надання першої допомоги:
правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання
першої медичної допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила
користування.
Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях,
вивихах, перебрухтах.
Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу.
Надання першої медичної допомоги при непритомності (втраті
свідомості), шокові, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.
Ознаки отруєння і перша медична допомога потерпібрухту. Способи
надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.
Правила надання першої медичної допомоги при ураженні
електричним струмом.
Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії
особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного
виконання масажу серця та штучного дихання.
Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних
засобів. Транспортування потерпілого.
Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та
наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку
життя і здоровя людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф
та їх наслідки.
Загальні відомості про інженерно-технічні заходи, спрямовані на
забезпечення безпеки функціонування потенційно небезпечних обєктів
(ПНО), захист виробничого персоналу і населення, зменшення збитків, утрат
і руйнувань при аваріях, великих пожежах.
Тема 7. Охорона навколишнього середовища
Вимоги нормативних актів щодо охорони навколишнього середовища.
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Адміністративна та юридична відповідальність керівників виробництва
та громадян за порушення у галузі раціонального природокористування та
охорони навколишнього середовища.
Джерела та чинники забруднення
навколишнього середовища.
Обов’язки та відповідальність працівників даної професії в сфері охорони
навколишнього середовища.
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Типова навчальна програма з предмета
«Загальна технологія виробництва»
Кількість годин
№
з/п
1
2
3

Тема

Всього

Вступ
Відомості з технічної механіки
Конструкції зварних виробів
Всього:

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

1
3
4
8

Тема 1. Вступ
Зміст предмета, його роль у формуванні професійних знань і умінь,
взаємозв'язок з загальнопрофесійними, спеціальними предметами і
виробничим навчанням.
Тема 2. Відомості з технічної механіки
Опір матеріалів. Абсолютно тверде тіло. Пружна і залишкова
деформації.
Зовнішні сили, їх види. Внутрішні сили пружності і напруги. Дійсні,
гранично небезпечні і гранично допустимі напруження. Визначення
внутрішніх сил пружності. Основні види деформації. Розподіл напруг при
розтяганні, стиску, зминанні, зрушенні і крутінні.
Основні деформації вигину. Чистий і поперечний вигин.
Деформації при термічному різанні.
Заходи щодо зменшення теплових деформацій під час газового різання.
Тема 3. Конструкції зварних виробів
Конструкції складних і особливо складних виробів в галузі; особливості
будови.
Матеріали й нормативні документи на виготовлення і монтаж зварних
конструкцій.
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Типова навчальна програма
предмета «Матеріалознавство»

№
з/п

Тема

1 Вступ
2 Термічна та хіміко-термічна обробка
металевих матеріалів
3 Кольорові метали і їх сплави
4 Неметалеві і спеціальні матеріали
Всього:

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
1
2
2
3
8

Тема 1. Вступ
Зміст предмета, його роль у формуванні професійних знань і умінь,
взаємозв'язок з загальнопрофесійними, спеціальними предметами і
виробничим навчанням.
Тема 2. Термічна і хіміко-термічна обробка металевих матеріалів
Особливості термічної обробки легованих сталей. Поняття про
поверхневе загартування газо полум’яним нагріванням.
Хіміко – термічна обробка стали і її призначення. Коротка
характеристика процесів хіміко-термічної обробки: цементація, азотування,
ціанування, дифузійна металізація.
Вплив процесів газового та повітряно-плазмового різання на властивості
металів.
Тема 3. Кольорові метали і їх сплави
Титан і його сплави; властивості і застосування.
Тема 4. Неметалеві і спеціальні матеріали
Пластичні маси. Структура полімерів. Прості і композиційні пластмаси.
Термореактивні і термопластичні полімери. Поліетилен, полівінілхлорид,
фторопласти, тефлон, полістирол, поліаміди, органічне скло, їх властивості і
застосування.
Покриті електроди для різання під водою.
Спеціальні флюси для термічного різання.
Середовища для газолазерного обладнання.
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Типова навчальна програма з предмета

«Читання креслень»

№
з/п
1
2

Тема
Робочі креслення особливо складних
деталей та ескізи
Читання і виконання креслень з професії
Всього:

