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Загальні положення  

 

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки 

(підвищення кваліфікації) робітників з професії Електрослюсар підземний 3, 

4, 5-го розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 16 листопада 2011 р. №1238 «Про утворення міжвідомчої 

робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів 

професійно-технічної 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 професійно-технічних навчальних закладах тривалість професійного 

навчання на 3 розряд – 1165 години, на 4 розряд – 795 години, на 5 розряд – 

471 година. 

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього 

атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки 

встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку 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 у слухача 

документа про присвоєння робітничої професії. 

У разі необхідності зазначені терміни 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 

та культура спілкування» та ін.). 

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі 

кваліфікаційної характеристики професії «Електрослюсар підземний» 

(Випуск 5 «Добувна промисловість» Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників, затвердженого наказом  Міністерства  

палива і енергетики України від 14.01.2000 року № 62), досягнень науки і 

техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів 

праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги 

до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь 

та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені 

п.7, 9 «Загальних положень», Випуск 1 «Професій працівників, що є 
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загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника 

кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом 

Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004р. №336 .  

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних 

майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та 

безпосередньо на робочих місцях підприємств. 

Обсяг навчального часу на обов’язковому компоненту змісту 

професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду 

навчального часу,відповідно варіативний компонент – до 20%. 

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями 

часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-

технічної освіти. 

Обліковими одиницями навчального часу є: 

академічна година тривалістю 45 хвилин; 

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 

академічних годин; 

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин; 

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних 

годин; 

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів. 

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження  

виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється 

залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з 

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 
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розробляється професійно-технічними навчальними закладами, 

підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-

кваліфікаційних характеристик,критеріїв оцінювання. 

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і 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. 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 
 

 

Міністерство освіти і науки України 

Міністерство праці та соціальної політики України 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 
професійно-технічної освіти 

 

 

 

ДСПТО 7241.В.05.00 - 2015  
      (позначення стандарту) 

 

 

 

 

Професія: Електрослюсар підземний 

 

Код:          7241 

 

Кваліфікація: електрослюсар підземний 3-го розряду 
 

 

 

 

 

 

 

 

Видання офіційне 

Київ - 2015 



9 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика  

випускника професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або 

забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих 

робітників) 

 

1. Професія:    7241  Електрослюсар підземний  

2. Кваліфікація:  електрослюсар підземний 3-го  розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

 Повинен знати:  

призначення конструкції, принцип роботи, норми та обсяги технічного 

обслуговування;  

вимоги до монтажу, регулювання, приймання та випробування машин, 

механізмів та пристроїв, правила і способи проведення цих робіт; 

 будову і призначення контрольно-вимірювальних приладів, 

інструментів та правила користування ними; будову і правила технічної 

експлуатації низьковольтних електроустановок;  

правила поведінки робітників у шахтах; основи електротехніки; 

слюсарні і монтажні роботи. 

 

 Повинен уміти:  

 виконувати монтаж, демонтаж, ремонт, випробування, здавати в 

експлуатацію та технічно обслуговувати нестаціонарні насосні установки, 

повітроводи, протипожежні та дегазаційні трубопроводи, шахтові вагонетки, 

електровози, гіровози, дизелевози, вантажолюдські монорейкові, канатно-

кресельні і надґрунтові дороги, стрічкові конвеєри, скребкові конвеєри, 

бурові верстати, перекидачі, живильники, штовхачі, лебідки з діаметром 

барабана до 1000 мм, обладнання розвантажувальних ям, вентилятори 

місцевого провітрювання, установки для очищення вагонеток, обладнання 

для нагнітання води в пласт, низьковольтні кабельні мережі, місцеві 

заземлення електроапаратів та установок; 

  виконувати роботи відповідно до Правил технічної експлуатації 

електроустановок споживачів з додержанням норм безпечної експлуатації в 

обсязі вимог до II групи з електробезпеки; 

  відбирати проби масла та заміняти його в обслуговуваному 

обладнанні; 

 керувати електровозами при їх пересуванні під час ремонту; 

 виконувати інші роботи аналогічної складності та роботи під 

керівництвом електрослюсаря вищої кваліфікації. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 
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Повинен: 

          раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче 

місце;  

          дотримуватися норм технологічного процесу; 

          не допускати браку у роботі; 

          знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і 

навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

          використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 

          знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання 

професійних обов’язків;  

           володіти обсягом знань з правових питань галузі та трудового 

законодавства в межах професійної діяльності.  

 

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації 

осіб 

5.1.  При вступі  на навчання 

 Базова або повна  загальна середня освіта. 

5.2.  Після закінчення навчання 

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта або 

підготовка на виробництві; освітньо-кваліфікаційний рівень - 

«кваліфікований робітник» за професією Електрослюсар  підземний  3-го 

розряду; без вимог до стажу роботи. 

 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів. Добування вугілля (КВЕД -

2010, секція  - В, група - 05.00). 

 

7. Специфічні вимоги 

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку 

навчання відповідно до законодавства.  

7.2. Стать: чоловіча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із 

шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється 

використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 

від 29.12.1993). 

7.3.     Медичні обмеження. 
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Типовий навчальний план 

підготовки кваліфікованих робітників 

                                            Професія: 7241 Електрослюсар підземний 

Кваліфікація: 3 розряд 

                                               Загальний фонд навчального часу – 1195 годин 

 

№ 

з/п  

 

 

Навчальні предмети 

 

 

Кількість годин 

Всього 3 них на 

лаборатор

но – 

практик-ні 

роботи 

1  Загальнопрофесійна підготовка  75 8 

1.1  Основи правових знань  17  

1.2  Основи галузевої економіки й підприємства  17  

1.3 Інформаційні технології  17 8 

1.4  Правила дорожнього руху  8  

1.5 Резерв часу  16  

2 Професійно-теоретична підготовка  408 40 

2.1  Будова, експлуатація і ремонт гірничошахтного 

обладнання  

126 3 

2.2  Охорона праці  30  

2.3  Основи гірничої справи  42  

2.4  Гірнича електротехніка  63 16 

2.5  Рудникова автоматика  42 8 

2.6  Електротехніка   42 10 

2.7  Електроматеріалознавство  42 3 

2.8  Читання креслень  21  

3 Професійно-практична підготовка  666  

3.1  Виробниче навчання  252  

3.2  Виробнича практика  414  

4 Консультації  30  

5 Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна 

(поетапна) кваліфікаційна атестація при 

продовженні навчання) 

6  

Загальний обсяг навчального часу (без п. 4) 1165 48 
 

 

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки 

кваліфікованих робітників за професію Електрослюсар підземний  

1. Кабінети: 
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 гірничої справи та гірничих машин; 

 охорони праці;  

 гірничої електротехніки; 

 електроматеріалознавства; 

 креслення; 

 інформаційних технологій. 

2.  Лабораторії: 

 електротехніки. 

3.  Майстерні: 

 слюсарна;  

 електромонтажна;  

 рудникової автоматики;  

 електроніки; 

 гірничих машин. 

 

 

Примітка  

Для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання 

кваліфікованих робітників: 

 допускається зменшення кількості кабінетів, майстерень за рахунок їх 

об’єднання; 

 індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може 

здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця; 

 предмет «Інформаційні технології»  вивчається за згодою підприємств-

замовників кадрів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

"Основи правових знань" 

  

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них  

на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Право - соціальна цінність, складова частина 

загальнолюдської культури. Поняття та ознаки 

правової держави 

1  

2 Конституційні основи України 5  

3 Цивільне право і відносини, що ним регулюються 1  

4 Господарство і право 1  

5 Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд 

господарчих спорів 

2  

6 Праця, закон і ми 2  

7 Адміністративний проступок і адміністративна 

відповідальність 

2  

8 Злочин і покарання 2  

9 Правова охорона природи. Охорона природи - 

невід'ємна умова економічного та соціального 

розвитку України 

1  

 Всього годин: 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 



14 

 

житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та 

іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне 

життя тощо. 

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через 

вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. 

Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада - представницький орган 

державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок 

роботи. Президент України - глава держави. Обрання Президента України та 

його повноваження. Припинення повноважень Президента України. 

Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі органів виконавчої 

влади. 

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в 

Україні винятково судами. Система судів в Україні. 

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, 

його система та повноваження. 

Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються 

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні 

правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. 

Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин. 

Тема 4. Господарство і право 

Поняття господарського права та його роль у регулюванні 

господарських відносин. Система господарського права. Господарське 

законодавство, господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. 

Правове становище господарських організацій. Правове 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 
Трудовий договір. Право громадян України на працю. 

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. 

Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата. 

 

Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна 

відповідальність 

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та 

організація державного управління. Роль адміністративного права у 

регулюванні відносин у сфері державного управління. 

Тема 8. Злочин і покарання 
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Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального 

права. Злочин та інші правопорушення. 

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи 

відповідно до вчинку. 

 

Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна 

умова економічного та соціального розвитку України 

Екологічне право та його роль у регулюванні системи "природа-

людина-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 підприємництва» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 
Предмет і роль курсу «Основи галузевої 

економіки і підприємництва» 
1  

2 
Галузева структура промисловості 

України 
2  

3 
Науково-технічний прогрес і економічне 

зростання в галузі 
2  

4 
Організація виробництва на 

підприємствах промисловості 
3  

5 Підприємство як суб’єкт господарювання 3  

6 Кадри підприємства  2  

7 Продуктивність праці 1  

8 Організація і оплата праці 3  

 Всього годин: 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 України 

 Поняття та класифікація галузей промисловості України. Галузева 

структура, та показники що її характеризують. Основні фактори, що 

впливають на формування галузевої структури промисловості Україні. 

 

Тема 3. Науково-технічний прогрес економічного зростання в галузі 

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

НТП в промисловості. Основні напрями науково-технічної політики в галузі. 

Технологічна революція. Гуманізація виробництва.  

 

Тема 4. Організація виробництва на підприємствах промисловості 

 Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності 

підприємств. Формування та структура виробничого процесу. Основні 
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принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва 

та їх характеристика. 

 

 

 

Тема 5. Підприємство як суб’єкт господарювання 

  Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика підприємств, 

форми власності. Розвиток і види підприємств. Функції підприємств. 

Організаційно-правові форми 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. 

 

Тема 7. Продуктивність праці 

 Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці та 

методи її обчислення. 

 

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. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Інформаційні технології ” 
 

№ 

з/п 

Тема Кількість годин 

всього з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Інформація та інформаційні технології 1  

2 Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні 

технології 

8 4 

3 Мережні системи та сервіси 8 4 

                                                   Всього годин: 17 8 

 

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 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно

-практичні 

роботи 

1 Закон України «Про дорожній рух». Загальні 

положення,  визначення 
1  

2 Обов’язки та права пасажирів і пішоходів 1  

3 Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, 

які керують гужовим транспортом і погоничів 

тварин 

1  

4 Регулювання дорожнього руху 1  

5 Рух транспорту та безпека пішоходів і 

пасажирів 
1  

6 Особливі умови руху 1  

7 Надання першої медичної допомоги під час 

дорожньо-транспортних випадків 
1  

8 Відповідальність за порушення правил 

дорожнього руху 
1  

Всього годин: 8  

 

Тема 1. Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, 

визначення 

Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та 

визначення Закону України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху 

як правова основа дорожнього руху, що має створити безпечні умови для всіх 

його учасників.  

Закон України «Про дорожній рух». Порядок навчання різних груп 

населення Правилам дорожнього руху. 

Аналіз дорожньо – транспортних пригод у населеному пункті, області 

та причини їх виникнення. 

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху. 

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність 

обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил 

дорожнього руху. 

Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, 

велосипед, причеп, напівпричеп, дорога, дозволена максимальна вага, 

прорізна частина, смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений 

пункт, зупинка, стоянка, обгін, поступити дорогу, переважне право. 

Визначення цих термінів. 
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Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів 

Порядок руху пішоходів у населених пунктах. 

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, 

які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, 

мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо 

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів 

у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей 

дорогою.  

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна 

доріжка. Організована колона. «Знак»: «Пішохідний перехід». Груповий рух 

людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів 

при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим  маячком 

і спеціальним звуковим сигналом. 

Дії пішоходів, які  причетні до дорожньо-транспортної пригоди. 

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного  транспорту 

Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати автобус, 

тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка пасажирів під час  

зупинки транспорту. 

 

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують 

гужовим транспортом і погоничів тварин 

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового 

транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання 

транспортних засобів. Документи водія. Обов’язки водія. 

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги. 

Правила користування  велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух  

зазначених транспортних засобів і прогін тварин  забороняється. Заборони 

водію. Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів тварин. 

Заборони водію велосипеда забороняється. Заборони водію гужового 

транспорту. Заборони погоничам тварин. 

Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими  

велосипедами, мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин. 

 

Тема 4. Регулювання дорожнього руху 

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі  організації 

дорожнього руху, їх класифікація. 

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації 

дорожнього руху, класифікація розмітки . 

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання  

дорожнього руху на небезпечних ділянках трас. 

Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух 

світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів. 

Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній 

рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед 
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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 та безпека пішоходів і пасажирів 
Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька 

рядів. 

Взаємна увага – умова безпеки руху. 

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання 

світлових сигналів або рукою. Небезпечні  наслідки порушення правил 

подавання  попереджувальних сигналів. 

Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. Безпека 

пішоходів і пасажирів. 

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину  

шляху гальмування. 

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка. 

 

Тема 6. Особливі умови руху 

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів. 

Навчальна їзда. Умови, за яких  дозволяється навчальна їзда на  

дорогах. 

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні. 

Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки. 

Рух по автомагістралях і автобанах. 

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху 

на гірських дорогах і крутих спусках. 

Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по 

швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час 

доби. Буксирування. 

  

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-

транспортних випадків 

Визначення і термінове призначення дії фактора травмування, 

звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.  

Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання 

першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих при 

ДТП. 

 

Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху 

Соціально – економічні  і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. 

Поняття і види  адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. 

Відповідальність за нанесення матеріальної та природо - екологічної шкоди. 
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Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність. 

Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.
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Типова навчальна програма з предмета 

«Будова, експлуатація і ремонт гірничошахтного обладнання» 

підготовки кваліфікованих робітників 

 

 

№ 

з/п 

 

 

Назва теми 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно 

практичні 

роботи 

1 Вступ 1  

2 Слюсарні роботи 10  

3 Допуски і технічні виміри 3 2 

4 Основи технічної механіки 11 1 

5 Основи монтажної справи 3  

6 Гідропривід і пневмопривід 12  

7 Відбійні молотки. Перфоратори. Свердла 6  

8 Шахтні водовідливні установки 9  

9 Рудникові вентилятори 6  

10 Підземний рейковий транспорт 10  

11 Навантажувальні пункти 4  

12 Шахтні лебідки 8  

13 Монорейковий транспорт 14  

14 Канатно–крісельна дорога 2  

15 Скребкові конвеєри 8  

16 Стрічкові конвеєри 18  

 Всього годин: 126 3 

 

Тема 1. Вступ 

Ознайомлення з кваліфікаційними характеристиками і програмами 

теоретичного і виробничого навчання професії. 

 

Тема 2. Слюсарні роботи 

Види та характеристика слюсарних робіт. Робоче місце слюсаря. 

Оснащення робочого місця слюсаря. Робочий  і контрольно-вимірювальний  

інструмент слюсаря, зберігання та догляд за ним. 

Розмічальні роботи та пристрої. Способи визначення  придатності 

заготовок і підготовка до розмічання, визначення порядку розмічання. 

Способи виконання розмічання. Використання креслярки, рейсмуса, кернера. 

Кернування деталей. Розмічальна плита. Розмічання за кресленням  та 

шаблоном. Розмічання від кромок і  центрових ліній.  Механізація процесу 

розмічання. 
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Організація робочого місця під час виконання розмічання. Безпека праці 

при розмічанні. 

Рубання металу. Загальні вимоги та інструмент для  виконання цієї 

операції. Особливості рубання  залежно від  матеріалу, його товщини і 

форми. Зубило. Крейцмейсель. Правила заточування і  способи роботи.  

Виправляння і згинання металу. Ручне і механічне виправляння, 

рихтування. Способи виконання. Виправляння квадратного, штабового, 

листового і круглого металу. Виправляння труб. Обладнання для 

виправляння, типи пресів. Можливі дефекти при виправляннях і заходи щодо 

їх  попередження. 

Різання металу. Різання металу ручним інструментом (ножівками, 

ножицями), механічним способом. Ножиці підіймальні,  гільйотинні, дискові, 

їх будова і призначення.  

Розрізування металів  ручною ножівкою. Прийоми розрізування. 

Способи виконання розведення по зубу. Вибір ножівкового полотна залежно 

від розміру і виду заготовки. 

Різання металу абразивними кругами. 

Обпилювання металу. Призначення і застосування обпилювання.  

Призначення напилків, номери насічок. Закріплення деталі. Допуск 

металу на обпилювання. Обпилювання зовнішніх плоских та криволінійних 

поверхонь. Обпилювання за копіром (кондуктором). Припасування. Види 

браку  при обпилюванні, причини і заходи його попередження. 

Зачищення металу. Механізація процесів обпилювання і зачищення 

Шабрування металу, його призначення.  

Оброблення  поверхонь методом полірування.  

Свердління. Інструмент і пристрої для свердління. Свердла, їх  

конструкції, матеріал, кути заточення залежно від оброблюваного металу. 

Вибір свердла залежно від твердості матеріалу. Способи  свердління отвору. 

Способи свердління  прохідних і неповних отворів. Свердління за 

кондуктором, за розміткою.  Встановлення і закріплення деталей у лещатах. 

Брак при свердлінні і шляхи його  попередження. 

Загальні відомості про зенкерування, зенкування та розвертання отворів. 

Класифікація зенкерів, зенковок та розверток. Основні елементи робочих 

інструментів.  

Нарізання різьби. Основні елементи різьби. Профілі різьби. Основні 

типи різьби. Інструмент для нарізання зовнішньої  та внутрішньої різьби. 

Технологія нарізання зовнішньої та внутрішньої різьби. Нарізання різьби на 

трубах. Механізація нарізання різьби. Можливі дефекти при нарізанні 

різноманітних видів різьби і шляхи їх попередження. 

Клепання. Типи заклепок. Види заклепкових швів. Холодне та гаряче 

клепання. Вибір заклепок. Ручне клепання. Механізація клепання. Паяння і 

лудіння, призначення, технологія виконання робіт. Види припоїв. 

 

Тема 3. Допуски і технічні виміри 
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Поняття про взаємозамінність деталей. Номінальний, дійсний, 

найбільший та найменший розміри.  

Допуски. Зазори та натяги. Види посадок. Система отвору та система 

валу. Квалітети точності. Шорсткість поверхонь. Точність вимірювань. 

Штангенінструменти: штангенциркуль, штангенглибиномір. 

Мікрометричні інструменти, будова і правила користування. 

Лабораторно-практичні роботи:  

1. Правила користування штангенциркулем 

2. Правила користування мікрометром 

 

Тема 4. Основи технічної механіки 

Кінематика механізмів. Механізм і машина, ланки механізмів. 

Кінематичні пари та кінематичні схеми механізмів.  

Передачі обертального руху. Механічні передачі. Передавальне число.  

Передачі між валами, що мають паралельні осі та осі, які 

перетинаються чи схрещуються. Ремінна, фрикційна, зубчаста, ланцюгова, 

черв’ячна передачі; їхня будова, переваги і недоліки, призначення та умовні 

позначення на кінематичних схемах. 

Зубчасто-рейкові, гвинтові, кривошипно-шатунні, кривошипно-колісні, 

кулачкові механізми. Їх будова, переваги та недоліки, призначення, умовне 

позначення на кінематичних схемах. 

Деталі машин. Деталі та збірні одиниці загального і спеціального 

призначення, вимоги до них.  

Осі і вали, їх відмінності за характером роботи. Основні види 

підшипників та їх застосування. Класифікація підшипників залежно від роду 

тертя й напрямку навантаження, що сприймається. Конструктивні ознаки, 

галузь застосування, переваги й недоліки підшипників кочення та ковзання. 

Матеріал вкладишів і способи змащування.  

Муфти, їх класифікація та застосування.  

Редуктори, коробки передач, вантажопідйомні пристрої. Передаточне 

число. Багатоступінчасті передачі (редуктора). 

Основні зведення по опорі матеріалів. Деформація тіл під дією 

зовнішніх сил. Основні види деформацій: розтягання, стиск, зрушення, 

крутіння, вигин. Пружна і пластична деформації, умові їхнього виникнення. 

Внутрішні сили. Дійсні, граничні і напруги, що допускаються. Види 

граничних напруг. Коефіцієнт запасу міцності. Умови безпечної роботи 

деталей і конструкцій. Характер деформацій при розтяганні, стиску, 

зрушенні.  

Лабораторно-практична робота: 

1. Розрахунок зубчастої передачі 

 

Тема 5. Основи монтажної  справи 

Поняття про монтаж технічного устаткування. Основні елементи 

монтажних робіт. Застосування ручних інструментів для загвинчування 
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болтів, гайок, гвинтів. Рознімні з’єднання деталей: болтами, гвинтами, 

шпильками. Види сталевого прокату: кутник, швелер, тавр, двотавр та інші. 

Монтаж та демонтаж металевих конструкцій та обладнання. Поняття про 

фундаменти. Поняття про центрування валів. Допуски на розцентровку. 

Монтаж трубопроводів. Способи з’єднання труб.  

 

Тема 6. Гідропривід і пневмопривід 

Загальні відомості про гідропривід і пневмопривід. Поняття про 

гідропривід і його види. Переваги  гідроприводу в порівнянні з 

електроприводом. Робочі рідини і їхні властивості. Мінеральні олії, водно-

масляні емульсії. Види гідронансосів та їх устрій. Гідроциліндри. 

Особливості конструкції гідростійок механізованих кріплень. Запобіжні, 

редукційні, зворотні клапани, гідрозамки, дроселі.  