Кількість годин
з них на
лабораторно–
Всього
практиктичні
роботи
4
4
8

Тема 1. Робочі креслення особливо складних деталей та ескізи
Визначення видів деталей, даних на кресленні. Визначення головного
виду, форми деталі. Визначення на кресленні розмірів елементів, шорсткості
поверхонь.
Вправи. Читання особливо складних креслень. Читання основного
напису.
Тема 2. Читання і виконання креслень з професії
Читання робочих креслень особливо складних деталей, що розрізаються.
Виконання креслень особливо складних деталей.
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ
Професія: 7212 Газорізальник
Кваліфікація: 5 розряд
Кількість
№ з/п
Тема
годин
Виробниче навчання
96
1
Вступнезаняття
3
Безпека праці та пожежна безпека у навчальній
2
3
майстерні (на полігоні)
Ознайомлення з обладнанням для ручного термічного
3
18
різання
4
Ручне термічне різання
18
Ознайомлення з обладнанням для машинного
5
24
термічного різання
6
Машинне термічне різання
30
Виробнича практика
152
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на
1
7
виробництві
2
Виконання робіт газорізальника V розряду
145
Кваліфікаційна пробна робота
Всього:
248
І. Виробниче навчання
Тема 1. Вступне заняття
Інструктаж за змістом занять.
Навчально-виробничі та виховні завдання курсу.
Склад робіт, етапи професійного росту и трудового становлення
робітника.
Ознайомлення учнів з навчальною майстернею (навчальним
полігоном), розстановка їх по робочим місцях. Ознайомлення учнів з
порядком отримання і здавання інструменту і пристосувань. Ознайомлення з
режимом праці, формами організації труда и правилами внутрішнього
розпорядку у навчальній майстерні (на полігоні).
Робоче місце газорізальника та його організація.
Тема 2. Безпека праці та пожежна безпека у навчальній майстерні (на
полігоні)
Інструктаж за змістом занять.
Вимоги безпеки праці в навчальних майстернях і на робочих місцях.
Причини травматизму. Види травматизму, заходи його попередження.
Основні правила і інструкції з безпеки праці, їх виконання.
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Пожежна безпека. Причини пожеж в приміщеннях учбових закладів.
Заходи попередження пожеж. Запобіжні засоби при користуванні
вогненебезпечними рідинами і газами.
Правила поведінки учнів при пожежі. Порядок виклику пожежної
команди. Правила користування первинними засобами пожежегасіння.
Будова і застосування вогнегасників і внутрішніх пожежних кранів. Заходи
по забезпеченню пожежної безпеки, шляхи евакуації.
Тема 3. Ознайомлення з обладнанням для ручного термічного різання
Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека
праці під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Інструмент, пристрої та обладнання: пост для кисневого різання, різаки
для кисневого різання металів великих товщин, різаки для кисневофлюсового різання металів великих товщин, різаки для ручного плазмового
різання металів великих товщин, опорні прилади для різаків, установка для
кисневого різання під водою, різаки для різання під водою, обладнання для
ручного плазмового різання під водою.
Вправи:
попередній профілактичний огляд обладнання для ручного
кисневого роз’єднувального різання, приєднання різаків для
кисневого різання металів великих товщин;
попередній профілактичний огляд обладнання для ручного
роз’єднувального киснево-флюсового різання металів великих
товщин, приєднання різаків для киснево-флюсового різання металів
великих товщин;
попередній профілактичний огляд обладнання для ручного
плазмового різання металів великих товщин, регулювання
плазмотрону;
попередній профілактичний огляд обладнання для ручного
кисневого різання під водою, приєднання різаків для різання під
водою;
попередній профілактичний огляд обладнання для ручного
плазмового різання під водою;
підбір, встановлення та регулювання режимів різання;
виправлення нескладних типових несправностей.
Тема 4. Ручне термічне різання
Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека
праці під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Інструмент, пристрої та обладнання: пост для кисневого різання, різаки
для кисневого різання металів великих товщин, різаки для кисневофлюсового різання металів великих товщин, різаки для ручного плазмового
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різання металів великих товщин, опорні прилади для різаків, установка для
кисневого різання під водою, різаки для різання під водою, обладнання для
ручного плазмового різання під водою.
Вправи:
ручне кисневе різання вуглецевих і низьколегованих сталей великої
товщини з розробленням кромки;
різання сталі великої товщини киснем низького тиску;
ручне плазмове різання легованих сталей, кольорових металів і їх
сплавів великої товщини з розробленням кромки;
прямолінійне та фігурне різання у всіх положеннях металу;
різання легованих сталей з підігріванням, підігрівання металу до
різання і під час різання, кисневе різання гарячої сталі;
холодне ручне киснево-флюсового різання хромонікелевих сталей
та чавуну великої товщини;
термічне різання під водою.
Тема 5. Ознайомлення з обладнанням для машинного термічного різання
Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека
праці під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Інструмент, пристрої та обладнання: спеціальні стаціонарні машини з
ЧПУ для гарячого різання заготівоквеликої товщини, машини термічного
різання холоднихзаготівоквеликої товщини, блоки газової автоматики
холодного і гарячого різаннязаготівок, машини для плазмового підводного
різання на водяних столах, комплекси з ЧПК для термічного різання труб,
стаціонарнірізальні машини для кисневого, плазмового і газолазерного