Переваги і недоліки пневмоприводу. Принцип дії, область 

застосування. Поняття про системи пневмоавтоматики. 

 

Тема 7. Відбійні молотки. Перфоратори. Свердла 

Пневматика. Пневмодвигуни, пневмоциліндри. 

Призначення й область застосування відбійних молотків. Пристрій і 

принцип роботи. 

Огляд, промивання, змащення і зміна зношених деталей. Способи 

перевірки справності молотка. 

Техніка безпеки при роботі з відбійними молотками. 

Призначення й область застосування перфораторів. Ручні, колонкові, 

телескопні перфоратори. Пристрій і принцип роботи. 

Пристосування для установки перфораторів. Буровий інструмент 

перфораторів. 

Техніка безпеки при роботі з перфораторами. 

Призначення й область застосування свердлів. Ручні електросвердла 

застосовувані в гірській промисловості. Колонкові електросвердла. Свердла з 

примусовою подачею. Механізм подачі. Види анкеропостановників.  

Пневматичні і гідравлічні свердли. Особливості конструкції. Устрій і 

принцип роботи. 

Бурові верстати. Їхнє призначення, класифікація. 

 

Тема 8. Шахтні водовідливні установки 

Призначення і класифікація шахтних водовідливних установок.  

Поняття про напір. Висота всмоктування та висота нагнітання насосної 

установки 

Будова, принцип дії та технічна характеристика шахтових 

відцентрованих насосів. Основні деталі відцентрованого насоса. 

Одноступеневі та багатоступеневі відцентрові насоси.  

Арматура відцентрових насосів: храпок, зворотний клапан, засувка, 

відвідна трубка зі заливним вентилем.  



27 

 

Правила технічної експлуатації насосів. Регулювання роботи. 

Керування водовідливними установками. 

Насоси для головного водовідливу. Насоси для дільничного 

водовідливу. Пневмонасоси. 

Трубопроводи шахтних водовідливних установок. Правила 

обслуговування. Правила складання з’єднань повітро- та водопроводів. 

Особливості з’єднання труб фланцями і муфтами. Правила виконання 

роз’ємних  з’єднань. Правила встановлення трубопровідної арматури. 

Правила безпеки при експлуатації та ремонті шахтних насосів, 

трубопроводів. 

Будова шахтових водозбірників та їх очищення. 

 

Тема 9. Рудникові вентилятори 

Призначення. Пристрій і принцип роботи осьових і відцентрових 

вентиляторів. Класифікація. Експлуатація. Розміщення вентиляторів 

місцевого провітрювання в підземних виробленнях.  

Арматура вентиляційних установок. Вентиляційні труби. 

Правила технічної експлуатації, обслуговування і ремонт осьових 

вентиляторів місцевого провітрювання 

Призначення і пристрій ВМЦГ. Трубопровід ізольованого відводу 

метану. 

Правила технічної експлуатації, обслуговування і ремонт ВМЦГ. 

Техніка безпеки при ремонті й обслуговуванні. 

 

Тема 10. Підземний рейковий транспорт 

Пристрій і принцип роботи акумуляторних і контактних електровозів. 

Технічні характеристики. Механічна частина електровозів. Пневматичне 

устаткування електровозів. 

Технічне обслуговування і ремонт електровозів. 

Пристрій акумуляторів. Устаткування зарядних камер. 

Перевірка справності вузлів електровоза: гальмової і піскової систем, 

контролера, електроосвітлення, струмоприймача, сигнальних апаратів, ресор, 

буферів, зчіпних пристроїв. 

Міри безпеки при ремонті й обслуговуванні електровозів. 

Класифікація шахтних вагонеток по призначенню, способу 

розвантаження і вантажопідйомності. Вагонетки спеціального призначення. 

Правила технічної експлуатації вагонеток. 

Пасажирські вагонетки. Конструкція, технічна характеристика, 

призначення основних вузлів. 

 

Тема 11. Навантажувальні пункти 

Улаштування навантажувальних пунктів. Призначення, принципи  дії  та 

будова штовхачів, кругових перекидачів, живильників, дозаторів, 



28 

 

перевантажувачів, стопорів, міжвагонних перекривачів, пристроїв для 

механізованого очищення вагонеток та інших аналогічних машин  і механізмів. 

 Будова навантажувальних бункерів, люків, затворів до них. Способи 

виявлення, запобігання несправностей у роботі устаткування, машин і 

механізмів. Правила технічної експлуатації, обслуговування та ремонт. Міри 

безпеки при експлуатації і ремонті. 

Тема 12. Шахтні лебідки 

Лебідки: призначення, класифікація, принцип дії, технічні характеристики. 

Кріплення лебідок. Конструкція основних вузлів шахтних лебідок: рами, 

редуктори, барабани,  гальмові пристрої,  важелі  керування.  Обладнання для 

сигналізації дистанційного керування лебідок.  

Будова лебідок для кінцевих відкаток. Конструкція окремих  вузлів: 

гальмівної системи, барабанів і редукторів. Канати, їх конструкція. 

Вимоги до канатів. Заміна канатів, способи їх кріплення. Правила 

безпечної експлуатації канатів, забезпечення збільшення строку служби. 

Допоміжне обладнання, що застосовується під час відкатки кінцевими 

канатами. 

Схеми відкатки кінцевими канатами по похилих виробках. Бар'єри  

та стопори. Організація роботи на приймально-відправних площадках. 

Схема сигналізації при канатній відкатці. Правила подачі сигналів.  

Експлуатація лебідок для кінцевої відкатки. Керування лебідками 

при  спусканні та підійманні вантажів по гірничих виробках.  

Призначення та схеми поліспастів. Технологія робіт з обвідним блоком 

та поліспастом. Правила кріплення обвідного блоку. Правила технічної 

експлуатації, ремонт та обслуговування шахтних лебідок. Міри безпеки при 

експлуатації і ремонті. 

 

Тема 13. Монорейковий транспорт 

Принцип роботи монорейкової дороги (МРД). Типи і технічні 

характеристики монорельсових доріг.  

Основні вузли МРД. Приводна станція і гальмові пристрої. Натяжний 

пристрій. Кінцева станція.  

Склад і вузли моношляху. Лінійні і поворотні секції. Стрілочний 

перевід. Поворотна частина моношляху. Підвісні пристрої. Блок-роликів і 

ролик холостого руху. Ведення робіт із заміни складених вузлів 

монорельсової дороги. 

Тяговий канат МРД. Приводний візок і вантажний склад. Барабан-

накопичувач. Гальмові візки. Правила устаткування вироблень 

монорельсовими дорогами.  

Навантаження-розвантаження матеріалів на поїзний склад. Правила 

перевезення вантажів. Доставка негабаритного і важкого устаткування. 

Правила перевезення людей. 

Види захистів МРД.  

Безпека праці при експлуатації МРД. 
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Монорейкові дизелевози. Устрій. Склад потягу. Привідний блок. 

Правила технічної експлуатації, обслуговування та ремонт.  

 

Тема 14. Канатно-крісельна дорога 

Принцип роботи канатно-крісельної дороги. Устрій канатно-крісельних 

доріг.  

Керування і сигналізація. Безпека праці при експлуатації. 

 

Тема 15. Скребкові конвеєри 

Призначення і класифікація скребкових конвеєрів. Кінематичні схеми 

скребкових конвеєрів.  

Устрій скребкових конвеєрів. Основні вузли: рама, редуктор, 

гідромуфта, рештачний постав, тягові ланцюги, привідні та кінцеві 

головки, запобіжні пристрої, електродвигуни.  

Характерні неполадки скребкових конвеєрів. Виявлення й усунення. 

Керування конвеєром. 

Правила технічної експлуатації і безпека праці при роботі зі 

скребковими конвеєрами.  

 

Тема 16. Стрічкові конвеєри 

Призначення і класифікація стрічкових конвеєрів. Технічні 

характеристики. Устрій, призначення основних вузлів.  

Приводна, розвантажувальна, натяжна і кінцева станції. 

Монтаж підвішених стрічкових конвеєрів, та конвеєрів на жорсткому 

стані. Навішення роликоопір.  

Монтаж приводної станції стрічкового конвеєра. Монтаж кінцевої 

станції стрічкового конвеєра. Монтаж розвантажувальної секції. Навішення 

стрічки. Монтаж натяжної станції. Монтаж пересипу 

Методи з'єднання конвеєрної стрічки.  

Технологія розбирання та складання ролика. Змащування 

підшипників. 

Технологія ремонту барабанів: розбирання підшипникових вузлів 

вала, промивання, заміна пошкоджених деталей, складання та футерівка 

поверхонь приводних барабанів. Аварійні ситуації, при експлуатації 

стрічкових конвеєрів, та дії з їх усунення. Види захистів стрічкового 

конвеєра, безпека праці при експлуатації стрічкових конвеєрів.  

Датчики контролю швидкості, сходу стрічки та інші. Схема 

сигналізації під час роботи стрічкових конвеєрів.  Вимоги правил 

безпеки до схем автоматизованого керування. Правила подачі сигналів.  

Правила експлуатації стрічкових конвеєрів. Порядок керування 

конвеєрами під час їх роботи. Спостереження за станом стрічки. 

Запобігання, виявлення та усунення неполадок у роботі вузлів 

стрічкового конвеєра. 
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Правила безпека праці під час експлуатації та ремонту стрічкових 

конвеєрів.  

Призначення, устрій, принцип роботи УВПК. Експлуатація та ремонт 

УВПК. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Охорона праці» 

 

№  

з/п 
Тема 

Кількість годин: 

Всього 

з них на 

лабораторно

-практичні 

роботи 

1 Правові та організаційні основи охорони праці  4  

2 Основи безпеки праці в галузі  8  

2.1 

Загальні відомості про потенціал небезпек. 

Психологія безпеки праці. Організація роботи 

з охорони праці 

1  

2.2 
Міри безпеки праці при спуску-підйомі і 

пересуванні людей гірничими виробками 
1  

2.3 Міри безпеки в підготовчих і очисних вибоях 1  

2.4 
Рудникова атмосфера, пилогазовий режим і 

провітрювання підземних виробок 
1  

2.5 Міри безпеки при буропідривних роботах 1  

2.6 
Міри безпеки при роботі внутрішньошахтного 

транспорту 
1  

2.7 Запобігання затопленню діючих виробок 1  

2.8 
Індивідуальні засоби захисту і спецодягу. План 

ліквідації аварій 
1  

3 
Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека 

виробництва і вибухозахист 
4  

4 Основи електробезпеки 4  

5 
Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 

Медичні огляди 
4  

6 
Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 
6  

Всього годин  30  

 

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 щодо вивчення предмета при підготовці 

робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

 Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон 

України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 
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нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності»,Основи законодавства України про 

охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України  

«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Закон України «Про колективні договори і угоди». 

Основні нормативно – правові акти з охорони праці. Право громадян на 

охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього 

трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний 

договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під 

час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації  за важкі та шкідливі 

умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за 

порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно – правових 

актів з охорони праці. 

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо 

атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам 

нормативно – правових актів з охорони праці. 

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за 

охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про 

охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених 

найманими працівниками осіб з питань охорони праці. 

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок 

навчання і перевірку  знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і 

види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і 

посадових осіб. 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і 

усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення 

ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників 

засобами індивідуального та колективного захисту. 

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні 

випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і 

здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання 

і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних 

захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та 

захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно – виробничі,  

методико – профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і 

професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. 

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних 

захворювань і професійних отруєнь.  

 

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про 

потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з 

охорони праці 
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Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною 

небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна 

перевірка знань з охорони праці. 

Тема 2.1. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія 

безпеки праці. Організація роботи з охорони праці 

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час 

проведення робіт за професіями в галузі.  

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби 

індивідуального захисту при проведенні різних видів робіт. Мікроклімат 

виробничих приміщень. 

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та 

умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці). 

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов 

в процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив 

на безпеку праці. 

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп 

роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх 

вплив на безпеку праці. 

Вимоги нормативно – правових актів про охорону праці щодо безпеки 

виробничих процесів, обладнання будівель і споруд. 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в 

професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з 

нормами та правилами. 

Приклади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова 

сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки. 

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з 

підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у професійному доборі. 

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації 

з приміщень у разі аварії. 

 

Тема 2.2. Міри безпеки праці при спуску-підйомі і пересуванні 

людей гірничими виробками 

Правила одержання і здачі індивідуальних світильників, 

саморятівників, приборів контролю газу і протипилових респіраторів. 

Пристрій посадкових площадок на клітьових підйомах. Правила 

посадки людей у кліть і правила поведінки їх у кліті при підйомі і спуску. 

Попередження аварій і травматизму при спуску і підйомі: огородження, 

сигналізація, кінцеві вимикачі, парашутні пристрої, нагляд за канатами. 

Устаткування сходових відділень. Правила пересування людей у 

вертикальних стовбурах і приствольному дворі. Камера чекання. Правила 

перевезення інструментів.  
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Правила пересування в гірничих виробках. Дії при зближенні і 

пропуску потягів. Місця проходу для людей. Знаки і сигнали, які 

використовуються в гірничих виробках.  

Пристрій посадкових площадок. Правило посадки і висадження людей 

у пасажирських вагонетках, кабінах монорейкового потягу.  

Механізоване перевезення людей горизонтальними та похилими 

виробками локомотивною, канатною відкатками, монорейковим і 

конвеєрним транспортом. Обладнання потягів запобіжними пристроями. 

 

Тема 2.3. Міри безпеки в підготовчих і очисних вибоях 

Поняття про гірничі виробки і гірничий тиск. Зміна стану гірничих 

порід при проведенні виробок. Призначення кріплення. Призначення виробок 

і види кріплення; бетон, метал, дерево. Розміри поперечного перерізу 

виробки, мінімальні нормативні зазори для проходу людей між кріпленням і 

обладнанням. Порядок складання паспорта проведення та кріплення виробки, 

його призначення й основні вимоги, пропоновані до паспорта. Проведення 

підготовчих виробок. Підготовка робочого місця перед зведенням кріплення. 

Тимчасове і постійне кріплення і міри безпеки при її зведенні. Міри безпеки 

при експлуатації породонаватажувальних, прохідницьких комбайнів та ін. 

механізмів.  

Поняття про очисний забій і системи розробки. Паспорт кріплення і 

управління покрівлею очисного забою і міри безпеки при цьому. Способи 

випробування стійкої покрівлі. Вимоги безпеки при посадці покрівлі 

механізації очисних робіт і міри безпеки при відбиванні, виїмці вугілля 

комбайнами, стругами та іншими механізмами. Міри безпеки при відбиванні 

і виїмці вугілля відбійним молотком і вибуховим способом. Запасні виходи з 

очисного забою і правила пересування по лаві. Додаткові вимоги при 

розробці пластів, небезпечних раптовими викидами вугілля, породи, газу. 

Основні причини виробничого травматизму в очисних і підготовчих 

виробітках і міри його попередження. 

 

Тема 2.4. Рудникова атмосфера, пилогазовий режим і 

провітрювання підземних виробок 

Поняття про рудникове повітря. Причини зміни складу рудникового 

повітря. Властивості газу: метану, вуглекислого газу, кисню, окису вуглецю, 

окису азоту, сірководень й ін. 

Гранично припустима концентрація газів. Види виділення метану і 

вуглекислого газу. Поняття про провітрювання гірничих  виробіток. Вимоги 

до провітрювання і вентиляційних установок, призначення вентиляторів: 

головного, допоміжного і місцевого провітрювання. Вентиляційні 

спорудження, їхнє призначення і нагляд за ними. Провітрювання очисних і 

тупикових підготовчих вибоїв і вимоги, пред’явлені їм. Газовий режим у 

шахтах. Розподіл шахт за категоріями газів. Шахти небезпечні за викидами. 

Місця дали скупчення метану і вуглекислого газу. Способи визначення 
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концентрації метану і вуглекислого газу. Принцип дії, технічні 

характеристики, галузі застосування і правила користування переносними 

приборами періодичної дії та безупинного контролю. Прибори для виміру 

газу. Правила виміру утримування метану і вуглекислого газу. Частота 

вимірів. Апаратура автоматичного контролю метану. Призначення, правила 

установки і перевірки налагодження. Правила поведінки людей і міри 

безпеки при виявлені загазування виробітки. Запобіжні заходи при 

підвищенні утримування метану вище припустимого. Види прогнозування 

раптових викидів вугілля, породи та газу. Дегазація шарів. Дегазація 

установки, способи і засоби дегазації. Вугільній і породний пил як 

професійна шкідливість. Фактори, що впливають на вибуховість вугільного 

пилу в повітрі. Міри боротьби з пилом: зрошення місць інтенсивного 

пилоутворення, осланцювання виробітки та інші. Попереднє нагнітання води 

у вугільній шар як засіб зменшення пилоутворення при виїмці вугілля. 

Локалізація вибухів вугільного пилу за допомогою сланцевих і водяних 

заслонів. Контроль запилення повітря в гірничих виробітках. Служба ТБ, 

ділянка ВТБ і профілактичні роботи.  

 

Тема 2.5. Міри безпеки при буропідривних роботах 

Призначення буропідривних робіт. Короткі зведення про вибухові 

матеріали. Персонал, який допускається до керівництва і проведення 

вибухових робіт. Правила поводження з вибуховими матеріалами. Порядок 

складання паспортів підривних робіт і вимоги до них. Гази, що утворяться 

при підривних роботах. Правила проведення робіт і вимоги до них. Сигнали 

майстра-підривника. Пости та їхні обов’язки. Порядок допуску робітників у 

забій після підривання і провітрювання. Ліквідація зарядів, які не вибухнули, 

основні причини травматизму при проведенні буро підривних робіт. 

 

Тема 2.6. Міри безпеки при роботі внутрішньо шахтного 

транспорту 

Внутрішньошахтний транспорт. Правила зчеплення і розчеплення 

вагонів, установлення вагонів, що зійшли з рейок на рейки. Гальмові і 

запобіжні пристрої. Правила відкатки загальмованих рушійних вагонів і 

поїздів. Міри безпеки при відкочуванні  горизонтальними і похилими 

виробітками. Колійні знаки і покажчики. Правила перевезення довгомірних і 

великогабаритних вантажів. Конвеєрний транспорт і вимоги безпеки, 

пропоновані до нього.  Устаткування бремсбергів і ухилів: призначення 

запобіжних пристосувань.  Правила безпеки при експлуатації монорейкового 

транспорту. Основні роботи на підземному транспорті, при яких 

спостерігається найбільший травматизм. 

 

Тема 2.7. Запобігання затопленню діючих виробок 

Приплив води в шахті: звичайний і весняний. Головні і дільничні 

водозбірники, насосні камери, зумпфи, колодязі. Водовідливні установки і 
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вимоги до них. Попередження проривів води в гірничих виробітках зі старих 

виробіток і поверхневих водойм, ознаки можливого прориву води. Обов’язки 

робітників при виявлені цих ознак і правила поведінки при проривах води у 

гірничі виробки. 

 

 

 

Тема 2.8. Індивідуальні засоби захисту і спецодягу 

Вивчення устрою і правила користування ізолюючими і фільтруючими 

саморятувальниками. Вивчення основних типів застосовуваних у вугільній 

промисловості протипилових респіраторів і правила користування ними. 

Ознайомлення з правилами видачі засобів індивідуального захисту. Підбір і 

користування спецодягом, касками, наколінниками, підлокітниками. 

 

Тема 2.9. План ліквідації аварій 

Основні причини виникнення аварій у шахті. План ліквідації аварій, 

його розробка, узгодження і затвердження. Правила особистого поводження і 

безпеки робітників під час аварій, у тому числі при вибуху газу, пилу, 

породи, прориву чи води пульпи, раптового викиду вугілля, обвалення порід 

і завалу виробітки. Камери-притулки, пересувні рятувальні пункти (ПСП), 

їхнє призначення і розташування. Гірничорятувальні частини (ВГСЧ), шахтні 

гірничорятувальні (ШРС) і добровільні гірничорятувальні команди (ВКГ) і 

їхня дислокація і задача з профілактики і ліквідації аварій. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил 

використання відкритого вогню і електричної енергії, використання 

непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил 

використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, 

відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні 

властивості речовин. Способи гасіння підземних пожеж: активний, пасивний, 

комбінований. Правила особистої поведінки при гасінні пожеж від зовнішніх 

причин і від самозаймання вугілля.  

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. 

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, 

запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. 

Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. 

Поняття вогнестійкості. 

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, 

покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту 

об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для 

пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, 
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будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах 

галузі. 

Організація пожежної охорони в галузі. 

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних 

значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами 

хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і 

тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико – хімічних властивостей і 

параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі. 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та 

вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових 

викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів. 

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку 

середовища. 

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування 

промислових аварій. 

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для 

виробництв підвищеної вибухонебезпеки. 

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та 

наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку 

життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та 

їх наслідки. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Електрика промислова, статична і атмосферна. 

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного 

струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження 

людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість 

дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення 

потерпілого від дії електричного струму. 

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова  

та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга 

доторкання. 

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження 

працюючих електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. 

Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. 

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і 

персональних комп’ютерах. 

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. 

Правила поведінки під час грози.  
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Конструктивні особливості рудникового і вибухонебезпечного 

електрообладнання. Область застосування електрообладнання в залежності 

від його виконання. Пристрій захисних заземлень. Захисне відключення. 

Занулення, захисні засоби і їх перевірка. Реле витоку і його призначення. 

Струми короткого замикання в підземних електромережах напруги і 

фідерних автоматів. Захист кабелів і електродвигунів від коротких замикань, 

перевантажень. Дія струму на організм людини. Види поразки 

електрострумом. Захист людини від поразки електрострумом. Правила 

безпеки обслуговування електрообладнання. Шахтні кабельні мережі, 

броньовані і гнучкі кабелі, вимоги, пропоновані до них. Прокладка шахтного 

кабелю. Шахтні силові трансформатори і пересувні підстанції. Небезпека 

вибуху вугільного пилу при несправності електроустаткування і кабелю. 

Профілактичні міри попередження пожеж від електроструму. Навчання і 

допуск до обслуговування і виробництва робіт в електроустановках. 

Організація ремонту рудникового обладнання, в т.ч. у тупикових виробітках 

газових шахт. Технічні й організаційні заходи, що забезпечують безпеку 

робіт для персоналу, що обслуговує електроустановки. Оформлення 

технічної документації. Загальні вимоги  до освітлення гірничих виробок. 

Телефонний зв’язок і сигналізація. Правила технічної експлуатації 

електроустановок споживачів і безпека праці при експлуатації 

електроустановок споживачів.  

 

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди 

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та 

санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, 

іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на 

організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, 

біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності 

людини, викликають гострі та хронічні захворювання. 

Основні правила особистої гігієни і санітарії. Медико-санітарні заходи 

щодо попередження профзахворювань. 

Лікувально-профілактичне харчування. 

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. 

Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і 

жінками.  

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. 

Побутові приміщення шахти і вимоги, пропоновані до них. Обладнання 

побутових приміщень. Вплив газів, які виділяються у шахті, на організм 

людини. Ознаки отруєння. Надання першої допомоги при отруєнні 

рудниковим газом. Норма концентрації пилу, що допускається у гірничих 

виробітках. Технічні засоби із зменшення запиленості Заходи для 

попередження захворювань пневмоконіозами. Віброзахворювання і його 

наслідки. Міри боротьби із шумом і вібрацією. Простудні захворювання 

підземних робітників: заходи щодо їхньої профілактики. Поняття про 



39 

 

гнійничкові захворювання шкіри і підшкірної клітковини . заходи для 

профілактики кишкових захворювань. Підземна асенізація. 

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря 

виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації 

систем опалення та вентиляції. 

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та 

аварійне. Правила експлуатації освітлення. 

Санітарно-побутове забезпечення працівників.  

Питне водопостачання. Лікарський контроль за станом здоров’я 

робітників. Заходи шахти з оздоровлення праці шахтарів. Перша допомога 

при нещасних випадках. Взаємодопомога і перша допомога при кровотечах, 

переломах, поразках електрострумом, опіках, при отруєннях та задимленості. 

Транспортування потерпілих гірничими виробітками. 

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 

року. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

 Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. 

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність 

дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування 

СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні 

кровотечі з ран, носа, вуха тощо. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, 

призначення, правила користування. 

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа 

в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.  Непрямий 

масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного 

дихання. 

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні  

електричним  струмом. 

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок. 

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. 

Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи. 

Надання першої допомоги при знепритомнінні (втраті свідомості), шоці, 

тепловому та сонячному ударі, обмороженні. 

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних 

опіках, опіку очей. 

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей. 

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання 

допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до 

транспортування. Вимоги до транспортних засобів. 



40 

 

Інструкція з охорони праці за професією. Розбір вимог безпеки праці та 

охорони праці, безпеки виконанню робіт і поведінки в шахті електрослюсаря 

підземного.  
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Типова навчальна програма 

з предмета "Основи гірничої справи" 

 

№ 

з/п 

 

Тема 

Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Короткі відомості з геології і 

розвідки родовищ корисних 

копалин 

4  

2 Гірничі виробки 6  

3 Буропідривні роботи 5  

4 Проведення і кріплення гірничих 

виробок 

4  

5 Розкриття вугільних родовищ 3  

6 Системи розробки вугільних 

пластів 

3  

7 Підземне гідравлічне видобування 

вугілля 

1  

8 Розробка вугільних родовищ 

відкритим способом 

2  

9 Провітрювання гірничих виробок 5  

10 Підземний транспорт та підйом 5  

11 Шахтний водовідлив 1  

12 Технологічний комплекс на 

поверхні шахти 

1  

13 Основні відомості про збагачення 

вугілля 

1  

14 Основні відомості з 

маркшейдерської справи 

1  

 Всього годин: 42  

 

Тема 1. Короткі відомості з геології і розвідки родовищ корисних 

копалин 

Значення вугільної промисловості в народному господарстві України. 

Використання вугілля. Питома вага вугілля у паливно-енергетичному 

балансі. Перспективи галузі. 

Походження Землі. Поняття про геологічне літочислення. Будова Землі. 

Поняття про гірничі породи. Класифікація порід за походженням. Фізико-

механічні властивості гірничих порід. Класифікація гірничих порід за 

шкалою професора М.М. Протод’яконова. Порушення залягання пластів. 

Форми залягання гірських порід. Поняття про пласт і свиту пластів. Будова 
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та склад пластів. Походження викопного вугілля. Різновиди викопного 

вугілля. Характеристика вугілля за хімічним складом. Марки вугілля. 

Стандарти на якості вугілля. Зольність вугілля. Способи її зменшення. 

 

Тема 2. Гірничі виробки 

Поняття про гірничі роботи і гірничі виробки. Класифікація гірничих 

виробок.  Підземні гірничі виробки. Визначення понять: устя, сполучення, 

вибій, бік, покрівля, грунт виробки. Вертикальні, похилі та горизонтальні 

гірничі виробки. Форма і розміри поперечного перерізу гірничих виробок.  

Приствольні двори і камери, їхнє призначення. Очисні гірничі виробки. 

 

Тема 3. Буропідривні роботи 

Основні поняття про буропідривні роботи. Сутність підривних робіт. 

Операції процесу буропідривних робіт. Поняття про вибух і вибухові 

речовини (ВР). Основні властивості ВР. Асортимент ВР, застосування у 

вугільній промисловості. Способи вибуху зарядів. Запобіжні ВР. Засоби 

вогневого підривання. Засоби і прилади електричного підривання. 

Проведення підривних робіт. Поняття про паспорт буропідривних робіт. 

Конструкція зарядів. Правила безпеки при підривних роботах у шахтах, 

небезпечних за газом і вугільним пилом, а також при ліквідації відмовлень. 

 Зберігання і транспортування вибухових речовин у шахті. Поняття про 

склад ВМ. 

 

Тема 4. Проведення і кріплення гірничих виробок 

Поняття про гірничий тиск і підземні виробки. Первинний і сталий 

гірничий тиск. Основні вимоги до кріплення гірничих виробок. Призначення 

і види виробок. Кріпильні матеріали. Використання деревини як кріпильного 

матеріалу. Матеріали, застосовані для металевого кріплення. Конструкції 

металевого кріплення й умови їхнього застосування. Поняття про анкерне 

кріплення. Конструкція і технологія зведена бетонного, залізобетонного і 

змішаного  кріплення. Тимчасові запобіжні кріплення. Способи проведення 

штреків в однорідних м’яких  породах. Способи і технологія проведення 

похилих виробок. Нормативи і прилади швидкісного проведення похилих 

виробок. Поняття про паспорт кріплення і проведення гірничих виробок. 

 

Тема 5. Розкриття вугільних родовищ 

Поняття про вугільне родовище й шахтне поле. Форма, розміри, межі і 

запаси шахтного поля. Виробнича потужність шахти і термін її служби. 

Схеми підготовки шахтного поля. Сутність і область застосування кожної з 

них у залежності від гірничо-геологічних умов залягання родовищ. Розкриття 

окремих пластів похилими і вертикальними стволами. Вибір місця 

закладення стволів. Приклади розкриття шахтних полів різними способами. 

Типові схеми розташування стволів. 
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Тема 6. Системи розробки вугільних пластів 

Виробничі процеси в очисному вибої при стовпових системах розробки 

з застосуванням різних засобів механізації виїмки вугілля. Особливості 

стовпових  систем розробки. Прямоточна і зворотноточна схеми 

провітрювання очисних вибоїв. Стовпова система розробки тонких і 

середньої потужності крутих пластів. Різновиди стовпових систем в 

залежності від потужності та куту похилу пластів. Комбіновані системи 

розробки.  

Розробка пластів, небезпечним за раптовими викидами вугілля і газу, 

гірничим ударам. Сутність раптового викиду і гірничого удару. Попередня 

дегазація. Правила безпеки при розробці викидонебезпечних пластів. Види 

прогнозу вибухонебезпечності. Заходи щодо попередження гірничих ударів.  

 

Тема 7. Підземне гідравлічне видобування вугілля 

Поняття про підземний гідравлічний засіб видобутку вугілля. 

Технологічні системи видобутку вугілля на гідрошахтах. Система розробки 

пологих пластів. Механізація очисних і підготовчих робіт. Гідравлічний 

транспорт з виробок гідрошахт.  

 

Тема 8. Розробка вугільних родовищ відкритим способом 

Поняття про відкриті розробки вугільних родовищ, умови їх 

застосування. Система відкритих розробок. Коефіцієнт розкриття і глибина 

розробки. Етапи відкритих робіт. Основні елементи відкритих робіт. 

Проведення відкритих і добувних робіт. Буропідривні роботи на вугільних 

розрізах. Механізація виймання і навантаження вугілля. Системи розробки 

відкритих робіт. Екскаватори, транспорт, застосовані на розрізах. 

 

Тема 9. Провітрювання гірничих виробок 

Рудникова вентиляція і її призначення в створенні нормальних умов 

праці, підвищення безпеки і продуктивності праці. Склад атмосферного і 

шахтного повітря. Вимоги правил безпеки до складу шахтного повітря. 

Рудниковий газ. Його склад, властивості, види виділення. Газонебезпека 

пластів. Категорії шахт за метаном. Міри боротьби з попередження запалення 

і вибуху метану. Рудниковий пил, його склад, властивості і джерела 

утворення. Міри безпеки і боротьби з ними. Вентиляційні споруди: 

перемички, вентиляційні двері та вікна, кросинги та інше. 

 

Тема 10. Підземний транспорт та підйом 

Способи перевезення людей і вантажів в шахті. Засоби механізації 

підземного транспорту. Конвеєрний транспорт. Види відкатки, що 

застосовуються шахті. Умови застосовування контактних і акумуляторних 
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електровозів. Устрій рейковий колії. Організація роботи підземного 

транспорту.  

Підйомні судини. Принцип роботи шахтного підйому. Складові 

частини підйому. 

Тема 11. Шахтний водовідлив 

Поняття про шахтний водовідлив. Значення його в загальному 

технологічному процесі видобутку вугілля на шахті. Підземні води. Короткі 

відомості про насосні установки і водозбірники. Насосні камери головного 

водовідливу, їх устрій. 

 

Тема 12. Технологічний комплекс на поверхні шахти 

Позначення технологічного комплексу, його складові частини. 

Загальне компонування технологічних і господарських споруджень на 

поверхні шахти. Загальні відомості про технологічний комплекс, шахт нового 

типу. Об’єднання будинків і споруд в окремі блоки. 

 

Тема 13. Основні відомості про збагачення вугілля 

Стан і перспективи збагачення вугілля. Марки, сорт вугілля. 

Застосовування їх у різних галузях промисловості. Поняття про норми 

зольності  вугілля. Основні відомості про основні методи збагачення на 

збагачувальній фабриці. Дроблення вугілля, його ціль, призначення. 

Принцип дроблення. Просівання вугілля. Схеми просівання і сортувань 

вугілля. Класифікації грохотів, решт, сит. Поняття про ситовий аналіз. 

 

Тема 14. Основні відомості з маркшейдерської справи 

Призначення і задачі маркшейдерської служби на шахтах і розрізах. 

Поняття про маркшейдерські плани і карти. Масштаби – чисельні, лінійні, 

поперечні. Умовні знаки для маркшейдерських планів і розрізів. Різновиди 

планів. Читання маркшейдерських планів. Поповнення планів. 

Маркшейдерське обслуговуванню гірничих виробок.  
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Типова навчальна програма з предмета 

«Гірнича електротехніка» 

 

№ 

з/п 

Тема Кількість годин 

всього З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Основні поняття та особливості предмету 

«Гірнича електротехніка» 

1  

2 Електрозабезпечення підприємств гірничої 

промисловості 

 

2 

 

3 Кабельні мережі й арматура 2  

4 Будова і правила технічної експлуатації 

електричних апаратів напругою до 1140 В 

40  

4.1 Рудникові електричні двигуни 14 12 

4.2 Рудникові дільничні та освітлювальні 

трансформатори 

6 2 

4.3 Рудникові розподільчі пристрої 8  

4.4 Рушійно-регулююча апаратура 12 2 

 5 Заходи щодо захисту підприємств від 

техногенних аварій і  персоналу від ураження 

електричним струмом 

 

2 

 

 Всього годин: 63 16 

 

 

Тема 1. Основні поняття та особливості предмету «Гірнича 

електротехніка» 

Основні поняття та особливості предмету «Гірнича електротехніка» 

 

Тема2. Електрозабезпечення підприємств гірничої промисловості. 
Загальні відомості про категорії електропостачання підприємств. 

Електрозабезпечення споживачів дільниць шахти. Способи 

електрозабезпечення дільниць і захист від ураження електричним струмом. 

Рудникові контрольні і контрольно-вимірювальні прилади. Компенсація 

реактивної потужності на вугільних підприємствах 

 

Тема 3. Кабельні мережі й арматура 

Загальні відомості про шахтні  кабелі. Типи, види, маркування, 

призначення кабелів. 

Основні положення щодо прокладання, експлуатації, ревізії шахтних 

кабельних мереж. Кабельна арматура: типи, види кабельних муфт. 
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Тема 4. Будова і правила технічної експлуатації електричних 

апаратів напругою до 1140 В 

Класи рудникового обладнання. Рівні захисту. Маркування та область 

використання електрообладнання. 

 

Тема 4.1. Рудникові електричні двигуни 

Конструктивні особливості гірничних електричних двигунів. Паспорт 

електричного двигуна. Прилади для перевірки опору ізоляції обмоток. 

Режими роботи електродвигунів. Загальні відомості  про рудникові 

електродвигуни постійного та змінного струмів. Стандартизація рудникових 

електродвигунів. Рудникові асинхронні електродвигуни з короткозамкнутим 

ротором загального призначення. Рудникові асинхронні електродвигуни з 

короткозамкнутим ротором типу двигуни конвеєрні з повітряним чи водяним 

охолодженням флянцеві з короткозамкнутим ротором, електродвигуни 

комбайнові з повітряним чи водяним охолодженням флянцеві, 

електродвигуни комбайнові з водяним охолодженням флянцеві заповнені на 

2/3 об’єму охолоджувальною рідиною. Рудникові електродвигуни серії  

вибухозахищений асинхронний вертикальний обдуваємий. Рудникові 

електродвигуни з фазним ротором. Електричні двигуни постійного струму. 

Сфера застосування. Шахтні перетворювальні підстанції та заряджувальні 

пристрої. Шахтні двошвидкісні електродвигуни – особливості конструкції, 

сфера застосування. Експлуатація  рудникових електродвигунів (правила 

технічної експлуатації електричних двигунів у вибухобезпечному виконанні). 

Лабораторно-практичні роботи:  

1. Вивчення конструктивних особливостей асинхронного 

електродвигуна (ЕД) та електродвигуна (ЕД) з фазним ротором,складання 

порівняльних характеристик . 

2. Вивчення конструктивних особливостей асинхронного ЕД  та двигуна 

постійного струму, складання порівняльних характеристик . 

3. Обґрунтування обрання електродвигуна для певних умов роботи  за 

допомогою порівняльних характеристик . 

4.  Підключення асинхронного електродвигуна в режимі реверсу. 

 

Тема 4.2. Рудникові дільничні та освітлювальні трансформатори 

Загальні характеристики і сфера застосування рудникових 

трансформаторів. 

Трансформатори: призначення,будова та принцип дії. Освітлювальні 

трансформатори. Вимоги щодо освітлення підземних виробок. Дільничні  

пересувні трансформаторні підстанції: устрій і обладнання. 

Лабораторно-практична робота: 

1. Порівняльні характеристики однофазних та трифазних 

трансформаторів. 
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Тема 4.3. Рудникові розподільчі пристрої 

Загальні відомості та класифікація комплектних розподільчих пристроїв 

головних підстанцій зниження. 

Складові частини та блокування в стаціонарних та викатних 

комплексних розподільних пристроїв. Захисні заземлення на головні 

підстанції зниження і контроль ізоляції. 

Шахтні комплексні розподільні пристрої. конструкція та складові 

частини , основа схеми керування та захисту, місцеве та дистанційне 

керування. 

 

Тема 4.4. Рушійно-регулююча апаратура 

Класифікація та основні характеристики електричних комутаційних 

апаратів. Контактні вузли комутаційних апаратів. Комутаційні апарати з 

ручним приводом Типи електричних схем. Комутаційні апарати з рушійним 

приводом. Види захисту і апарати захисту. Автоматичні вимикачі. Рудникові 

пускачі і станції керування. Блокування  в рудникових апаратах. 

Лабораторно-практична робота: 

1. Особливості та види рудникових контакторів.  

 

Тема 5. Заходи щодо захисту підприємств від техногенних аварій та 

персоналу від ураження електричним струмом 

Сучасні системи аерогазового контролю. Планово-попереджувальні 

ремонтні роботи.  Плани ліквідації аварій.  Опір заземлення і  його 

залежність від напруги, що використовується, в мережах з ізольованою 

нетраллю. Засоби захисту людини від ураження електричним струмом. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Рудникова автоматика» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Основні поняття та визначення автоматики 3  

2  Елементна база рудникової автоматики 9  

3 Автоматичне керування приводом 10 4 

4 Автоматизація водовідливних установок 7 2 

5 Автоматизація рейкового транспорту 7 2 

6 Автоматизація вентиляторних установок 6  

 Всього годин: 42 8 

 

 

Тема 1. Основні поняття та визначення автоматики 

Основні поняття та визначення автоматики. Види керування. 

Класифікація основних елементів автоматики. Умовні графічні позначки на 

схемах автоматики. 

 

Тема 2. Елементна база рудникової автоматики 

Загальні відомості про резистори, позистори, конденсатори. 

Маркування, умовні позначення. Загальні відомості про напівпровідникові 

вироби (діоди,  транзистори, теристори, семістори). Маркування, умовні 

позначення. Загальні  відомості про мультивібратори, блокінг генератори, 

електронні реле, транзисторні підсилювачі, тригери. Датчики. Основні 

характеристики датчиків Контактні , реостатні датчики. Індуктивні і магнітні 

датчики Датчики швидкості Реле постійного струму Будова і принцип 

роботи. Реле змінного струму. Контактори. Реле часу. Мікросхеми, елементи 

логіки – умовні позначення. Компаратори. 

 

Тема3. Автоматичне керування приводом 

Місцеве та дистанційне керування електродвигунами Приводи: привід 

гвинтовий моторний, привід двері стволової, привід задвижки, штовхач 

електрогідравлічний. Запускання та динамічне гальмування електродвигунів 

(ЕД) з фазним ротором. Керування електродвигунами постійного струму. 

Автоматичне керування приводом. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Підключення приводів: привода гвинтового моторного, привода двері 

стволової, привода задвижки, штовхача електрогідравлічного. 

2.  Запуск, гальмування і реверс електродвигуна з фазним ротором. 
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Тема 4. Автоматизація водовідливних установок 

 Вимоги до апаратури автоматизації водовідливних установок. Основне 

обладнання автоматизації водовідливних установок Способи заливання 

насосів. Апаратура автоматизації водовідливу. Апаратура автоматизації 

ділянкових водовідливних установок 

Лабораторно-практична робота:  

1. Підключення і випробування апаратури автоматизації водовідливу 

(АВ – 7). 

 

Тема 5. Автоматизація рейкового транспорту 

Вимоги до апаратури автоматизації рейкового транспорту. Будова, 

призначення та блок-схема комплексу пристроїв  для автоматичного 

керування стрілочними переводами,вентиляційними дверима та апаратурою 

безпеки. 

Лабораторно-практична робота:  

1. Вивчення роботи апаратури автоматичної апаратури управління 

стрілочними переводами, вентиляційними дверцями, засобами захисту 

(НЄРПА). 

 

Тема 6. Автоматизація вентиляторних установок 

 Вентилятори головного провітрювання Основне обладнання Вимоги до 

автоматизації головних вентиляторних установок Апаратура автоматизації 

вентиляторних установок . Апаратура контролю температури Апаратура 

контролю обертів вентилятору. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Електротехніка» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Вступ 1  

2  Електричні розряди та їх взаємодія 4  

3 Постійний струм та кола постійного струму 8 3 

4 Змінний струм та кола змінного струму 8 3 

5 Електромагнетизм і електромагнітна індукція 11 2 

6 Трифазний струм, трифазне електричне коло 10 2 

 Всього годин: 42 10 

 

Тема 1.  Вступ 

Коротка характеристика і зміст предмета “Електротехніка”. Зв’язок 

цього предмета з іншими (математика, фізика, хімія). Його роль у 

формуванні професійних знань. 

 

Тема 2. Електричні розряди та їх взаємодія 

Силові та еквіпотенціальні лінії електричного поля. Прості електричні 

поля: поле точкового заряду, поле зарядженої осі, поле між двома 

паралельними пластинами. Силова взаємодія заряджених тіл. Напруженість, 

потенціал і робота електричного поля. 

Провідники і діелектрики в електричному полі. Електрична ємність. 

Ємність плоского конденсатора і блоку конденсаторів. Типи конденсаторів та 

їх застосування. 

 

Тема 3. Постійний струм та кола постійного струму 

Струм та щільність струму. Резистори, величина їх опору і його 

залежність від температури. 

Теплова дія струму. Нагрівання проводів. Максимально припустимий 

(номінальний) струм у проводі. Вибір перерізу проводу в залежності від 

максимально припустимого струму у проводі. 

Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, внутрішній опір, 

напруга на затискачах, зображення на схемах. 

Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з’єднання 

елементів. Основні методи розрахунку кіл постійного струму (метод 

контурних струмів, метод вузлових потенціалів, метод еквівалентного 

джерела). Втрата  напруги у проводах.  
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Поняття про нелінійні кола постійного струму. 

 

Лабораторно-практичні роботи:  

1. Дослідження кіл постійного струму за різноманітними схемами 

з’єднань.  