різання з програмним керуванням, переносні машин та стаціонарні машини з
фотоелектронним копіюванням і програмним керуванням.
Вправи:
попередній профілактичний огляд машин та установок;
під’єднання машинних різаків та блоків;
підготування керуючих програм введення вихідних даних;
дистанційне керування процесом різання;
випробування машин на холостому ходу;
підбір, встановлення та регулювання режимів різання;
виправлення нескладних типових несправностей.
Тема 6. Машинне термічне різання
Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека
праці під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Інструмент, пристрої та обладнання: спеціальні стаціонарні машини з
ЧПУ для гарячого різання заготівоквеликої товщини, машини термічного
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різання холоднихзаготівоквеликої товщини, блоки газової автоматики
холодного і гарячого різаннязаготівок, машини для плазмового підводного
різання на водяних столах, комплекси з ЧПК для термічного різання труб,
стаціонарнірізальні машини для кисневого, плазмового і газолазерного
різання з програмним керуванням, переносні машин та стаціонарні машини з
фотоелектронним копіюванням і програмним керуванням.
Вправи:
введення даних, перевірка програми;
машинне термічне різання на переносних кисневих і плазмоводугових машинах; на стаціонарних кисневих і плазмових машинах з
фотоелектронним копіюванням і програмним керуванням;
кисневе машинне різання вуглецевих і низьколегованих сталей
великої товщини з розробленням кромки;
термічне різання киснем низького тиску;
різання з імпульсним подаванням кисню;
плазмове машинне різання легованих сталей, кольорових металів і
їх сплавів великої товщини з розробленням кромки;
машинне киснево-флюсове різання хромонікелевих сталей та
чавуну;
машинне
холодне
і
гаряче
киснево-флюсове
різання
заготівоквеликої товщини;
прямолінійне та фігурне термічне різання у всіх положеннях металу;
різання легованих сталей з підігріванням, підігрівання до різання і
під час різання;
підводне різання на машинах з водяними столами.
ІІ. Виробнича практика
Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на виробництві
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві.
Структура виробництва й організація праці на підприємстві. Основні цехи
підприємства, технологічний процес виготовлення продукції, устаткування.
Технічні служби, їхні задачі й основні функції. Впровадження
автоматизованих виробництв і ресурсозберігаючих технологій планування
праці і контроль якості на виробничій дільниці, у бригаді, на робочому місці.
Система керування охороною праці. Організація служби безпеки праці на
підприємстві. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на
підприємстві. Застосування засобів безпеки праці й індивідуального захисту.
Тема 2. Самостійне виконання робіт газорізальника V розряду
Самостійне виконання робіт газорізальника V розряду.
Детальна програма виробничої практики розробляється кожним
навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх
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устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з
підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому
порядку
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Днища кульові та сферичні – вирізання косих отворів без
наступного механічного оброблення.
2. Деталі з листової сталі товщиною понад 1000 мм – вирізання вручну
за розміткою та розбирання кромок під зварювання.
3. Конструкції відповідальні з титану та його сплавів – різання.
4. Метал листовий – повітряно-плазмове різання.
5. Прокат стальної болванки з легованих сталей – фігурне різання із
застосуванням спеціальних флюсів.
6. Розкатки з кольорових металів – повітряно-плазмове різання.
Трубопроводи – повітряно-плазмове різання.
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 7212 Газорізальник
Кваліфікація: 5 розряд
ЗНАЄ, РОЗУМІЄ
 Будову різаків для ручного різання металу великої товщини.
 Технологію ручного та машинного різання особливо складних
деталей з вуглецевих та низьколегованих сталей,кольорових металів
і сплавів.
 Технологію термічного різання за картами розкрою на стаціонарних
машинах з фотоелектронним та програмним керуванням.
 Технологію різання металів великої товщини зі скосом кромок.
 Технологію різання під водою,вплив процесів термічного різання на
властивості металів під водою.
 Причини виникнення теплових деформацій при термічному різанні
та заходи їх зменшення.
 Основи ведення підприємницької діяльності.
ВМІЄ
 Раціонально та ефективно організувати роботу на робочому місці.
 Точно дотримуватися вимог безпеки праці при виконанні робіт.
 Виконувати різання за картами розкрою на стаціонарних машинах з
фотоелектронним та програмним керуванням.
 Різати метал великої товщини зі скосом кромок.
 Різати особо складні деталі з вуглецевих та низьколегованих
сталей,кольорових металів і сплавів.
 Обслуговувати машини для підводного різання на водяних столах.
 Вирізати косі отвори без наступного механічного оброблення
кульових та сферичних днищ.
 Вирізати вручну за розміткою та розбирати кромки під зварювання
деталей з листової сталі товщиною понад 1000мм.
 Різати контрукції з титану та його сплавів.
 Плазмово різати листовий метал.
 Фігурно різати із застосуванням спеціальних флюсів прокат стальної
болванки з легованих сталей.
 Повітряно-плазмово різати розкатки з кольорових металів.
 Повітряно-плазмово різати трубопроводи.
 Здійснити заходи з державої реєстрації суб’єкта підприємницької
діяльності, скласти бізнес-план.
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
6
№
з/п
1
І