2. Розрахунок кіл постійного струму (метод контурних струмів, метод 

вузлових потенціалів, метод еквівалентного джерела). 

 

Тема 4. Змінний струм та кола змінного струму 

Синусоїдальний змінний струм. Отримання змінного струму. Графічне 

зображення змінного струму. Період і частота. Кутова частота. Фаза, зсув 

фаз. Векторне зображення змінного струму та напруги. 

Активний опір провідників. Коло змінного струму з активним опором, 

графіки і векторна діаграма струму і напруги.  

Послідовне, паралельне та змішане з’єднання однотипних елементів кіл 

змінного струму. 

Кола змінного струму з індуктивністю і ємністю, загальні відомості. 

Лабораторно-практична робота:  

1. Дослідження та розрахунок кіл змінного струму. Векторне 

зображення змінного струму та напруги. 

 

Тема 5. Електромагнетизм і електромагнітна індукція 

Простіші магнітні поля: магнітне поле провідника зі струмом, 

соленоїда та постійного магніту. 

Основні характеристики  магнітного поля. Силові лінії  магнітного 

поля. Напруженість, магнітна індукція, магнітний потік. 

 Магнітне  поле провідника зі струмом. Магнітна проникність. 

Магнітне поле  кільцеподібного провідника зі струмом  і котушки з  

сердечником. Магнітний гістерезіс. Магнітна індукція і напруженість 

магнітного поля та зв’язок між ними. Дія магнітного поля на провідник з 

струмом. Взаємодія проводів зі струмом. Електромагніти. Влаштування і 

робота реле.  Поняття про вихрові струми. 

Електромагнітна індукція. Потокозчеплення. Самоіндукція. 

Індуктивність. Енергія магнітного поля. Взаємоіндукція. Поняття про 

зв’язані системи. Послідовне з’єднання котушок з взаємною індуктивністю. 

Коефіцієнт зв’язку. 

Лабораторно-практичні роботи:  

1. Вимірювання циркуляції напруженості магнітного поля соленоїда. 

2. Вивчення магнітного поля тонкої котушки. 

 

Тема 6. Трифазний струм, трифазне електричне коло 

Загальні відомості про трифазні системи. Трифазне електричне коло. 

Трифазна система змінного струму, її графічне зображення та векторні 

діаграми. З’єднання обмоток генератора та споживача зіркою і трикутником. 
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Роль нульового проводу. Розрахунок симетричних трифазних кіл. 

Вимірювання струмів і напруг в колах трифазного струму.  

Двигуни трифазного струму. Синхронна та асинхронна машини. 

Принцип дії асинхронного двигуна заснований на використанні магнітного 

поля, що обертається.  Асинхронний двигун - основні характеристики. Схеми 

пуску трифазного асинхронного електродвигуна. Двигуни з коротко 

замкнутим ротором і фазним ротором. Генератор трифазного струму. Баланс 

потужності. 

Трансформування трифазного струму. Електронні трансформатори, їх 

призначення та використання.  

Лабораторно-практичні роботи:  

1. Розрахунок симетричних трифазних кіл.  

2. Вивчення схем пуску трифазного асинхронного електродвигуна. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Електроматеріалознавство» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Основні параметри електротехнічних 

матеріалів  

7 1 

2 Провідникові матеріали і вироби 13  

3 Діелектрики 16 2 

4 Напівпровідникові матеріали 2  

5 Магнітні матеріали 2  

6 Допоміжні матеріали 2  

 Всього годин: 42 3 
 

Тема 1. Основні параметри електротехнічних матеріалів  

Зміст і завдання предмета “Електроматеріалознавство”, його роль у 

здобутті професії. 

Поняття про електротехнічні матеріали: провідникові, 

електроізоляційні, напівпровідникові, магнітні, електровугільні та допоміжні. 

Застосування електротехнічних матеріалів в електричних машинах, 

апаратах, устаткуваннях, пристроях і лініях електропередач. Вимоги до 

якості електротехнічних матеріалів. Необхідність розробки нових 

електротехнічних матеріалів для розвитку різних галузей техніки. 

Значення нових електротехнічних матеріалів в електротехніці. 

Поняття про електротехнічні матеріали: провідникові, 

електроізоляційні, напівпровідникові, магнітні, електровугільні та  

допоміжні. 

Застосування електричних матеріалів в електричних машинах, 

апаратах, установках та лініях електропостачання. Відмінності вимог до 

якостей електротехнічних матеріалів у залежності від місця їх застосування.  

Нові електротехнічні матеріали в електротехніці. 

Електротехнічні параметри. Питомий електричний опір, 

температурний коефіцієнт питомого опору, діелектричне проникнення, 

електрична міцність. 

Механічні параметри. Межа міцності матеріалу при розтягуванні, 

стискуванні і при статичному вигині, ударна в’язкість. 

Теплові параметри. Температура плавлення, температура 

розм’якшення, теплостійкість, холодостійкість, температура спалаху пари. 

Фізико-хімічні параметри. Кислотне число, в’язкість. 

Вологопоглинання, тропічна стійкість. 
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Лабораторно-практична робота:  

1. Визначення характеристики пластичності матеріалу зразка як 

відносне видовження та відносне звуження.  

Тема 2. Провідникові матеріали і вироби 

Основні властивості провідникових матеріалів. Будова металевих 

провідникових матеріалів. Структура сплавів. Характеристика сплавів за 

кількістю компонентів, їх відсотковим змістом і взаємозв’язком. /Діаграма 

стану сплавів/. 

Дія металів у електричних і магнітних полях. Поняття про 

теплопровідність, коефіцієнт теплопровідності. 

Механічні властивості металів: пружність і пластична деформація, 

межа міцності, межа довготривалості матеріалів. 

Електричні властивості металів: електропровідність і її залежність від 

температури, механічного навантаження, кількості домішок і ступеня 

деформації. Питомий електричний опір і питома провідність. Класифікація 

провідникових матеріалів. 

Провідникові матеріали з малим питомим опором. Призначення, 

основні параметри, питомий опір, температурний коефіцієнт питомого опору. 

Поняття про надпровідність. 

Провідникова мідь та її електричні й механічні властивості; марки, 

застосування. 

Провідниковий алюміній: основні властивості, марки, застосування. 

Сплави алюмінію з кремнієм та цинком, марганцем: склад, основні 

властивості, застосування. 

Провідникове залізо і сталь; основні властивості, марки, застосування. 

Свинець; основні властивості, марки, застосування. 

Срібло, золото, платина; основні властивості, марки, застосування. 

Провідникові матеріали з великим питомим опором. Призначення, 

основні параметри, питомий опір, температурний, коефіцієнт питомого 

опору, застосування. Провідникові сплави: манганін і константан; склад, 

основні властивості, марки і застосування. 

Електровугільні матеріали. Електровугільні матеріали на основі 

природного графіту; нафтового і пакового коксу, сажі, антрациту, 

дерев´яного вугілля; домішки в суміші - металеві порошки; мідь, свинець, 

олово; сполучені пластифікурувальні  речовини, основні властивості, 

застосування. 

Вироби з електровугільних матеріалів, графітні щітки, 

електрографіровані щітки; характеристики, застосування. 

Провідникові вироби. Обмотувальний  провід з емалевою, 

волокнистою,  плівковою і емалево-волокняною ізоляціями, вимоги до них, 

основні параметри, марки, використання. 
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Монтажний провід з гумовою і полівінілхлоридною ізоляціями. Кабелі 

з гумовою, пластмасовою і паперовою ізоляціями, марки, застосування. 

 

Тема 3. Діелектрики 

Основні властивості діелектриків. Електропровідність, питомий, 

об’ємний і поверхневий опори, питома провідність та  її залежність від 

температури.  

Механічні параметри діелектриків: границі міцності при розтягуванні 

(відносне видовження при розтягуванні, границі міцності при стискуванні, 

при статистичному вигині; ударна в’язкість). 

Теплові параметри діелектриків: температура спалаху парів рідких 

діелектриків (температура розм’якшення аморфних діелектриків), 

термостійкість діелектриків. 

Основні фізико-хімічні параметри: кислотне число, в’язкість рідких 

діелектриків, водопоглинання (хімічна стійкість, радіаційна стійкість). 

Газоподібні діелектрики. Призначення, основні параметри: густина, 

електрична міцність, теплопровідність; застосування.  

Основні газоподібні діелектрики: повітря, азот, водень, вуглекислий 

газ, елегаз.  

Рідинні діелектрики. Призначення, вимоги до них, основні властивості, 

застосування (вплив домішок і фізико-хімічних факторів на основні 

властивості). Основні параметри рідинних діелектриків: пробивна напруга, 

в’язкість, температура спалаху, температура застигання, електрична міцність. 

Мастила нафтові, ізоляційні для трансформаторів; склад, основні параметри, 

марки, застосування. 

Тверді органічні діелектрики. Основні поняття про високополімерні 

матеріали, лінійні і просторові полімери, процес полімеризації та 

поліконденсації, термореактивні та термопластичні діелектрики. 

Полімеризовані органічні діелектрики: поліетилен, полівінілхлорид, 

органічне скло, капрон, поліформальдегід, поліхлорвініловий пластикат; 

склад, основні параметри, марки, призначення. 

Поліконденсаційні органічні діелектрики: аерозольні, наволочні, 

епоксидні, поліфірні, полімідні смоли, лавсан, феропласт - 4; склад, основні 

параметри, марки, використання. 

Плівкові електроізоляційні матеріали: плівка з фторопласту-4, 

лавсанові плівки, поліамідні плівки. Склад, основні параметри, марки, 

застосування. 

Електроізоляційні лаки. Їх види за  призначенням: просочувальні, 

покрівельні, склеювальні. Способи сушіння лаків. 

Види лаків залежно від лакової основи: смоляні, масляно-бітумні. 

Ефірно-целюлозні лаки. Склад, основні характеристики: в’язкість, час 

висихання, просочувальні властивості, водопоглинання, застосування. 
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Волокнисті електроізоляційні матеріали,  електроізоляційні папери та 

картони, стрічка конденсаторна, телефонний папір та інші; склад, основні 

параметри, застосування. 

Електроізоляційні лакотканини: бавовняні, шовкові, лляні; склад, 

основні параметри  та застосування. 

Термопластичні компаунди – просочувальні компаунди, заливальні 

бітумні компаунди – склад, основні параметри, застосування. 

Електроізоляційні пластмаси – термопластичні, термореактивні – 

склад, основні параметри, залежність властивостей від виду зв'язуючого 

наповнювача,  марки, застосування. 

Шаруваті електроізоляційні пластмаси – гетинакс, текстоліт,  

склотекстоліт  – склад, основні характеристики, застосування. ( Поняття про 

деревношарові пластмаси). 

Намотані електроізоляційні вироби: паперово-бакелітові трубки і 

циліндри (склотекстолітові і текстолітові циліндри і стрижні) – склад, 

основні параметри, марки, застосування. 

Електроізоляційні гуми – склад, основні параметри, застосування. 

Тверді неорганічні діелектрики. Природна електроізоляційна слюда – 

мусковіт, флогопіт, конденсаторна слюда, клейові слюдяні матеріали: 

міканіти ( мікафолій, мікаленти) – склад, основні параметри, застосування. 

Слюденітові електроізоляційні матеріали – слюденітові папери, 

слюденіти (слюденітофолієві і слюденітові стрічки ) – склад, основні 

параметри, застосування. Слюдопластові матеріали, їх склад, застосування. 

Електрокерамічні матеріали – електротехнічний фарфор, стеатит, 

конденсаторна кераміка – склад, основні параметри, застосування). 

Електроізоляційне скло – неорганічні, безлужні  і малолужні  – склад, 

основні параметри, застосування. 

Мінеральні діелектрики – азбест, азбестоцемент – склад, основні 

параметри, застосування. 

Монтажні дроти – з гумовою і полівінілхлоридною ізоляцією (з 

ізоляцією з скляної  лавсановою, капроновою, фторопластовою плівкою); 

основні параметри, марки, застосування. 

(Дроти настановні і шнури – призначення, основні параметри, марки, 

застосування). 

Кабелі з гумовою, пластмасовою і паперовою ізоляцією – призначення, 

марки, застосування. 

Лабораторно-практичні роботи:  

1. Ідентифікація електроізоляційних матеріалів та складання 

порівняльної таблиці їх електротехнічних і конструктивних характеристик. 

2.  Визначення питомого опору електроізоляційних матеріалів. 

 

Тема 4. Напівпровідникові матеріали 

Основні властивості напівпровідникових матеріалів. Поняття про 

електронну провідність, власна і домішкова провідності, діркова провідність, 
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донорні і акцепторні суміші, поняття про p-n переходи та їх властивості. 

Поняття про вольт-амперну характеристику напівпровідників. 

 

Тема 5. Магнітні матеріали 

Основні властивості магнітних матеріалів, початкова й максимальна 

магнітні провідності, індукція насичення, остаточна магнітна індукція,  

коерцитивна сила; вимоги до них, призначення, використання. Втрати на 

перемагнічування та на верхові струми. Вплив хімічного складу і механічної 

обробки на магнітні властивості. Класифікація магнітних матеріалів. 

 

Тема 6. Допоміжні матеріали 

Припої та флюси. Тверді та м’які припої: основні характеристики, 

марки, застосування. Тверді припої на основі міді та цинку; міді, срібла та 

цинку; припої для паяння алюмінію; легкоплавкі припої на основі олова та 

свинцю; олова, кадмію і свинцю; олова, цинку, кадмію. 

Флюси:  призначення, склад, основні характеристики, марки, 

застосування. 

Клеї та в’язкі сполуки. Клеї на основі синтетичних епоксидних смол. 

Склад, вимоги, основні характеристики, марки, застосування. 

В’яжучі суміші - цементи (замазка, шпаклівка): склад, основні 

характеристики, марки, застосування. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Креслення» 

 

№ 

з/п 

 

 

Тема 

Кількість годин 

всього з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Загальні вимоги до оформлення креслень 4  

2 Практичне застосування геометричних будов 3  

3 Аксонометричні та прямокутні проекції 4  

4 Перерізи і розрізи 4  

5 Загальна відомості про схеми 2  

6 Правила читання електричних схем 4  

 Всього годин:  21  

 

Тема 1. Загальні вимоги до оформлення креслення 

Значення графічної підготовки для кваліфікованого робітника. Поняття 

про єдину систему конструкторської документації (ЄСКД). Значення 

стандартів.   

Розміщення основних видів креслення. Формат, рамка та основний 

надпис на кресленнях. Масштаб. Шрифти креслень. Букви, цифри і знаки на 

кресленнях. Основні відомості про розміри. Означення шершавості. Загальні 

відомості про виконання та оформлення креслень. Правила оформлення 

креслень. Порядок читання креслень. Лінії креслення. Співвідношення 

товщини ліній та їх призначення. Нанесення розмірів діаметрів, радіусів, 

квадратів. Нанесення розмірів кутів. Умовні нанесення розмірів товщини і 

довжини деталі. 

  

Тема 2. Практичне застосування геометричних будов 
Узагальнення знань учнів з геометричних побудов, одержаних у школі.  

Побудова перпендикулярів, кутів заданого розміру. Поділ відрізків і 

кутів на рівні частини. Поділ кола на рівні частини із застосуванням 

геометричних способів і за допомогою таблиці хорд. Виявлення 

геометричних елементів в контурах деталей. 

Сполука двох пересічних прямих дугою кола заданого радіусу. 

Сполука двох паралельних  прямих дугою кола. Сполука двох дуг дугою  

заданого радіусу. Способи побудови овалу і еліпса. Використання шаблонів і 

трафаретів. 

Аналіз графічного складу зображення. Лекальні криві. Практичне 

застосування геометричних побудов. 
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Тема 3. Аксонометричні та прямокутні проекції 

Креслення в аксонометричних проекціях. Креслення в прямокутних 

проекціях. Аксонометричні та прямокутні проекції. Переваги та недоліки цих 

способів зображення. 

Аксонометричні проекції. 

Основні відомості про аксонометричні проекції. Положення осей в 

ізометричній та фронтальній диметричній проекціях. Скорочення розмірів за 

осями X, Y, Z. Зображення в аксонометричній проекції плоских фігур. 

Зображення кіл. 

Порядок побудови аксонометричних проекцій деталей. 

Технічне рисування. Техніка роботи від руки при виконанні технічних 

рисунків. 

Прямокутні проекції. 

Прямокутне проектування – як основний спосіб зображення, що 

застосовується в техніці. Площини проекцій. Комплексне креслення. 

Розташування виглядів на кресленнях. 

Зображення основних геометричних тіл. 

Проектування геометричних тіл (призм, пірамід, циліндрів, конусів, 

куль) на три площини проекцій з аналізом проекцій елементів цих тіл 

(вершин, ребер, гранів, твірних). 

Проекції точок, що належать поверхні предмета. 

Побудова третьої проекції з двома заданими. 

 

Тема 4. Перерізи і розрізи 

Перерізи. Призначення, класифікація перерізів, правила їх виконання. 

Місцевий переріз. Загальні випадки перерізів. Графічне означення 

матеріалів та правила їх нанесення на кресленнях. 

Розрізи. 

Призначення розрізів. Загальні відомості про розрізи. Різниця між 

розрізами та перерізами. Класифікація  розрізів.  Правила виконання простих 

повних розрізів. Розташування їх на кресленні. Призначення розрізів. 

Місцеві розрізи; їх призначення і правила виконання. З’єднання 

частини вигляду і частини розрізу. З’єднання половини вигляду і половини 

розрізу. Умовності при виконанні розрізів через тонкі стінки типу ребер 

жорсткості і через тонкі спиці. 

Графічні позначення матеріалів у перерізах. 

Основні відомості про складні розрізи. Випадки їх застосування. 

 

Тема 5. Загальна відомості про схеми 

Креслення-схеми. Призначення і класифікація схем. Основні відомості 

про кінематичні схеми. Схеми. Види і типи. Загальні  вимоги до їх 

виконання. Умовні графічні позначення для кінематичних схем. Основні 

правила читання кінематичних схем.  

Основні поняття про монтажні схеми. 
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Тема 6. Правила читання електричних схем 

Умовні графічні позначення в електричних схемах. Позначення 

загального застосування. Буквені позначення елементів схем. Електричні 

машини. Котушки індуктивності, реактори, дроселі, трансформатори, 

автотрансформатори і магнітні підсилювачі. Токознімачі. Розрядники. 

Запобіжники. Прилади електровимірювань. Джерела світла. Електрохімічні 

джерела струму. Електронагрівачі, електротермічні пристрої і установки. 

Умовні графічні позначення електростанцій і підстанцій в схемах 

електропостачання. Рід струму і напруги, види з'єднання обмоток, форми 

імпульсів. Лінії електричного зв'язку, дроту, кабелі і шини. Прилади 

напівпровідникові. Резистори. Конденсатори. Сприймаюча частина 

електромеханічних пристроїв. Пристрої комутаційні і контактні з'єднання. 

Комутаційні пристрої і контактні з'єднання. 
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Типова навчальна програма з виробничого навчання 

Професія: 7241 Електрослюсар підземний 

Кваліфікація: 3 розряд 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

I. Виробниче навчання в майстерні 

1 Вступне заняття 2 

2 Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки в 

навчальних майстернях 

4 

3 Екскурсія на підприємство 6 

4 Слюсарні роботи 24 

5 Електромонтажні роботи 24 

6 Ремонт та монтаж гірничих машин і механізмів 66 

7 Ремонт та монтаж рудникового електрообладнання 108   

8 Ремонт та обслуговування підземного транспорту 18 

 Всього годин: 252 

II. Виробнича практика 

1 Навчання в навчальному пункті. Інструктаж з безпеки 

праці та пожежної безпеки. Ознайомлення з 

підприємством. 

30 

2 Самостійне виконання робіт електрослюсаря 

підземного 3 розряду 
384 

3 Кваліфікаційна пробна робота   

 Всього годин: 414 

Разом: 666 

 

I. Виробниче навчання 

Виробниче навчання в майстерні 

 

Тема 1.  Вступне заняття 

Ознайомлення з кваліфікаційними характеристиками і програмою 

виробничого навчання за професією. Роль виробничого навчання у 

підготовці кваліфікованих робітників. Демонстрування кращих робіт, 

виконаних учнями. 

         Базове підприємство, його трудові традиції. Роль виробничих 

колективів у навчанні і вихованні учнів. Розподіл учнів по робочих місцях. 

Ознайомлення з режимом роботи, правилами внутрішнього розпорядку в 

навчальних майстернях. 
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Тема 2. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки в 

навчальних майстернях 

Інструктаж з організації  робочого місця. Безпека праці в навчальних 

майстернях та на окремих робочих місцях. Види травм та їх причини. 

Попередження травматизму: захист небезпечних місць,  заземлення 

обладнання, робота справним інструментом, виконання захисних окулярів та 

інше. Головні правила та інструкції з безпеки праці та їх виконання. Головні 

правила електробезпеки. Протипожежні заходи. Причини пожеж у 

приміщеннях навчальних майстерень: необережне користування вогнем, 

порушення правил. Користування електроінструментами, 

електронагрівальними приладами, пічками. Правила користування 

нагрівальними приладами та електроінструментами. Правила відключення 

електромережі. Запобіжні заходи при використанні пожежно безпечних рідин 

та газів. 

Правила поведінки учнів при пожежі, порядок виклику пожежної 

команди, улаштування та користування вогнегасником та внутрішніми 

пожежними кранами. 

Тема 3.  Екскурсія на підприємство 
Інструктаж  за змістом занять, безпека праці під час екскурсії. 

Ознайомлення з головними будівлями на поверхні шахти: адміністративне - 

господарським комбінатом, вентиляційним та підйомним обладнанням, 

технологічним комплексом на поверхні, аварійним складом вугілля, складом 

лісоматеріалів, електропідстанцією, електромеханічними майстернями, 

котельною, ламповою та інше. 

Тема 4.  Слюсарні роботи 
Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека 

праці при виконанні робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої, 

устаткування. Ознайомлення учнів з слюсарною майстернею та правилами 

користування слюсарним інструментом. 

Вправи 

Розмітка. Пристрої для роботи. 

Використання креслярки, рейсмуса, кернера. Підготовка поверхні 

деталі до розмітки. Розмітка деталей підвищеної точності з застосуванням 

спеціальних контрольно-вимірювальних інструментів.  

Рубка металу і заходи безпеки при рубанні, випрямлені, згинанні та 

різанні металу. 

Опилювання та шабрування металу. Поняття про припуск при 

опилюванні. Інструмент при опилюванні та шабруванні металу. 

Виконання заклепкових з’єднань.    
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Інструмент і пристрої для виконання робіт. Техніка виконання 

заклепкових швів. Заходи безпеки при виконанні заклепкових з’єднань. 

Тема 5. Електромонтажні роботи 

 Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека 

праці при виконанні робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої, 

устаткування.  

 Вправи 

Монтаж кабельних мереж. Перевірка кабелю перед монтажем, ремонт, 

кріплення кабелю на кронштейнах, еластичних підвісках. Розмотування 

кабелю з барабана.  

 Монтаж електричної апаратури, засобів освітлення та заземлення. 

Улаштування, кріплення реверсивних вимикачів, контролерів, перемикачів, 

ручних та магнітних пускачів, фідерних автоматів, реле витікання, 

розташованих у скринях, та іншого електрообладнання. 

 Монтаж місцевого та загально-шахтного заземлення. Монтаж 

заземлення кабельних муфт, електродвигунів, рудникових світильників, 

трансформаторів, трубопровідників у шахтах. Улаштування заземлюючого 

контуру підземних підстанцій та заземлення обладнання, що знаходиться в 

них. Заходи безпеки при виконанні електромонтажних робіт в шахті. 

 

Тема 6. Ремонт та монтаж гірничих машин і механізмів 

           Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека 

праці при виконанні робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої, 

устаткування.  

 Вправи 

  По вузлове розбирання і складання машин і механізмів. Зняття 

підшипників, тонкостінних деталей, зубчатих коліс, барабанів, зірочок тощо. 

Маркування деталей. Очищення, промивання та змащення деталей. 

 Складання вузлів. Установка підшипників гойдання і ковзання. Посада 

на вали й осі зубчатих коліс і зірочок. Пристрій утілень і сальників. 

Складання циліндрів і поршневих груп. Випробування машин після 

складання. 

 Ознайомлення з конструкціями, методами та засобами розбирання, 

ремонту та збирання відбійних та бурильних молотків, електросвердел, 

колонкових свердел, перфораторів, бурильних установок, шахтних УБШ 

312А. Призначення – технічна характеристика. Вивчення взаємодії основних 

вузлів. 

Монтаж, демонтаж, розбирання на основні вузли, ознайомлення з 

інструкціями методами ремонту, збирання насосних установок, місцевих 

вентиляторів провітрювання. Ремонт насосів. Підключення електродвигунів. 

Монтаж, демонтаж, конвеєрів скребкових та стрічкових.  
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Випробування, здача в експлуатацію та технічне обслуговування 

нестаціонарних насосних установок, повітроводів, протипожежних та 

дегазаційних трубопроводів, бурових верстатів, перекидачів, живильників, 

штовхачів, лебідок з діаметром барабана до 1000 мм, обладнання 

розвантажувальних ям, вентиляторів місцевого провітрювання, установок 

для очищення вагонеток, обладнання для нагнітання води в пласт. 

Відбір проби масла та заміна його в обслуговуваному обладнанні. 

 

Тема 7.  Ремонт та монтаж рудникового електрообладнання 

Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека 

праці при виконанні робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої, 

устаткування.  

Вправи 

Розбирання асинхронних електродвигунів на основні вузли, вивчення 

їх взаємодії. Безпечні заходи робіт під час розбирання, збирання монтажу 

налагодження електрообладнання. 

Випробування електродвигунів після монтажу. Огляд і ревізія 

вивідного обладнання. Визначення „ початку” і "кінця" статорних обмоток. 

З'єднання у "зірку" та "трикутник". Розбирання та збирання машин 

постійного струму.  

Технічне обслуговування трансформаторів.  

Розбирання, ремонт, збирання контакторів. Монтаж дугогасильних 

камер. Розбирання, ремонт, монтаж апаратури дистанційного керування 

пускачів, визначення несправності, подолання дефектів. 

Перевірка відключення мережі за допомогою реле витоку. Монтаж 

заземлення кабельних муфт, освітлювальних трансформатів та рудникових 

світильників, електродвигунів. Улаштування та монтаж заземлення  

розподільних пунктів. 

Монтаж місцевого та загально-шахтного заземлення. Монтаж 

заземлення кабельних муфт, електродвигунів, рудникових світильників, 

трансформаторів, трубопроводів у шахтах. Улаштування заземлюючих 

контурів підземних підстанцій.  

Випробування, здача в експлуатацію та технічне обслуговування 

низьковольтних кабельних мереж, місцевих заземлень електроапаратів та 

установок. 

 

Тема 8.  Ремонт та обслуговування підземного транспорту 

Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека 

праці при виконанні робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої, 

устаткування.  

Вправи 
Монтаж, демонтаж, ремонт, випробування, здача в експлуатацію та 

технічне обслуговування шахтних вагонеток, електровозів, гіровозів, 
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дизелевозів, вантажолюдських монорейкових, канатно-кресельних і 

надґрунтових доріг, стрічкових та скребкових конвеєрів. 

Набуття навичок керування електровозами при їх пересуванні під час 

ремонту. 

II.  Виробнича практика 

 

Тема 1. Навчання в навчальному пункті. Інструктаж з безпеки 

праці та пожежної безпеки на підприємстві 

Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві. 

Ознайомлення з підприємством, структурою виробництва, видами 

робіт і організації робочого місця електрослюсаря підземного. 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. 

Організація служби безпеки праці на підприємстві, у цеху, на  

робочому місці. Застосування засобів безпеки праці та індивідуального  

захисту. 

Ознайомлення з запасними виходами та планом ліквідації  аварії. 

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт  електрослюсаря підземного     

3 розряду 
Самостійна практична робота на робочому місці електрослюсаря 

підземного 3 розряду у відповідності до вимог кваліфікаційної 

характеристики із дотриманням норм безпеки праці. Раціональна організація 

робочого місця, норм виробітку і часу. Ощадлива витрата матеріалів і 

електроенергії. 

 

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним закладом окремо, з урахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускника 

Професія: 7241 Електрослюсар підземний 

Кваліфікація:  3 розряд 

 

Знає, розуміє:  
1. Призначення конструкції, принцип роботи електромеханічного 

гірничо-шахтного обладнання. 

2. Норми та обсяги технічного обслуговування електромеханічного 

гірничо-шахтного обладнання. 

3. Вимоги до монтажу, регулювання, машин, механізмів та пристроїв. 

4. Вимоги до приймання та випробування машин, механізмів та 

пристроїв. 

5. Правила і способи проведення робіт з монтажу, демонтажу, 

випробування машин, механізмів та пристроїв ГШО.  

6. Будову і призначення контрольно-вимірювальних приладів, 

7. Призначення інструментів та правила користування ними.  

8. Будову і правила технічної експлуатації низьковольтних 

електроустановок. 

9. Правила поведінки робітників у шахтах. 

10. Основи електротехніки. 

11. Слюсарні роботи. 

12. Основи монтажної справи. 

13. Правила поведінки робітників у шахтах. 

14. Сортамент кольорових та чорних металів. 

15. Основні матеріали, що застосовуються під час виготовлення та 

монтажу електроконструкцій. 

16. Основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій. 

17. Основні марки проводів та кабелів. 

18. Класифікацію будівель та споруд за призначенням. 

19. Основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій. 

20. Технологію виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок. 

21. Будову та способи користування простими такелажними засобами. 

22. Методику прокладання та кріплення шахтних кабелів. 

23. Будову електро- та пневмоінструменту, що застосовується у роботі й 

правила користування ним. 

24. Безпечні способи та методи праці під час монтажу електромеханічного 

гірничо-шахтного обладнання. 

25. Організацію роботи з охорони праці. 

 

Уміє: 

1. Організовувати робоче місце. 

2. Дотримуватись вимог безпеки праці під час виконання робіт. 
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3. Користуватися інструментом та пристосуваннями під час виконання 

робіт. 

4. Монтувати-демонтувати елоктромеханічне ГШО.  

5. Замінювати підшипники в механічному ГШО. 

6. Прокладати, ремонтувати, обслуговувати кабелі і кабельні мережі. 

7. Виготовляти дрібні деталі кріплення і прокладки.  

8. Монтувати та демонтувати шахтні трубопроводи. 

9. Відбирати проби масла та робити його заміну. 

10. Улаштовувати  захисні заземлюючі контури. 

11. Маркувати проводи та кабелі. 

12. Проводити технічне обслуговування рушійно-захистної апаратури. 

13. Проводити технічне обслуговування електродвигунів. 

14. Здійснювати підключення  електродвигунів на трикутник, зірку.     

15. Обслуговувати та ремонтувати дільничні насоси та установки. 

16. Обслуговувати та ремонтувати автоматичну апаратуру керування 

стрілочними переводами. 

17. Обслуговувати та ремонтувати автоматичну апаратуру керування 

дільничними водовідливними установками. 

18. Монтувати мережі заземлення. 

19. Прокладати,обслуговувати,  монтувати шахтні мережі освітлення. 

20. Виконувати технічне обслуговування та ремонт: 

- вибійних молотків; 

- перфораторів; 

- пневмопідтримок; 

- редукторів стрічкових та ланцюгових конвеєрів, турбомуфт; 

- ручних свердлів тощо. 

21. Контролювати роботу і усувати несправності реле витоку. 

22. Контролювати роботу засобів захисту гірничих електродвигунів. 

23. Обирати уставки захисту, в залежності від використовуємого 

електродвигуна. 

24. Контролювати надійність і роботу захисного заземлення. 

25. Виготовляти засоби кріплення кабелів, купорки, замінювати 

ущільнювачі. 
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Перелік основних обов'язкових засобів навчання 

 

 

№ 

з/п 

 

Найменування 

Кількість на групу з 15 осіб 

 

Примітка 

Для 

індивідуальног

о 

користування 

Для 

групового 

користува

ння 

1 2 3 4 5 

 Обладнання     

1 Стіл, верстак 15 1  

2 Вертикально-свердлильний 

станок 

 1  

3 Плита розмічання  1  

4 Кабельна муфта  5  

5 Відбійний молоток  3  

6 Вентилятор шахтний  1  

7 Світильник шахтний  2  

8 Двигун асинхронний  3  

9 Двигун постійного стуму  1  

10 Конвеєр стрічковий  1  

11 Насос шахтний  1  
 Інструмент    

1 Комплект слюсарного 

інструменту 

 15  

 Натуральні зразки    

1 Набір навчальних посібників  15  

2 Гнучкі та броньовані кабелі  5  

3 Трійникові та з’єднувальні 

муфти  

 5  

4 Асинхронний двигун   1  

5 Світильник шахтний  2  

6 Відбійний молоток  1  

7 Свердло гірниче ручне  1  

8 Пневмосвердло  1  

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

 

 
 

 

Міністерство освіти і науки України 

Міністерство праці та соціальної політики України 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 
професійно-технічної освіти 

 

 

ДСПТО 7241.В.05.00 - 2015  
      (позначення стандарту) 

 

 

 

 

Професія: Електрослюсар підземний 

 

Код:          7241 

 

Кваліфікація: електрослюсар підземний  4-го розряду 
 

 

 

 

 

 

Видання офіційне 

Київ - 2015 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють 

підготовку кваліфікованих робітників) 

 
1.  Професія:7241 Електрослюсар підземний 

 

2. Кваліфікація: електрослюсар підземний 4-го розряду 

 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

 Повинен знати: конструкцію, технічні характеристики та принцип 

роботи машин, які обслуговує, механізмів та іншого обладнання; 

правила випробування машин і механізмів; основи електротехніки;  

класифікацію кабелів та електротехнічних матеріалів;  

правила вимірювання та випробування ізоляції, ємкості та 

електричного опору кабелів; способи відновлення деталей, допустимі 

навантаження на працюючі деталі, вузли і механізми;  

профілактичні заходи щодо запобігання несправностей і аварій; 

технічні умови на ремонт, випробування та здачу обладнання, правила 

вмикання і вимикання струму високої напруги;  

комутацію електропідстанцій;  

розрахунок та вибір проводів і кабелів;  

порядок монтажу силових електроапаратів;  

вимоги до монтажу, регулювання, прийняття та випробування 

монтованого обладнання машин, механізмів, правила і способи проведення 

цих робіт;  

будову і правила технічної експлуатації високовольтних 

електроустановок; технологію виготовлення гумово-тросових стрічок, 

зчалювання і варіння стиків, властивості гуми і клеїв.  

 Повинен уміти: проводити монтаж, демонтаж, ремонт, 

налагоджування, випробування;  

здавати в експлуатацію та технічне обслуговування машин, механізми та 

інше обладнання, застосовуване в очисних, підготовчих вибоях, 

вулканізаторів, підіймальних машин (лебідок) з діаметром барабана більше 

1000мм, стаціонарних водовідливних установок, вуглесосних установок, 

центральних гідропідйомів; шахтових холодильних установок, 

завантажувальних пристроїв скіпових підйомів, обладнання високовольтних 

підстанцій, дільничного пилогазового захисту та температури повітря, 

високочастотних установок зв'язку і аварійного сповіщення, тягових і 

перетворювальних підстанцій, засобів сигналізації та освітлення, 

розподільних абонентських кабельних та телефонних мереж, розподільних 

шаф і коробок, прохідних муфт, телефонних апаратів, тролейних мереж. 
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Проводить зарядження акумуляторних батарей з вставленням їх на 

зарядні столи і електровоз; перевірку стану акумуляторних батарей; 

доливання або заміну електроліту.  

Виконувати роботи відповідно до Правил технічної експлуатації 

електроустановок споживачів (ПТЕ) з додержанням норм безпечної 

експлуатації електроустановок в обсязі вимог до 3 групи з електробезпеки.  

Виконувати стропильні і такелажні роботи під час монтажу та ремонту 

обладнання, оброблення, з'єднання та зварювання стиків гумово-тросових 

стрічок, обслуговування та ремонт електричних пресів.  

Перевіряти час спрацювання апаратів захисту при витіканні струму на 

землю; перевіряти та налагоджувати величини вставки максимального 

струмкового захисту фідерних автоматів і пускачів, ремонт та випробування 

посудин і трубопроводів, що працюють під тиском.  

Проводити електрозварювальні роботи в стовбурах.  

Виконувати інші роботи під керівництвом електрослюсаря вищої 

кваліфікації. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу 

кваліфікаційних характеристик професій, усі робітники повинні :  

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;  

б) додержуватись норм технологічного процесу;  

в) не допускати браку в роботі;  

г) знати  й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й 

навколишнього середовища, додержуватися норм, методів, і прийомів 

безпечного ведення робіт;  

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення 

природних і передбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);  

е) знати інформаційні технології. 

є) мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного 

усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також 

для участі в їх ремонті. 

 ж) 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 

 5.1. При продовженні професійно-технічної освіти 

Базова або повна загальна середня освіта. 

 5.2. При підвищенні кваліфікації 

Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Освітньо-

кваліфікаційний рівень - «кваліфікований робітник» за професією 
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Електрослюсар підземний 3-го розряду. Стаж роботи за професією не менше 

1-го року. 

5.3. Після закінчення навчання.  

Професійно-технічна освіта. Освітньо-кваліфікаційний рівень - 

«кваліфікований робітник» за професією Електрослюсар підземний 4-го 

розряду. Без вимог до стажу роботи.  

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів. Добування вугілля (КВЕД -

2010, секція  - В, група - 05.00). 

 

7. Специфічні вимоги 

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку 

навчання відповідно до законодавства.  

7.2. Стать: чоловіча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із 

шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється 

використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 

від 29.12.1993). 

7.3.  Медичні обмеження. 
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Типовий навчальний план 

підвищення кваліфікації робітників 

 

Професія: 7241 Електрослюсар підземний  

Кваліфікація: 4 розряд 

Загальний фонд навчального часу -  825 годин 

 

№ 

з/п 

 

Навчальні предмети 

 

Кількість годин 

Всього 

3 них на 

лабораторно 

- практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка  60 4 

1.1 Основи правових знань    15  

1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 15  

1.3 Інформаційні технології  15 4 

1.4 Резерв часу  15  

2 Професійно-теоретична підготовка  285 34 

2.1 
Будова, експлуатація та ремонт 

гірничошахтного обладнання 
105 8 

2.2 Охорона праці  15  

2.3 Основи гірничої справи  15  

2.4 Гірнича електротехніка  60 12 

2.5 Рудникова автоматика  60 14 

2.6 Електроматеріалознавство  15  

2.7 Читання креслень  15  

3 Професійно-практична підготовка  444  

3.1 Виробниче навчання  180  

3.2 Виробнича практика  264  

4 Консультації  30  

  5 

Державна кваліфікаційна атестація (або 

проміжна (поетапна) кваліфікаційна 

атестація при продовженні навчання)  

6  

 Загальний обсяг навчального часу (без п. 4) 795 34 
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Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки 

кваліфікованих робітників за професію "Електрослюсар підземний " 

1. Кабінети: 

 гірничої справи та гірничих машин; 

 охорони праці;  

 гірничої електротехніки; 

 електроматеріалознавства; 

 креслення; 

 інформаційних технологій. 

2.  Лабораторії: 

 електротехніки. 

3.  Майстерні: 

 слюсарна;  

 електромонтажна;  

 рудникової автоматики;  

 електроніки; 

 гірничих машин. 

 

 

Примітка  

Для підприємств, організацій , що здійснюють професійне навчання 

кваліфікованих робітників: 

 допускається зменшення кількості кабінетів, майстерень за рахунок їх 

об’єднання; 

 індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може 

здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця; 

 предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-

замовників кадрів. 
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Типова навчальна програма з предмета 
«Основи правових знань» 

 

№ 

з/п 

Тема Кількість годин 

Всього 

 

З них на 

лабораторно - 

практичні 

роботи 

1 Правове регулювання господарських 

відносин у промисловості 

3  

2 Захист господарських прав та 

інтересів. Розгляд господарських 

спорів 

3  

3 Праця, закон і ми 3  

4 Адміністративний проступок і 

адміністративна відповідальність 

3  

5 Правова охорона природи 3  

 Всього годин: 15  

 

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 що вирішують господарські суперечки. Закони, які 

використовуються при розв’язанні господарських суперечок. Система 

господарських судів. Подання позову. Вирішення господарських суперечок. 

 

Тема 3. Праця, закон і ми 

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. 

Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата. 
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Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і 

службовців за шкоду, заподіяну підприємству, організації. 

Охорона праці. Відповідальність підприємства за шкоду заподіяну 

працівникові. 

Розгляд трудових суперечок. Особливості правового регулювання 

трудових відносин в окремих галузях господарства. 

 

Тема 4. Адміністративний проступок і адміністративна 

відповідальність 
Визначення та загальні положення адміністративного права. 

Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного 

права у регулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття  

адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності. 

Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна 

відповідальність за господарські порушення. 

 

Тема 5. Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна 

умова економічного та соціального розвитку України 

Екологічне право та його роль у регулюванні системи "природа-

людина-суспільство". Основні принципи охорони навколишнього 

середовища. Відповідальність за порушення закону про охорону 

навколишнього середовища. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 

№ 

з/п 
Тема  

Кількість годин 

 

Всього  

З них на 

лабораторно-  

практичні 

роботи 

1 Підприємництво як форма діяльності в 

умовах ринкової економіки 

7  

2 Виробнича діяльність підприємницьких 

структур. Ефективність використання 

виробничих фондів 

8  

Всього годин: 15  

 

Тема 1. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової 

економіки 

 Національна програма сприяння розвитку підприємництва в Україні. 

Закон України «Про підприємництво». 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. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Інформаційні технології” 

 

№ 

з/п 
Тема  

Кількість годин 

 

Всього  

З них на 

лабораторно-  

практичні 

роботи 

1 Сучасні інформаційні технології 5  

2 Мережні системи. Глобальна мережа 

Internet. Електронна пошта 
10 4 

Всього годин: 15 4 

 

Тема 1. Сучасні інформаційні технології 

Сучасний стан розвитку інформаційних технологій та перспективи.  

Обробка графічних та відеозображень за допомогою ЕОМ (опис 

пакетів програмного забезпечення).  

 

Тема 2. Мережні системи. Глобальна мережа Internet. Електронна 

пошта 

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, 

корпоративні і глобальні мережі. 

         Загальні відомості про Internet,електронну пошту та телеконференції. 

         Основні мережні сервіси. Браузери.  

Адреса користувача. Проблеми захисту інформації в комп’ютерних 

мережах. Адміністрування в Internet. Перспективи розвитку глобальної 

мережі Internet. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Створення публікації «Інновації в професії». 

2. Створення електронної скриньки. Відправлення і перегляд електронних 

листів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Будова, експлуатація та ремонт гірничошахтного обладнання» 

 

№ 

з/п 

Тема 

Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

роботи 

1 Бурові верстати 3  

2 Шахтні водовідливні установки 4  

3 Шахтні компресорні та холодильні установки 4  

4 Підземний рейковий транспорт 6  

5 Шахтні лебідки 3  

6 Монорейковий транспорт 6  

7 Скребкові конвеєри 6  

8 Стрічкові конвеєри 8  

9 Породонаватажувальні машини 4  

10 Прохідницькі комбайни 14  

11 
Виїмкові машини для очисних робіт та 

струги 
20  

12 Механізовані комплекси 15  

13 Стаціонарні підйомні установки 8  

14 
Організація і планування технічного 

обслуговування і ремонт обладнання 
4  

 Всього годин: 105  

 

Тема 1. Бурові верстати 

Пристрій, принцип дії бурових верстатів застосованих в умовах 

вугільного басейну. Правила технічної експлуатації, обслуговування і ремонт 

бурових верстатів. Міри безпеки при експлуатації і ремонті. 