1
2
3
4

5

6

7

8

1

Найменування
2
Газорізальна майстерня
(полігон).
Обладнання
Різак для кисневого різання
металів великих товщин.
Різак для ручного кисневого
різання під водою
Установка для кисневого різання
під водою
Спеціальна стаціонарна машина з
ЧПУ для гарячого
різання
заготівок.
Блок
газової
автоматики
холодного і гарячого різання
заготівок
Машина
термічного
різання
холодних
заготівок
великої
товщини
Машина
для
плазмового
підводного різання на водяних
столах
Комплекс з ЧПК для термічного
різання труб
Прилади та пристрої
Опорні прилади для різаків

Кількість на групу
з 15 осіб

Примітка

Для індивідуального
користування

Для
групового
користування

3

4

Приміт
ки

1
1
1
1

1

1

1
1
За
потребо
ю
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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
2.13
2.14
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Назва документу

Номер
сторінок

Загальні положення щодо реалізації ДСПТО
Державний стандарт ПТО з професії «Газорізальник» на 1 - 2
розряди
Освітньо-кваліфікаційна
характеристика
випускника
професійно-технічного навчального закладу з професії 7212
«Газорізальник», 1 - 2 розряди
Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих
робітників
Типова навчальна програма з предмета «Основи правових
знань»
Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої
економіки і підприємництва»
Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні
технології»
Типова навчальна програма з предмета «Правила дорожнього
руху»
Типова навчальна програма з предмета «Технологія і
обладнання газорізальних робіт»
Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка з
основами промислової електроніки»
Типова навчальна програма з предмета «Основи
матеріалознавства»
Типова навчальна програма з предмета «Технічне креслення»
Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці»
Типова навчальна програма з виробничого навчання
Критерії кваліфікаційної атестації випускників з професії
«Газорізальник», 1 - 2 розряди
Перелік основних обов’язкових засобів навчання
Державний стандарт ПТО з професії «Газорізальник» на 3
розряд
Освітньо-кваліфікаційна
характеристика
випускника
професійно-технічного навчального закладу з професії 7212
«Газорізальник», 3 розряди
Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих
робітників «Газорізальник», 3 розряди
Типова навчальна програма з предмета «Основи правових
знань»
Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої
економіки»
Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні
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3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
5
5.1
5.2

технології»
Типова навчальна програма з предмета «Технологія і
обладнання газорізальних робіт»
Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці»
Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство»
Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка з
основами промислової електроніки»
Типова навчальна програма з предмета «Читання креслень»
Типова навчальна програма з виробничого навчання
Критерії кваліфікаційної атестації випускників з професії
«Газорізальник» 3 розряда
Перелік основних обов’язкових засобів навчання
Державний стандарт ПТО з професії «Газорізальник» на 4
розряд
Освітньо-кваліфікаційна
характеристика
випускника
професійно-технічного навчального закладу з професії 7212
«Газорізальник», 4 розряди
Типовий навчальний план підвищення
кваліфікації
робітників з професії «Газорізальник», 4 розряди
Типова навчальна програма з предмета «Основи трудового
законодавства»
Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої
економіки»
Типова навчальна програма
з предмета «Інформаційні
технології»
Типова навчальна програма з предмета «Технологія і
обладнання газорізальних робіт»
Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці»
Типова навчальна програма з предмета «Читання креслень»
Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка з
основами промислової електроніки»
Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство»
Типова навчальна програма з виробничого навчання
Критерії кваліфікаційної атестації випускників з професії
«Газорізальник 4 розряду»
Перелік основних обов’язкових засобів навчання
Державний стандарт ПТО з професії «Газорізальник» на 5
розряд
Освітньо-кваліфікаційна
характеристика
випускника
професійно-технічного навчального закладу з професії 7212
«Газорізальник», 5 розряди
Типовий навчальний план підвищення
кваліфікації
робітників з професії «Газорізальник 5 розряду»
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5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
6

Типова навчальна програма з предмета «Основи трудового
законодавста»
Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої
економіки»
Типова навчальна програма
з предмета «Інформаційні
технології»
Типова навчальна програма з предмета «Технологія і
обладнання газорізальних робіт»
Типова навчальна програма з предмета «»Охорона праці»
Типова навчальна програма з предмета «Загальна технологія
виробництва»
Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство»
Типова навчальна програма з предмета «Читання креслень»
Типова навчальна програма з виробничого навчання
Критерії кваліфікаційної атестації випускників з професії
«Газорізальник 5 розряду»
Перелік основних обов’язкових засобів навчання
Список рекомендованої літератури
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