 

Тема 2. Шахтні водовідливні установки 

Схеми компонування водовідливної установки. Рівнобіжна і 

послідовна робота насосів. 

Осьовий  тиск і способи його урівноваження. Розвантажувальні 

пристрої, їх призначення та конструкція. 

Правила технічної експлуатації, обслуговування та ремонт дільничних 

та головних водовідливних установок. Монтаж водовідливних 

установок. 

Міри безпеки при експлуатації і ремонті. 

 

Тема 3. Шахтні компресорні та холодильні установки 

Призначення. Пристрій і принцип роботи. Експлуатація.  
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Безпека праці при обслуговуванні пересувних компресорів. 

Призначення. Пристрій і принцип роботи. Стаціонарні і пересувні 

кондиціонери. Експлуатація.  

Техніка безпеки при роботі й обслуговуванні пересувних 

кондиціонерів. 

 

Тема 4. Підземний рейковий транспорт 

Правила технічної експлуатації, обслуговування і ремонт електровозів. 

Батарейні шухляди, їхня конструкція. Зарядний стіл. Технологія 

встановлення та закріплення батарейних ящиків на електровозі. 

Заряджання акумуляторних батарей, доливання та заміна електроліту. 

Міри безпеки при ремонті й обслуговуванні електровозів. 

 

Тема 5. Шахтні лебідки 

Будова лебідок для кінцевих відкаток. Правила їх безпечного 

обслуговування та експлуатації. Електродвигуни, захисна і пускова 

апаратура. Обладнання для сигналізації та дистанційного керування. 

Випробування та визначення несправностей гальмівної системи та 

кінцевих вимикачів. Перевірка стану канатів, барабанів, їх футерування 

й гальмівної системи, ступеня нагріву електродвигунів  

Правила технічної експлуатації, ремонт та обслуговування шахтних 

лебідок. Міри безпеки при експлуатації і ремонті. 

 

Тема 6. Монорейковий транспорт  

Кінематичні схеми монорельсових доріг. Скорочення і нарощування 

монорельсової дороги. Іспит парашутної системи. 

Зчалювання тягового каната. Вимоги до тягового каната.  

Устрій та принцип роботи монорейкових дизелевозів. Управління 

дизелевозами.  

Правила технічної експлуатації, ремонт та обслуговування 

монорейкового транспорту. Міри безпеки при експлуатації і ремонті. 

 

Тема 7. Скребкові конвеєри 

Правила монтажу, демонтажу й експлуатації конвеєрів. Порядок 

перенесення та пересування конвеєрів. Закріплення привідних і кінцевих 

головок. Гідропересування для підлавних конвеєрів.  

Несправності та неполадки: їх причини, запобігання та способи 

усунення. Змащення конвеєра. Схема змащення, мастила. 

Дії при поривах верхнього і нижнього ланцюга. З'єднання та 

натягування скребкового ланцюга. Випробування конвеєра. Нарощування, 

скорочення скребкового конвеєра.  

Схема автоматизації та дистанційного керування скребковими 

конвеєрами. 
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Правила технічної експлуатації, обслуговування та ремонт. Міри 

безпеки при експлуатації і ремонті. 

 

Тема 8. Стрічкові конвеєри 

Шахтні конвеєрні лінії. Кінематичні схеми стрічкових конвеєрів. 

Схеми й апаратура автоматичного та дистанційного керування 

стрічковими конвеєрами. 

Нарощування стрічкового конвеєра. Скорочення стрічкового конвеєра.  

Технологія зварювання стиків гумово-тросових стрічок, 

обслуговування та ремонт електричних пресів. 

 

Тема 9. Породонаватажувальні машини 

Класифікація та кінематичні схеми породонаватажувальних машин. 

Устрій і технічні характеристики. Електроустаткування і Гідросистема 

породонаватажувальних машин. Механізми пересування. 

 Неполадки в роботі навантажувальних машин, засоби їх усунення. 

Правила технічної експлуатації, обслуговування та ремонт. Міри безпеки при 

експлуатації і ремонті. 

 

Тема 10. Прохідницькі комбайни 

Класифікація прохідницьких комбайнів. Призначення та принцип дії 

прохідницьких комбайнів. 

Кінематична схема прохідницького комбайна. 

Зрошувальний пристрій. Електроустаткування і гідросистема.  

Підготовка комбайна до роботи. Випробування комбайна. Монтаж і 

демонтаж прохідницького комбайна. Техніка безпеки при монтажно-

демонтажних роботах. 

Виявлення, усунення і попередження основних несправностей 

прохідницького комбайна. 

Правила технічної експлуатації, обслуговування та ремонт. Міри 

безпеки при експлуатації і ремонті. 

 

Тема 11. Виїмкові машини для очисних робіт та струги 

Призначення і класифікація очисних комбайнів. Технологія очисних 

робіт.  

Основні вузли очисних комбайнів. Різальний інструмент. 

Електрообладнання. Редуктора. Виконавчі органи. Гідросистема очисних 

комбайнів. Гідрокінематичні схеми механізмів подач.  

Зрошувальна система. Кабелевкладальник. 

 Виявлення, усунення і попередження основних несправностей 

устаткування комбайна. 

Правила технічної експлуатації, обслуговування та ремонт. Міри 

безпеки при експлуатації і ремонті. 
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Стругові і скреперстругові установки. Призначення і класифікація 

стругов. Принцип роботи струга. Технічні характеристики стругів. Устрій 

стругових установок.  

Устрій привідних голівок струга. Тяговий ланцюг та його кріплення. 

Обмежники ходу струга і кінцеві вимикачі. Пристрій для запобігання 

сповзання стругової установки.  

Монтаж стругової установки. Експлуатація стругової установки. 

Технологічна схема роботи стругової установки. 

Виявлення, усунення і попередження основних несправностей 

устаткування стругової установки. 

Правила технічної експлуатації, обслуговування та ремонт. Міри 

безпеки при експлуатації і ремонті. 

 

Тема 12. Механізовані комплекси 

Призначення механізованих комплексів. Перелік устаткування, що 

входить до складу механізованого комплексу. Технічні характеристики і 

класифікація механізованих комплексів. 

Технологія видобудку вугілля. Кінцеві операції.  

Класифікація кріплень по способі взаємодії з покрівлею – 

огороджувальні, захисно-підтримуючі і підтримуючі. Устрій механізованих 

кріплень. Основні елементи механізованого кріплення.  

Пристрій кріплення-сполучення. Устрій для пересувки приводної 

голівки забійного конвеєра.  

Гідропривід кріплень. Особливості експлуатації гідроприводу. 

Гідравлічні розподільники. Запобіжні пристрої. Розвантажувальний клапан. 

Транзитні магістралі. Секційні магістралі. Робоча рідина для гідросистем. 

Гідравлічні схеми механізованих комплексів. 

Насосні станції, їх устрій і схема роботи. 

Розташування устаткування у вибої і на штреках. Послідовність 

операцій виконуваних у вибої і на штреках. Ручне, дистанційне й 

автоматизоване керування пересувкою секцій. 

Виявлення, усунення і попередження основних несправностей 

устаткування механізованого комплексу. 

Правила технічної експлуатації, обслуговування та ремонт окремих 

машин і агрегатів механізованого комплексу. Міри безпеки при експлуатації і 

ремонті. 

Організація та порядок робіт по монтажу механізованого комплексу. 

Технологія доставки обладнання.  

Монтаж забійного ланцюгового конвеєра.  

Монтаж маслостанції. Монтаж та випробування гідравліки. 

Монтаж секцій механізованого кріплення. Монтаж направляючої рейки 

та кабелевкладника. Монтаж очисного комбайну. Монтаж допоміжного 

обладнання. 

Вихід механізованого комплексу з монтажної камери. 
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Міри безпеки при монтажних роботах. 

Організація та порядок демонтажних робіт.  

Демонтаж комбайну. Демонтаж та видача забійного обладнання. 

Демонтаж та видача секцій механізованого кріплення по лаві.   

Кріплення лави.  

Міри безпеки при демонтажних роботах. 

 

Тема 13. Стаціонарні підйомні установки 
Призначення і класифікація. Основні типи піднімальних машин. 

Основні елементи піднімальних установок.  

Способи проведення вертикальних стовбурів. Армування вертикальних 

стовбурів. Надшахтні будівлі скіпових та клітьових підйомів. 

Види піднімальних судин. Шахтні клітя, скіпи, бадді. Парашутні 

пристрої. Піднімальні канати. Огляд і обслуговування піднімальних канатів. 

Заміна канатів. Направляючі шківи. Розташування піднімальних машин щодо 

стовбура. Організація і безпека роботи піднімальної машини. 

 

Тема 14. Організація і планування технічного обслуговування і 

ремонт обладнання 
Основні поняття про надійність гірничих машин. Система планово-

запобіжних ремонтів гірничих машин . Знос деталей і вузлів 

гірничошахтного обладнання.  Технологія капітального ремонту і 

відновлення деталей. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Охорона праці» 

 

№ 

з/п 
Тема  

Кількість годин 

 

Всього  

З них на 

лабораторно-  

практичні 

роботи 

1 Правові і організаційні основи охорони праці 2  

2 Основи охорони праці в галузі 4  

3 Основи пожежної безпеки 3  

4 Основи електробезпеки 3  

5 Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 

Медичні огляди 

1  

6 Основи гігієни праці, виробничої санітарії. 

Надання першої допомоги потерпілим у разі 

нещасних випадків. Підсумкова атестація з 

предмету 

2  

Всього годин: 15  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

 Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його 

вивчення.  

 Зміни та доповнення до основних законодавчих актів з охорони праці: 

Конституції України, Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів 

про працю України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основ 

законодавства України про охорону здоров’я, Закону України «Про пожежну 

безпеку», Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну 

безпеку», Закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», Закону України «Про колективні договори і 

угоди».  

 Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону 

праці, нормативно-правових актів з охорони праці.  

 Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок 

навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і 

види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників.  

 Основні завдання системи стандартів безпеки праці зниження і 

усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення 

ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників 

причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні 
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заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: 

організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. 

Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. 

Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік 

нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних 

отруєнь.  

 

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про 

потенціал небезпек 

 Загальні відомості про потенціал небезпек.  

 Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та їх 

огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, 

сигнальні фарбування. Знаки безпеки.  

 Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів у галузі.  

Вимоги безпеки праці при виконанні простих робіт під час збагачення 

та брикетування вугілля, обслуговування, обслуговування збагачувального 

обладнання.  

 Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. 

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях 

навчальних закладів.  

 Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки 

виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.  

 Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План 

евакуації з приміщень у разі аварії.  

Заходи безпеки при проходці стволів шахт та вертикальних гірничих 

виробок. Заходи безпеки при проведенні горизонтальних і похилих виробок. 

Заходи безпеки при виїмці вугілля та зведення кріплення в очисних вибоях. 

Заходи щодо безпечного ведення робіт в очисних вибоях з індивідуальним 

кріпленням і при роботі комплексів.  

 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

 Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.  

 Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.  

 Організація пожежної охорони в галузі.  

 Причини виникнення та класифікація підземних пожеж. 

 Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Параметри і 

властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.  

 Профілактика екзогенних та ендогенних пожеж. Засоби та методи 

гасіння пожеж. Структура ВГРЧ (воєнізована гірнича рятувальна частина) . 

Гірничорятувальна та газозахисна апаратура. Організація 

гірничорятувальних робіт при ліквідації аварій. 
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 Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування 

промислових аварій.  

 Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для 

виробництв підвищеної вибухонебезпечності.  

 Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та 

наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку 

життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та 

їх наслідки.  

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

 Особливості ураження електричним струмом. Безпечні методи 

звільнення потерпілого від дії електричного струму.  

 Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження 

працюючих електричним струмом.  

 Заходи попередження ураження електричним струмом. 

 Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. 

Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. 

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками.  

 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.  

 Особливості заземлення електричних установок постійного струму. 

Забезпечення безпеки при експлуатації гнучких та броньованих кабелів. 

Експлуатація електричних машин та апаратів. Електрооснащення 

підготовчих виробок шахт, небезпечних по газу та пилу, які провітрюються 

вентиляторами місцевого провітрювання. Надання першої допомоги. 

 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 гігієну праці. Основні гігієнічні особливості праці з даною 

професією.  

 Лікувально-профілактичне харчування.  

 Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича 

гімнастикою додержання норм піднімання і переміщення важких речей 

неповнолітніми і жінками.  

 Правила експлуатації освітлення.  

 Склад внутрішахтної атмосфери. Кліматичні умови у підземних 

виробках. Системи, способи та схеми провітрювання шахт. Вентиляційні 

споруди. Вентиляційні установки. Провітрювання очисних вибоїв та вибоїв 

підготовчих виробок і камер. Порядок розгазування гірничих виробок. 

Заходи газового режиму при дегазаційних роботах. Пиловий режим. 
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Контроль пилоскопичення гірничих виробок. Прилади, заміри вмісту метану, 

вуглекислого газу. Контроль запиленості, температури і депресії повітря. 

Джерела шуму та їх дія на організм людини. Зниження шуму від 

шахтних механізмів. Вібрація та заходи боротьби з нею. 

Санітарно-побутове забезпечення працівників.  

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 

року.  

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках. Підсумкова атестація з предмета 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.  

Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої 

допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вух тощо.  

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, 

призначення, правила користування.  
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи гірничої справи» 

 

№ 

з/п 

Тема 

 

Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно 

- практичні 

роботи 

1 Розкриття шахтних полів 3  

2 Проведення підготовчих гірничих виробок 3  

3 Спорудження й поглиблення шахтних стволів 2  

4 Система розробки 3  

5 Шахтна вентиляція 4  

 Всього годин: 15  

 

Тема  1. Розкриття шахтних полів 

Розкриття пологого пласта нахиленим стволом. Розташування 

вертикальних стволів у шахтному полі. Розкриття пологого пласта 

вертикальними   стволами. Особливості розкриття горизонтальних пластів  

вертикальними  стволами  і  капітальним  квершлагом.  Розкриття угрупувань  

пологих пластів вертикальними  стволами  і  горизонтальними  квершлагами.  

Розкриття  пологих  пластів при розподілі шахтного поля на блоки.   

Розкриття угрупувань  крутих пластів вертикальними стволами і 

поверховими квершлагами. 

 Групування пластів. Особливості розкриття пластів на великій 

глибині. 

 

Тема 2. Проведення підготовчих гірничих виробок 

Способи проведення гірничих виробок. Проведення гірничих виробок у 

міцних однорідних породах буро підривним   способом.   Проведення   

горизонтальних   виробок   прохідницькими   комбайнами. Проведення   

горизонтальних   гірничих   виробок   у   неоднорідних   породах.   

Проведення   похилих виробок. 

 

Тема 3. Спорудження і поглиблення шахтних стволів 

Роботи підготовчого періоду і спорудження устя ствола. Технологічні 

схеми спорудження стволів. Буропідривні роботи провітрюваного вибою. 

Навантажування породи. Підйом водовідливів при спорудженні стволів. 

Допоміжне обладнання. Постійне кріплення. Побудова кріплення. 

Армування. Армування ствола. Прохідницькі комбайни при спорудженні 

стволів. Поглиблення вертикальних стволів шахт. 
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Тема 4. Система розробки 

Вимоги, які ставляться до системи розробки. Фактори, які впливають 

на вибір системи розробки. Суцільна система розробки на пологих та крутих 

пластах. Системи розробки довгими стовпами за протиранням при панельній 

підготовці шахтного поля. Стовпова система підготовки шахтного поля. 

Системи розробки довгими стовпами за падінням (підняттям) при 

горизонтальній підготовці шахтного поля. Комбіновані системи розробки 

парними штреками. Камерно-стовпова система розробки. Розробка пластів, 

небезпечних через раптові викиди вугілля й породи. 

 

Тема  5. Шахтна вентиляція 

Атмосферне й шахтне повітря. Шахти з великою концентрацією 

метану. Методи боротьби з небезпечним збиранням та виділенням метану в 

гірничих виробках. Основні заходи проти запалення і вибуху метану в шахті. 

Контроль за складом шахтного повітря. Шахтний пил і боротьба з ним. 

Заходи  запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу. Схеми і способи 

провітрювання шахти. Вентиляційні споруди та пристрої. Способи 

провітрювання. Поняття про депресію. Провітрювання за рахунок 

загальношахтної депресії. Вентиляційний опір виробок. Провітрювання ВМП 

(вентиляторами місцевого провітрювання).  
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Типова навчальна програма 

з предмета «Гірнича електротехніка» 

 

№ 

з/п 

 

Тема 

 

Кількість годин 

всього 

 

З них на 

лабораторно - 

практичні 

роботи 

1 

Особливості експлуатації та конструктивного 

виконання електрообладнання для гірничих 

підприємств 

2 

 
 

2 

Освітлення гірничих підприємств.  Зв'язок, 

сигналізація   і   диспетчеризація    на  

гірничих підприємствах 

4  

3 
Електрична   апаратура   управління   та   захисту  

напругою до 1140 В 
38 12 

 4 Електрообладнання стаціонарних установок  8  

5 
Експлуатація         електрообладнання    машин    і  

механізмів  
6  

6 

 

Перспективи подальшого розвитку 

електрифікації та створення нових видів 

електрообладнання 

2  

 Всього годин:  60 12 

 

Тема  1. Особливості експлуатації та конструктивного виконання 

електрообладнання для гірничих підприємств 

Загальні відомості та визначення,  умови експлуатації 

електрообладнання при підземних гірничих роботах, рівні та види 

вибухозахисту, ступені захисту, категорія розміщення,  конструктивні 

особливості виконання рудникового електрообладнання. 

 

Тема  2. Освітлення гірничих підприємств. Зв'язок, сигналізація і 

диспетчеризація на гірничих підприємствах 

Значення освітлення,  основні світлотехнічні величини, електричні 

джерела світла та їх властивості, конструкції і види світильників, обладнання 

електричного освітлення, вимоги безпеки праці при експлуатації 

освітлювальних установок. Загальні відомості та вивчення, апаратура зв'язку, 

апаратура сигналізації, система та апаратура оперативно - диспетчерського 

управління. 
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Тема  3. Електрична апаратура управління та захисту напругою до 

1140В 

Призначення та класифікація, види електричних схем, буквені та 

графічні умовні позначення,  апарати захисту, вид захисту,  контрактна 

система апаратів керування,  апарати ручного керування, апарати 

дистанційного і місцевого керування, безконтактна апаратура,  вимоги 

безпеки праці при експлуатації електроапаратури напругою до   1140В. 

Лабораторно-практичні роботи:  
1. Вивчення роботи електричної схеми магнітних пускачів в 

вибухонебезпечному рудниковому виконанні з іскробезпечним керуванням. 

Вивчення роботи електричної схеми магнітних пускачів в 

вибухонебезпечному рудниковому виконанні з іскробезпечним керуванням 

блочного типу. 

2. Вивчення роботи електричної схеми магнітних пускачів в 

вибухонебезпечному рудниковому виконанні з іскробезпечним керуванням, 

вакуумними контактами, розрахованим на напругу 1140В. 

3. Вивчення роботи електричної схеми автоматичних вимикачів. 

4. Вивчення роботи електричних схем пускових агрегатів. 

5. Вивчення схем роботи дистанційного керування фідерними  

автоматами. 

 

Тема  4. Електрообладнання стаціонарних установок 
Електрообладнання підйомних установок, електрообладнання 

вентиляційних установок; електрообладнання водовідливних установок, 

електрообладнання компресорних установок, вимоги безпеки праці при 

експлуатації електрообладнання стаціонарних установок. 

 

Тема  5. Експлуатація електрообладнання машин і механізмів 

Поняття про технічний паспорт, технічне обслуговування 

електродвигунів та пускозахисної апаратури, вибір та перевірка основних 

засобів захисту електрообладнання, планово - попереджувальні ремонти 

електрообладнання,електричні засоби захисту від ураження електричним 

струмом в електроустановках напругою до 1140 В  

 

Тема  6. Перспективи подальшого розвитку електрифікації 

та створення нових видів електрообладнання 

 Перспективи втілення підвищеної напруги, шляхи вирішення проблем 

використання регульованого електроприводу в системах з ізольованою 

нейтраллю, використання безконтактної апаратури. 
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Типова навчальна програма 

з предмета «Рудникова автоматика» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Вступ     2  

2  Автоматизація видобувних машин    20 2 

3 Автоматизація конвеєрного  транспорту    24 8 

4 Автоматизація стаціонарних вентиляторних 

та калориферних установок. 

    4  

5 Автоматизація газового захисту     6 4 

6 Автоматизація процесів вуглезбагачення     4  

 Всього годин: 60 14 
 

 

Тема 1. Вступ 

Репродукція базових знань, умовних позначок та елементної бази 

рудникової автоматики. 

 

Тема 2. Автоматизація видобувних машин 

Вимоги до апаратури керування видобувними машинами. Схеми 

модифікованої системи автоматичного керування комбайнами САУК - М. 

Схема керування і сигналізації апаратури зв’язку симплексної гучномовної 

АС-ЗСМ. Схема апаратури керування вибійними машинами АУЗМ.  

Лабораторно-практична роботи:  
1. Вивчення роботи апаратури керування вибійними машинами АУЗМ 

і апаратури зв’язку симплексної гучномовної АС- ЗСМ. 

 

Тема 3. Автоматизація конвеєрного транспорту 

Електрична схема реле контролю швидкості РС-67. Електрична схема 

апаратури автоматичного керування конвеєрами лініями АУК-1М. 

Електрична схема апаратури контролю швидкості дволанцюгового конвеєра 

КДК –І.  

Лабораторно-практичні роботи:  
1. Вивчення роботи датчиків стрічкових та ланцюгових конвеєрів. 

2. Вивчення роботи апаратури автоматичного керування конвеєрами 

лініями АУК – 1М. 

3. Вивчення особливостей роботи мережі апаратури автоматичного 

керування конвеєрами лініями АУК - 1М. 

4. Вивчення захисту апаратури АУК-1М від утрати керованості. 
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Тема  4. Автоматизація стаціонарних вентиляторних та 

калориферних установок 

Електросхема  уніфікованої апаратури автоматизації вентиляторних 

установок УКАВ - 2.  Електрична схема апаратури контролю температури 

АКТ – 2. Електрична схема апаратури захисного вимикання тупикових 

вибоїв АЗОТ. Електрична схема автоматичної апаратури керування 

контролю роботи калориферних установок АКУ- 63. 

 

Тема 5. Автоматизація газового захисту 

Апаратура контролю вмісту метану "Метан". Електрична схема 

аналізаторів метану АТІ-І та АТЗ-І (апаратура сигналізації АС-5). Електрична 

схема датчика метану ДМТ - 4.  

Лабораторно-практична робота:  

1. Підключення та випробування апаратури "Метан". 

 

Тема 6. Автоматизація процесів вуглезбагачення  
Схема автоматизації сушіння вугілля. Електрична схема реле контролю 

рівня РКУ-ІМ. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Електроматеріалознавство» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

 

Всього 

 

З них на 

лабораторно - 

практичні 

роботи 

1 Будова, властивості, методи випробування 

металів  

4  

2 Основні відомості з теорії сплавів  5  

3 Кольорові метали та їх сплави  3  

4 Нові конструкційні матеріали  3  

  Всього годин:  15  

 

Тема 1. Будова, властивості, методи випробування металів 

Будова, властивості чорних, кольорових металів, сплавів, методи їх 

випробування. Кристалізація металів та сплавів. Методи дослідження, 

структури металів та сплавів. Зміни в металах під впливом теплових, 

хімічних, механічних та інших діянь. Визначення твердості металів. 

 

Тема 2. Основні відомості з теорії сплавів 

Основне положення теорії сплавів. Загальна схема одержування 

сплавів. Фазові перетворення у сплавах. Тверді розчини, хімічні з'єднання, 

механічна суміш. Сплави заліза з вуглецем. Діаграма стану залізовуглецевих 

сплавів. Структура залізовуглецевих сплавів та їх властивості.  

 

Тема 3. Кольорові метали та їх сплави 

Загальні відомості про кольорові метали та їх сплави. Мідь: 

характеристика, марки, застосування. Сплави на основі міді: види, 

характеристика, маркування, застосування бронзи та латуні. 

Алюміній та   його сплави: характеристика алюмінію. види сплавів та 

їх характеристика. Магній та його сплави. Титан та його сплави. 

 

Тема 4. Нові конструкційні матеріали 

Комунікаційні матеріали (КМ): визначення, види КМ за типом матриці, 

склад КМ. Композиційні матеріали з металевими та полімерними матрицями, 

основні властивості та їх застосування.      



95 

 

Типова навчальна програма з предмета 

«Читання креслень» 

 

№ з/п 

 

 

Тема 

 

 

Кількість годин 

Всього 

3 них на 

лабораторно

-практичні 

роботи 

1 Робочі креслення деталей  1   

2 Складання креслень  1   

3 Креслення гірничих виробок  6 2 

4 Схеми, їх призначення, різновиди  7 2 

  Всього годин: 15 4 

 

Тема 1. Робочі креслення деталей 

Читання креслень, де мають місце умовності та допуски розмірів. 

Вибір раціонального положення. 

 

Тема 2. Складальні креслення 

Призначення та структура складальних креслень, послідовність їх 

читання. Розрізи на складальних кресленнях, правила штрихування суміжних 

деталей. 

 

Тема 3. Креслення гірничих виробок 

Креслення гірничих виробок і плани гірничих робіт, правила читання. 

Поперечні та подовжні, горизонтальні та вертикальні розрізи гірничих 

виробок. Умовні позначення. 

Лабораторно-практичні роботи:  

1. Накреслити гірничу виробку. Зробити опис гірничих виробок за 

допомогою умовних позначень на наданих кресленнях. 

 

Тема 4. Схеми, їх призначення, різновиди 

Принципові схеми електропостачання шахт. Монтажні схеми стаціонарного 

електрообладнання. Структурні схеми виробок шахти та розташування 

обладнання. Функціональні схеми гірничого обладнання. Призначення, 

загальні відомості і правила читання. Вправи читання принципових, 

монтажних, структурних, функціональних схем. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Описати принципові, монтажні, структурні, функціональні схеми 

гірничого креслення. 
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Типова навчальна програма 

з виробничого навчання 

 

Професія: 7241 Електрослюсар  підземний 

Кваліфікація: 4 розряд 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

І. Виробниче навчання в майстернях 

1 Вступне заняття 2 

2 Безпека праці та пожежна безпека в навчальних 

майстернях 

4 

3 Електромонтажні роботи 18 

4 Ремонт та монтаж гірничих машин і механізмів 60 

5 Ремонт та монтаж рудникового електрообладнання і 

рудникової автоматики 

78 

6 Ремонт та обслуговування підземного транспорту 6 

 Перевірочні роботи 12 

 Всього годин: 180 

ІІ. Виробнича практика 

1 Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

виробництві 

30 

2 Самостійне виконання робіт 234 

                                                       Всього годин: 264 

 Кваліфікаційна пробна робота  

 РАЗОМ: 450 

 

І. Виробниче навчання в майстернях 
 

Тема 1. Вступне заняття 

Загальна характеристика навчального процесу, роль виробничого 

навчання у підготовці кваліфікованих робітників. Ознайомлення учнів із 

навчальною майстернею. Розташування учнів на робочих місцях. 

Ознайомлення з обладнанням робочих місць учнів.  

Робочий, допоміжний і контрольно-вимірювальний інструмент гірника. 

Призначення інструмента, правила зберігання його та користування 

ним. 

Організація робочого місця. Порядок отримання та повернення 

інструмента. Освітлення робочого місця. Режим роботи та правила 

внутрішнього розпорядку в навчальних  майстернях. 

 



97 

 

 

Тема 2. Безпека праці та пожежна безпека в навчальних 

майстернях 

Безпека праці в навчальних майстернях та на окремих робочих місцях. 

Види травм та їх причини. Причини попередження травматизму: захист 

небезпечних місць, заземлення   обладнання, робота справним інструментом, 

використання захисних окулярів та інше. Головні правила та інструкції з 

безпеки праці та їх виконання. 

Головні правила електробезпеки. Протипожежні заходи. Причини 

пожеж у приміщеннях   навчальних майстерень: необережне користування 

вогнем, порушення правил користування електроінструментами, 

електронагрівальними приладами, пічками.  

Правила користування нагрівальними приладами та 

електроінструментами.  Правила   відключення електромережі. Запобіжні 

заходи при використанні пожежонебезпечних рідин та газів. 

Правила поведінки учнів при пожежі, порядок виклику пожежної 

команди, влаштування та користування вогнегасником і внутрішніми 

пожежними кранами. 

 

Тема 3.  Електромонтажні роботи 

Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека 

праці при виконанні робіт. Сучасні технології, інструменти,  пристрої, 

устаткування. 

Вправи 

Монтаж та демонтаж обладнання високовольтних підстанцій, 

дільничного пилогазового захисту та температури повітря, високочастотних 

установок зв'язку і аварійного сповіщення, тягових і перетворювальних 

підстанцій, засобів сигналізації та освітлення, розподільних абонентських 

кабельних та телефонних мереж, розподільних шаф і коробок, прохідних 

муфт, телефонних апаратів, тролейних мереж. 

 

Тема 4.  Ремонт та монтаж гірничих машин і механізмів 

Інструктаж за змістом занять з охорони праці. Навчання безпечним 

прийомам робіт при розбиранні, ремонті, складанні гірничих машин і 

механізмів. Ознайомлення з устаткуванням і обладнанням для розбирання і 

складання машин. Підготовка робочого місця, інструменту і пристосувань 

для розбирання і складання. 

Вправи 

Монтаж, демонтаж та ремонт машин, механізмів та іншого обладнання, 

застосовуваних в очисних, підготовчих вибоях, вулканізаторів, підіймальних 

машин (лебідок) з діаметром барабана більше 1000мм, стаціонарних 

водовідливних установок, вуглесосних установок, центральних 

гідропідйомів; шахтових холодильних установок, завантажувальних 

пристроїв скіпових підйомів. 
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Налагоджування та випробування машин, механізми та іншого 

обладнання, застосовуваних в очисних, підготовчих вибоях, вулканізаторів, 

підіймальних машин (лебідок) з діаметром барабана більше 1000мм, 

стаціонарних водовідливних установок, вуглесосних установок, центральних 

гідропідйомів; шахтових холодильних установок, завантажувальних 

пристроїв скіпових підйомів. 

Випробування, здача в експлуатацію та технічне обслуговування 

машин, механізми та інше обладнання, застосовуване в очисних, підготовчих 

вибоях, вулканізаторів, підіймальних машин (лебідок) з діаметром барабана 

більше 1000мм, стаціонарних водовідливних установок, вуглесосних 

установок, центральних гідропідйомів; шахтових холодильних установок, 

завантажувальних пристроїв скіпових підйомів. 

 

Тема 5. Ремонт та монтаж рудникового електрообладнання і 

рудникової автоматики 

Інструктаж за змістом занять основ безпеки праці та електробезпеки. 

Навчання безпечним методам   робіт при розбиранні, збиранні, монтажу 

електрообладнання.  

Вправи 
Ремонт, налагоджування, випробування, здача в експлуатацію та 

технічне обслуговування обладнання високовольтних підстанцій, 

дільничного пилогазового захисту та температури повітря, високочастотних 

установок зв'язку і аварійного сповіщення, тягових і перетворювальних 

підстанцій, засобів сигналізації та освітлення, розподільних абонентських 

кабельних та телефонних мереж, розподільних шаф і коробок, прохідних 

муфт, телефонних апаратів, тролейних мереж.  

Монтаж, демонтаж та ремонт рудникового електрообладнання. 

Налагоджування, випробування, здача його в експлуатацію та технічне 

обслуговування.  

Перевірка часу спрацювання апаратів захисту при витіканні струму на 

землю; перевірка та налагоджування величини вставки максимального 

струмкового захисту фідерних автоматів і пускачів. 

Стропильні і такелажні роботи під час монтажу та ремонту обладнання, 

оброблення, з'єднання стиків гумово-тросових стрічок, обслуговування та 

ремонт електричних пресів.   

 

Тема 6. Ремонт та обслуговування підземного транспорту 

Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека 

праці при виконанні робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої, 

устаткування.  

Вправи 

Зарядження акумуляторних батарей з вставленням їх на зарядні столи і 

електровоз; перевірка стану акумуляторних батарей; доливання або заміна 

електроліту. 
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II.  Виробнича практика 

 

Тема 1.  Інструктаж з безпеки  праці та пожежної безпеки на 

підприємстві 

Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві. 

Ознайомлення з підприємством, структурою виробництва, видами робіт і 

організації робочого місця «Електрослюсаря підземного». 

Організація служби  безпеки праці на підприємстві, у цеху, на  робочому 

місці.  Застосування засобів безпеки праці та індивідуального  захисту. 

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт  електрослюсаря підземного 3 

розряд 

Самостійна практична робота на  робочому місці  електрослюсаря 

підземного 4-го розряду у відповідності до вимог кваліфікаційної 

характеристики і з дотриманням норм безпеки праці. Раціональна організація 

робочого місця, норм виробітку і часу. Ощадлива витрата матеріалів і 

електроенергії. 

 

Примітка 
Детальна програма виробничої практики розробляється кожним 

навчальним закладом окремо, з урахуванням сучасних технологій, новітніх 

устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

Професія: 7241 Електрослюсар підземний 

Кваліфікація:  4 розряд 

 

Знає, розуміє: 

1. Способи ревізії та перевірки механічного ГШО 

2. Способи ревізії та перевірки електричного ГШО 

3. Способи ревізії та перевірки гідравлічного та пневматичного ГШО 

4. Способи ревізії та перевірки систем автоматики ГШО 

5. Способи з’єднування, обробляння  кінців  та  приєднування   жил 

кабелів усіх марок перерізом понад 120 мм2. 

6. Правила вмикання і вимикання струму високої напруги 

7. Правила розмічання трас прокладання  кабелів. 

8. Правила виконання вимірювань та складання ескізів 

електромеханічного ГШО для виготовлення в електромеханічних 

майстернях.  

9. Порядок формування шахтних мереж та методи перевірки виконаних 

електричних схем. 

10. Порядок монтажу дільничних розподільчих пунктів. 

11. Правила монтажу та перевірки дільничних підстанцій. 

12. Способи перевірки апаратури керування, сигналізації, зв'язку й 

автоматики.  

13. Технологію монтажу шахтних кабельних мереж 

14. Комутацію електропідстанцій 

15. Технологію монтажу  апаратури керування та захисту 

гірничошахтного обладнання, прожекторів, світильників тощо.  

16. Технологію монтажу електричного обладнання стаціонарних 

установок.  

17. Технологію монтажу механічного обладнання стаціонарних 

установок. 

18. Правила технічної експлуатації електромеханічного,пневматичного 

та гідравлічного гірничошахтного обладнання.  

19. Методику контролю, зарядки, заміни акумуляторних батарей.  

20. Будову і правила технічної експлуатації високовольтних 

електроустановок. 

21. Способи відновлення деталей, допустимі навантаження на працюючі 

деталі, вузли і механізми. 

22. Правила вимірювання та випробування ізоляції, ємкості та 

електричного опору кабелів. 

23. Профілактичні заходи щодо запобігання несправностей і аварій. 
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24. Технологію виготовлення гумово-тросових стрічок, зчалювання і 

варіння стиків, властивості гуми і клеїв. 

25. Основи пожежної безпеки та електробезпеки. 

Уміє: 

1. Раціонально та ефективно організувати роботу на робочому місці. 

2. Точно дотримуватись вимог безпеки праці при виконанні  робіт.    

3. Розмічати та прокладати кабелі усіх марок перерізом понад 120 мм2 у 

вибухонебезпечних умовах. 

4. Монтувати та демонтувати пересувне видобувне, прохідницьке та 

допоміжне механічне обладнання. 

5. Проводити технічне обслуговування пересувного видобувного, 

прохідницького та допоміжного електромеханічного обладнання. 

6. Монтувати рудникові трубопроводи . 

7. Монтувати прожектори, світильники. 

8. Проводити технічне обслуговування стаціонарного гірничошахтного 

електромеханічного , гідравлічного та пневматичного обладнання.  

9. Відбирати проби мастила та замінювати його. 

10. Виконувати планові, та планово-попереджувальні ремонти ГШО. 

11. Виконувати планові ремонти стаціонарного ГШО. 

12. Виготовляти ескізи деталей ГШО, які потребують відновлення. 

13. Виконувати контрольні виміри необхідних параметрів 

електромеханічного, пневматичного та гідравлічного ГШО. 

14. Контролювати параметри роботи засобів автоматизації виробництва. 

15. Монтувати та демонтувати дільничні розподільчі пункти. 

16. Обслуговувати перетворювальні та заряджувальні підстанції. 

17. Проводити плановий та попереджувальний ремонт підземних 

рудникових електровозів. 

18. Обслуговувати та ремонтувати апаратуру автоматичного керування 

водовідливними установками, апаратуру автоматичного керування 

стрілочними переводами.  

19. Проводить зарядження акумуляторних батарей з вставленням їх на 

зарядні столи і електровоз; перевірку стану акумуляторних батарей; 

доливання або заміну електроліту. 

20.  Виконує ревізію та технічне обслуговування засобів сигналізації та 

освітлення, розподільних абонентських кабельних та телефонних 

мереж, розподільних шаф і коробок, прохідних муфт. 

21. Проводити ремонт та ТО засобів сигналізації та освітлення, 

розподільних абонентських кабельних та телефонних мереж, 

розподільних шаф і коробок, прохідних муфт. 

22. Проводить обслуговування та ремонт стрічкових конвеєрів з 

шириною стрічки понад 900 мм. 

23. Проводить обслуговування та ремонт шахтових холодильних 

установок. 
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24. Проводить обслуговування та ремонт завантажувальних пристроїв 

скіпових підйомів. 

25. Виконує всі роботи з дотриманням техніки безпеки і правил 

пожежної безпеки. 
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Перелік основних обов'язкових засобів навчання 

 

 

№ 

з/п 

 

Найменування 

Кількість на групу з 15 осіб 

 

Примітка 

Для 

індивідуального 

користування 

Для 

групового 

користува

ння 

1 2 3 4 5 

 Обладнання     

1 Стіл, верстак 15 1  

2 Вертикально-свердлильний 

станок 

 1  

3. Плита розмічання  1  

 Кабельна муфта  5  

 Відбійний молоток  3  

 Вентилятор шахтний  1  

 Світильник шахтний  2  

 Двигун асинхронний  3  

 Двигун постійного стуму  1  

 Конвеєр стрічковий  1  

 Насос шахтний  1  

 Магнітні пускачі  9  

 Конвеєр скребковий  1  

 Газоаналізатори епізодичної дії  3  

 Газоаналізатори автоматичної 

дії  

 3  

 Апаратура керування 

конвеєрними лініями  

 6  

 Апаратура керування 

водовідливних установок 

 1  

 Захисна апаратура відключення 

напруги в тупикових виробках  

 1  

 Газоаналізатори стаціонарні  3  

 Інструмент    

1 Комплект слюсарного 

інструменту 

 15  

 Натуральні зразки    

1 Набір навчальних посібників  15  

2 Гнучкі та броньовані кабелі  5  

3 Трійникові та з’єднувальні 

муфти  

 5  

4 Асинхронний двигун   1  
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5 Синхронний двигун  1  

6 Світильник шахтний  2  

7 Відбійний молоток  1  

8 Свердло гірниче ручне  1  

9 Пневмосвердло  1  

10 Шестирневий насос  1  

11 Гідронасос  1  
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Міністерство освіти і науки України 

Міністерство праці та соціальної політики України 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 
професійно-технічної освіти 

 

 

ДСПТО 7241.В.05.00 - 2015  
      (позначення стандарту) 

 

 

 

 

Професія: Електрослюсар підземний 

 

Код:          7241 

 

Кваліфікація: електрослюсар підземний  5-го розряду 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видання офіційне 

Київ – 2015 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку 

кваліфікованих робітників) 

 
1. Професія:7241 Електрослюсар підземний 

 

2. Кваліфікація: електрослюсар підземний 5-го розряду 

 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати: будову, технічні характеристики і принцип роботи 

машин, механізмів і обладнання, застосовуваних у шахті, включаючи 

механізовані комплекси, агрегати, гірничі комбайни, струги, 

породонавантажувальні машини, бурильні установки, підіймальні машини 

(лебідки), а також засоби автоматизації, телемеханіки і радіоелектроніки, 

конвеєрного транспорту, систем централізованого контролю пилогазового 

режиму, комплектних високовольтних розподільних пристроїв, підіймальних 

гідросистем, способи їх монтажу, демонтажу, ремонту, налагодження та 

випробування; основи електротехніки і осцилографування;  

причини й ознаки неполадок у роботі установок, апаратів, приладів, 

автоматики, телемеханіки, радіоелектроніки обслуговуваного обладнання;  

правила включення в роботу машин, механізмів, обладнання і засобів 

автоматизації, телемеханіки і радіоелектроніки; принцип дії гідросистем;  

способи перевірки режимів роботи, навантажень і знімання 

експлуатаційних характеристик і діаграм у процесі випробувань і роботи під 

навантаженням;  

правила складання технічної документації на відремонтоване і 

налагоджене обладнання;  

правила експлуатації електронно-вимірювальних та ізотопних приладів 

високої точності; правила й способи розроблення гірської породи 

механізованим інструментом і вручну;  

пристрої, застосовувані при армуванні вертикальних стовбурів і 

стовбурів з кутом нахилу понад 45°, їх застосування та правила експлуатації. 

Повинен уміти: Проводити монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, 

випробування та здавання в експлуатацію елементів електронної 

(напівпровідникової) техніки, пневмоавтоматики, радіоелектроніки, 

телемеханіки і ізотопних приладів у системах енергопостачання, гідравліки, 

автоматизації та дистанційного керування; в очисних вибоях, обладнаних 

широкозахватними і вузькозахватними комбайнами, стругами, виїмковими 

комплексами і агрегатами; в підготовчих вибоях, обладнаних пород 

навантажувальними машинами, прохідницькими механізованими 

комплексами, бурильними установками та прохідницькими комбайнами, 
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магістральними стрічковими конвеєрами; підіймальними машинами 

(лебідками); в підземних виробках шахт понад категорних і третьої категорії 

з газу, обладнаних пристроями централізованого контролю пилогазового 

режиму; в комплектних високовольтних розподільних пристроях підстанцій 

типу ЯВ, КРУВ, КРУН і аналогічних; у підіймальних машинах, установлених 

у головних уклонах, бремсбергах.  

Проводити заміну головних і хвостових канатів підіймальних посудин.  

Проводити перевірку причіпних пристроїв та підіймальних посудин; 

перевірку і регулювання довжини канатів і парашутних 

пристроїв,завантажувальних і розвантажувальних пристроїв скіпових 

підйомів.  

Проводити роботи відповідно до Правил технічної експлуатації 

електроустановок споживачів (ПТЕ) з додержанням норм безпечної 

експлуатації електроустановок в обсязі вимог до IV, V груп з електробезпеки.  

 

4. 3агальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу 

кваліфікаційних характеристик професій, усі робітники повинні :  

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;  

б) додержуватись норм технологічного процесу;  

в) не допускати браку в роботі;  

г) знати  й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й 

навколишнього середовища, додержуватися норм, методів, і прийомів 

безпечного ведення робіт;  

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення 

природних і передбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);  

е) знати інформаційні технології. 

є) мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного 

усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також 

для участі в їх ремонті. 

 ж) 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  

 5.1. При продовженні професійно-технічної освіти 

Повна загальна середня освіта. 

 5.2. При підвищенні кваліфікації 

Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Освітньо-

кваліфікаційний рівень - «кваліфікований робітник» за професією 

Електрослюсар підземний 4-го розряду. Стаж роботи на підземних роботах у 

вугільній галузі не менше 3 років, у тому числі за професією Електрослюсар 

підземний 4-го розряду -  не менше 1-го року. 
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5.3. Після закінчення навчання  

Професійно-технічна освіта. Освітньо-кваліфікаційний рівень - 

«кваліфікований робітник» за професією Електрослюсар підземний 5-го 

розряду. Без вимог до стажу роботи.  

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів. Добування вугілля (КВЕД -

2010, секція  - В, група - 05.00). 

 

7. Специфічні вимоги 

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання 

відповідно до законодавства.  

7.2. Стать: чоловіча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці 

жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 

7.3.     Медичні обмеження. 
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Типовий навчальний план 

підвищення кваліфікації робітників 
 

Професія: 7241 Електрослюсар підземний  

Кваліфікація: 5 розряд  

Загальний фонд навчального часу - 585 годин 

 

№ 

3/П 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

Всього 

3 них на 

лабораторно -  

практичні 

роботи 

1. Загальнопрофесійна підготовка  42 2  

1.1 Основи правових знань  9   

1.2 Основи гірничої економіки й 

підприємництва 
9 

  

1.3  Інформаційні технології  9 2 

1.4  Резерв часу  15   

2 Професійно - теоретична підготовка  165 12  

2.1  Будова, експлуатація та ремонт 

гірничошахтного обладнання  
60 

 

2.2  Охорона праці  15  

2.3 Гірнича електротехніка  45 12 

2.4 Рудникова автоматика  36   

2.5 Читання креслень  9   

3 Професійно - практична підготовка  258   

3.1  Виробниче навчання  108   

3.2  Виробнича практика  150   

4 Консультації  20   

5 Державна кваліфікаційна атестація (або 

проміжна (поетапна) кваліфікаційна 

атестація при продовженні навчання)  

6 

  

6 Загальний обсяг навчального часу:  471 14 

 

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки 

кваліфікованих робітників за професію "Електрослюсар підземний " 

1. Кабінети: 

 гірничої справи та гірничих машин; 

 охорони праці;  

 гірничої електротехніки; 

 електроматеріалознавства; 
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 креслення; 

 інформаційних технологій. 

2.  Лабораторії: 

 електротехніки. 

3.  Майстерні: 

 слюсарна;  

 електромонтажна;  

 рудникової автоматики;  

 електроніки; 

 гірничих машин. 

 

 

Примітка: для підприємств, організацій , що здійснюють професійне 

навчання кваліфікованих робітників: 

 допускається зменшення кількості кабінетів, майстерень за рахунок їх 

об’єднання; 

 індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може 

здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця; 

 предмет «Інформаційні технології» вивчаЄться за згодою підприємств-

замовників кадрів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

 «Основи правових знань» 

 

№ 

з/п 
Тема  

Кількість годин 

 

Всього  

З них на 

лабораторно-  

практичні 

роботи 

1 Злочин і покарання 2  

2 Правова охорона природи. Охорона природи 

- невід’ємна умова сталого економічного та 

соціального розвитку України 

3 

 

3 Подружжя, батьки, діти – їхні права і 

обов’язки 

1 
 

4 Злочин і покарання 3  

Всього годин: 9  

 

Тема 1. Злочин і покарання 

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального 

права. 

Злочин та інші правопорушення. 

Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна 

відповідальність неповнолітніх. Обставини, що виключають суспільну 

небезпеку і протиправність діяння. Необхідна самооборона. Затримання 

злочинця. Крайня необхідність. 

Співучасть у злочині. Поняття кримінального покарання. Доцільність, 

справедливість покарання як один із засобів боротьби зі злочинністю. 

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи 

відповідно до вчинку. 

Звільнення від кримінальної відповідальності та від покарання. 

Кримінальна відповідальність за господарські злочини. 

 

Тема 2. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна 

умова сталого економічного та соціального розвитку України 

Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа-

людина-суспільство». Основні принципи охорони навколишнього 

середовища. 

Знання закону – важлива умова попередження екологічних правопорушень, 

Збереження природи. 

Екологізація усього виробничо-господарського процесу – принцип 

господарювання. Єдність основних прав і обов’язків підприємств щодо 

охорони навколишнього природного середовища,раціонального 

використання земель. 
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Охорона вод, лісів, надр землі та їх використання. Охорона тваринного світу. 

Охорона атмосферного повітря від забруднення. 

Відповідальність за порушення законодавства про охорону 

навколишнього середовища. 

 

Тема 3. Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки 

Загальна характеристика сімейного права України. Поняття шлюбу і 

сім’ї. 

Порядок і умови укладання шлюбу, шлюбний договір. Особисті та майнові 

права і обов’язки подружжя. Припинення шлюбу. 

Особисті та майнові правовідносини між батьками і дітьми. Права і 

обов’язки батьків і дітей. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 

№ 

з/п 
Тема  

Кількість годин 

 

Всього  

З них на 

лабораторно-  

практичні 

роботи 

1 Фінансова база підприємства 6  

2 Якість продукції та економічна ефективність 3  

Всього годин: 9  

 

Тема 1. 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 2. 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. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Інформаційні технології” 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 
Програмні засоби ПК. Комп'ютерні 

технології 6 2 

3 Мережні системи та сервіси 3  

Всього годин: 9 2 

 

Тема 1. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології 

Основні напрямки застосування обчислюваної техніки в галузі. 

Галузеве програмне забезпечення. 

Прикладене програмне забезпечення професійного спрямування 

відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу 

Огляд програмного забезпечення з професії. Роль програмного забезпечення 

в перспективах розвитку професії. 

Вміння працювати з інформаційними навчальними програмами з монтажу і 

ремонту систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, 

газопостачання та водостоків (найпростіші дії). 

Лабораторно-практична робота: 
1. Робота з прикладними програмами професійного спрямування (за 

напрямом професії) 

 

Тема 2. Мережні системи та сервіси 

Проблеми обміну інформацією. Передача інформації на відстань і 

безпека каналів зв'язку. Принципи і методи обміну інформацією між 

різними відомствами. 
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Типова навчальна програма з предмета  

«Будова, експлуатація та ремонт гірничошахтного обладнання» 

 

 

№ з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

В

Всьо

го 

З них на 

лабораторно - 

практичні роботи 

1 Прохідницькі комбайни 1

1 

 

2 Виїмкові машини для очисних робіт та 

струги 

1

0 

 

3 Механізовані комплекси 1

2 

 

4 Головні вентиляторні установки 7  

5 Стаціонарні підйомні установки 2

0 

 

 Всього годин:  

60 

 

  

 

Тема 1. Прохідницькі комбайни 

Гідросистема прохідницьких комбайнів. Обслуговування і ремонт 

гідравлічної частини прохідницьких комбайнів. Виявлення, усунення і 

попередження несправностей гідравлічної системи прохідницьких комбайнів. 

 

 

Тема 2. Виїмкові машини для очисних робіт та струги 

Гідросистема очисних комбайнів. Обслуговування і ремонт 

гідравлічної частини очисних комбайнів. Виявлення, усунення і 

попередження несправностей гідравлічної системи очисних комбайнів. 

Механізм подачі стругової установки. Виявлення, усунення і 

попередження несправностей устаткування механізму подачі стругової 

установки. 

 

Тема 3. Механізовані комплекси 

Насосні станції механізованого комплексу. Устрій, технічні 

характеристики. Насоси високого тиску: радіально-поршньові, 

трьохплунжереві. Гідроакумулятори та інше гідравлічне обладнання 

насосних станцій. Обслуговування та ремонт насосних станцій. 

Налагоджування роботи насосної станції. Виявлення, усунення і 

попередження несправностей насосних станцій. 
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Тема 4. Головні вентиляторні установки 

Устрій, принцип роботи та технічні характеристики вентиляторів 

головного провітрювання. Регулювання, привід, та автоматизація керування 

вентиляторними установками. Налагоджування роботи вентиляторів 

головного провітрювання. Виявлення, усунення і попередження 

несправностей. 

 

Тема 5. Стаціонарні підйомні установки 

Технологія заміни головних і хвостових канатів підіймальних посудин. 

Технологія заміни піднімальних посудин. Порядок перевірки причіпних 

пристроїв та підіймальних посудин. Перевірка і регулювання довжини 

канатів і парашутних пристроїв, завантажувальних і розвантажувальних 

пристроїв скіпових підйомів. 

Виявлення, усунення і попередження несправностей. Організація і 

безпека роботи підйому. 
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Типова навчальна програма з предмета 

 «Охорона праці» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 
Правові та організаційні основи охорони 

праці 
1  

2 Основи охорони праці в галузі 5  

2.1 Загальні відомості про потенціал небезпек 1  

2.2 Заходи безпеки при перевезенні людей 1  

2.3 Заходи безпеки в очисних забоях 1  

2.4 Рудникова атмосфера, пилегазовий режим 1  

2.5 Заходи безпеки на шахтному транспорті 1  

3 Основи пожежної безпеки 2  

4 Основи електробезпеки 2  

5 
Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 

Медичні огляди 

2 
 

6 

Основи гігієни праці, виробничої санітарії. 

Надання першої допомоги потерпілим у разі 

нещасних випадків. Підсумкова атестація з 

предмету 

3 

 

Всього годин: 15  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

 Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його 

вивчення.  

 Зміни та доповнення до основних законодавчих актів з охорони праці: 

Конституції України, Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів 

про працю України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основ 

законодавства України про охорону здоров’я, Закону України «Про пожежну 

безпеку», Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну 

безпеку», Закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», Закону України «Про колективні договори і 

угоди».  

 Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону 

праці, нормативно-правових актів з охорони праці.  
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 Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок 

навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і 

види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників.  

 Основні завдання системи стандартів безпеки праці зниження і 

усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення 

ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників 

причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні 

заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: 

організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. 

Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. 

Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік 

нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних 

отруєнь.  

 

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі 

Тема 2.1. Загальні відомості про потенціал небезпек 

 Загальні відомості про потенціал небезпек.  

 Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та їх 

огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, 

сигнальні фарбування. Знаки безпеки.  

 Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів у галузі.  

Вимоги безпеки праці при виконанні простих робіт під час збагачення 

та брикетування вугілля, обслуговування, обслуговування збагачувального 

обладнання.  

 Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. 

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях 

навчальних закладів.  

 Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки 

виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.  

 Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План 

евакуації з приміщень у разі аварії.  

Наладка автоматичних пристроїв, попередження затоплення гірничих 

виробок і робота насосних установок. 

 

Тема 2.2. Заходи безпеки при перевезенні людей 
Правила влаштування сигналізації на вертикальних і похилих підйомах. 

Обладнання людських підйомів запобіжними пристроями, їх випробування. 

Монтаж і накладка запобіжних і захисних пристроїв на людських конвеєрах, 

ККД (канатно-крісельних дорогах) людських монорейкових дорогах. 

 

Тема 2.3. Заходи безпеки в очисних забоях 
Наладка апаратури контролю провітрювання і сигналізації, 

налагодження апаратури на необхідну кількість повітря. Наладки винесеної 
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системи подачі комбайнів. Обслуговування електричної частини вугільних 

комбайнів. 

 

Тема 2.4. Рудникова атмосфера, пилегазовий режим 

Монтаж і налагодження схем автоматичного диспетчерського 

управління роботою головних вентиляторів і реверсування вентиляційних 

струменів. Монтаж і наладка схем автоматичної роботи калориферних 

установок. Наладка роботи пристроїв контролю подачі повітря і 

автоматичного контролю кількості метану. Наладка автоматичних пристроїв 

пилеподавлення і примусового перекидання заслонів. 

 

Тема 2.5. Заходи безпеки на шахтному транспорті 

Наладка і регулювання автоматичних пристроїв переводу струму, 

зарядки акумуляторних батарей, сигналізації, дозування подачі вагонеток, 

засобів автоматичного управління конвеєрними лініями. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

 Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.  

 Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.  

Організація пожежної охорони в галузі. Наладка пристроїв 

автоматичного пожежогасіння. 

 Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Параметри і 

властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.  

 Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування 

промислових аварій.  

 Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для 

виробництв підвищеної вибухонебезпечності.  

 Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та 

наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку 

життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та 

їх наслідки.  

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

 Особливості ураження електричним струмом. Безпечні методи 

звільнення потерпілого від дії електричного струму.  

 Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження 

працюючих електричним струмом.  

 Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. 

Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. 

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками.  

 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.  
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 Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від 

блискавки. Правила поведінки під час грози.   

Перевірка стану вибухозахисту електрообладнання. Вимір перехідного 

опору заземлення різними приладами. Наладка пристроїв максимального 

захисту, розрахунок величини струму максимального захисту. Наладка 

пристроїв блокіровки і контролю опору ізоляції й захисного відключення. 

Випробування захисних пристроїв. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні 

огляди 

 Поняття про гігієну праці. Основні гігієнічні особливості праці з даною 

професією.  

 Лікувально-профілактичне харчування.  

 Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича 

гімнастикою додержання норм піднімання і переміщення важких речей 

неповнолітніми і жінками.  

 Правила експлуатації освітлення.  

Санітарно-побутове забезпечення працівників.  

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 

року.  

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках. Підсумкова атестація з предмета 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.  

Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої 

допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вух тощо.  

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, 

призначення, правила користування.  
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Типова навчальна програма з предмета 

«Гірнича електротехніка» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно –

практичні 

роботи 

1 Шахтна пускова і захисна 

електроапаратура 
30 6 

2 Дистанційне керування споживачами 

електроенергії в шахті 
10 6 

3 Шахтна сигналізація і зв'язок   5  

Всього годин:  45 12 

 

Тема 1. Шахтна пускова захисна апаратура 

Апаратура дистанційного керування. Фідерні автомати з дистанційним 

керуванням. Магнітні пускачі. Захист від утрати керованості при обриві і 

замиканні проводів керування. Блокування від витоків. Пускачі приводів 

шахтних механізмів. Апаратура високої напруги, її класифікація, Захист 

силових трансформаторів, високовольтних двигунів; захист від замикань на 

землю. Масляні вимикачі. Комплектні розподільні пристрої. Принципові 

електричні схеми апаратури, магнітних вибухозахищених пускачів з 

іскронебезпечними мережами керування типу ПВИ, магнітних 

вибухозахищених реверсивних пускачів з іскронебезпечними мережами 

керування ПМВИР, ПВИР, магнітних вибухозахищених пускачів з 

іскронебезпечними мережами керування, з вакуумними контактами ПВВ, 

комплектні пристрої керування електроприводами типу СУВ (магнітна 

станція керування стругом) і СУВК(магнітна станція керування комбайном), 

агрегат пусковий шахтний типу АПШ 1, комплектні розподільні пристрої, 

апарат захисту від витоків струму, електричні апарати і прилади для 

акумуляторних і контактних електровозів. 

Лабораторно-практичні роботи:  
1. Несправності пускозахисної апаратури. 

2. Вивчення роботи електричної схеми магнітної станції керування стругом. 

3. Вивчення роботи схеми автоматичний регулятор навантаження 

ізодромного типу. 

 

Тема  2. Дистанційне керування споживачами електроенергії в шахті 

Типові електричні схеми дистанційного керування стаціонарними 

машинами і механізмами; шахтними підйомними установками, обладнанням 

технологічного комплекту поверхні шахти, стрічковими і скребковими 
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конвеєрами, устаткуванням навантажувального пункту, шахтними 

відкаточними і маневровими лебідками, механізмами обміну вагонеток у 

руддворі тощо. Особливості електричних схем дистанційного керування 

шахтними пересувними машинами і механізмами. Схеми дистанційного 

керування очисними і прохідницькими комбайнами, струговими установками 

і навантажувальними машинами, бурильними установками. Правила безпеки 

праці і техніки безпеки при експлуатації електричної апаратури 

дистанційного керування. 

Лабораторно-практична роботи:   
1. Вивчення схем дистанційного керування видобувними комбайнами. 

2.  Вивчення схем дистанційного керування прохідницькими комбайнами.  

3. Вивчення схем дистанційного керування шахтними підйомними 

установками. 

 

Тема 3. Шахтна сигналізація і зв'язок 

Призначення шахтної сигналізації  і її види. Стовбурна сигналізація для 

кліткового і скіпового підйомів Сигналізація на підземному транспорті 

Колійні знаки Призначення і види шахтного телефонного зв'язку. Апаратура 

шахтного диспетчерського зв'язку. Селекторний зв'язок Телефонний зв'язок 

машиніста комбайна з навантажувальним пунктом. Установка 

високочастотного радіотелефонного зв'язку на шахті. Використання 

контактної мережі для високочастотного зв'язку. Установка для прямих 

зв'язків. Лінійно-кабельне спорудження шахтного зв'язку; шахтні телефонні 

розподільні шафи і коробки, кабельні захисні муфти, шахтні телефонні 

кабелі. Правила технічної експлуатації шахтної телефонної мережі і зв'язку. 
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Типова навчальна програма з предмета 

"Рудникова автоматика" 

 

№ 

з/п 
 Тема 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно - 

практичні 

роботи 

1 Автоматизований елекропривід гірничих 

підприємств та автоматизація видобувних 

машин 

8 

  

2 Автоматизація  вентиляторних та 

водовідливних установок 
6 

  

3 Автоматизація технологічних комплексів 

поверхні шахт 
8 

  

4 Шахтна апаратура телемеханіки та 

диспетчерського зв'язку 
14 

  

 Всього годин:  36   

 

Тема  1. Автоматизований елекропривід гірничих підприємств та 

автоматизація видобувних машин 

Керування електроприводами. Стабілізація навантаження 

електродвигунів комбайна. Принципова електрична схема автоматичного 

регулятора навантаження ізодромного типу. Принципова електрична схема 

апаратури автоматичного керування комбайнами. Схема апаратури 

автоматизації скіпової підйомної установки. 

 

Тема  2. Автоматизація  вентиляторних та водовідливних 

установок 

Засоби контролю роботи вентиляторних установок. Принципи 

вимірювання подачі (продуктивності) і тиску (депресії) шахтних 

вентиляторів. Електричні схеми приладів датчиків кількості повітря. 

Апаратура автоматизації вентиляторних установок. Апаратура автоматизації 

водовідливних установок. Електрична схема автоматичної системи керування 

головними водовідливними установками.  

 

Тема  3. Автоматизація технологічних комплексів поверхні шахт 

Особливості автоматизації комплексів поверхні шахт. Автоматизація 

поточно-транспортних систем технологічного комплексу поверхні. 

Автоматизація технологічних комплексів обліку і розвантаження вагонеток у 

надшахтних спорудах. Автоматизація технологічних комплексів 
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завантаження вугілля в залізничні вагони. Засоби відбору інформації та 

автоматизації.  

Тема 4. Шахтна апаратура телемеханіки та диспетчерського 

зв'язку 

Апаратура диспетчерської телесигналізації. Електричне схема. 

Апаратура телеметричного контролю і керування вентиляторними 

установками "Вітер". Технічні засоби диспетчерського зв'язку, подання та 

відображення інформації комплексу КОД - ІМ. Апаратура візуального 

спостереження за ходом технологічних процесів на гірничих підприємствах 

установка (апаратура візуального контролю за технологічними процесами). 

Автоматична апаратура телеконтролю. Автоматичні системи керування 

технологічними процесами. Автоматична інформаційна система технолога. 

Система автоматичного табельного обліку «САТУРН». Електрична схема 

переговорного комбайнового апарата. 
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Типова навчальна програма з предмета 

"Читання креслень" 

 

№ 

з/п 

 

Тема 

Кількість годин 

Всього 

3 них на 

лабораторно

- практичні 

роботи. 

1 
Читання  робочих  креслень деталей та складних  

креслень 

2   

2 
Читання  схем гірничого обладнання та гірничих 

підприємств 

7   

 Всього годин:  9   

 

Тема 1. Читання  робочих  креслень деталей та складних  креслень 

Розрізи на складних кресленнях; правила виконання штриховки  

суміжних деталей в перерізах. Правило, за яким суспільні деталі показуються 

на складальних кресленнях нерозрізаними, якщо при розрізі січна площина 

направлена по їх осі або вздовж довгого ребра. 

Нанесення довідкових та інших розмірів на складальних кресленнях. 

 

Тема 2. Читання  схем гірничого обладнання та гірничих підприємств 

Схеми. Види і типи. Загальні  вимоги до їх виконання. Креслення-схеми. 

Призначення і класифікація схем. Умовні позначення на схемах 

освітлювального  електроустаткування.  

Основні відомості про кінематичні схеми. Умовні графічні позначення 

для кінематичних схем. Основні правила читання кінематичних схем.  

Основні поняття про монтажні схеми. 

Схеми прокладання трубопроводів та проводок у вибухонебезпечній 

зоні. Схеми заряджання. Заряджання та встановлення унікальних 

світильників. Схеми монтажу тросових проводок у вибухонебезпечних зонах. 

Схеми монтажу електронної (напівпровідникової) техніки, 

пневмоавтоматики, радіоелектроніки, телемеханіки і ізотопних приладів у 

системах енергопостачання, гідравліки, автоматизації та дистанційного 

керування.  
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Типова навчальна програма з  виробничого навчання 

Професія: 7241Електрослюсар підземний 

Кваліфікація: 5 розряд 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

І. Виробниче навчання 

1 
Ремонт та обслуговування обладнання та устаткування 

вугледобувних  дільниць 
30 

2 
Ремонт та обслуговування обладнання та устаткування 

підготовчих  дільниць 
24 

3 Ремонт та обслуговування конвеєрного транспорту 18 

4 Ремонт та обслуговування підіймальних машин (лебідок) 12 

5 Ремонт та обслуговування обладнання пилогазового режиму 12 

6 
Ремонт та обслуговування комплектних високовольтних 

розподільних пристроїв 
12 

 Всього годин: 108 

II Виробнича практика 

1 
Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на 

виробництві 
30 

2 Самостійне виконання робіт на штатних робочих місцях 120 

 Всього годин: 150 

 Кваліфікаційна пробна робота   

 РАЗОМ: 264 

 

І. Виробниче навчання  

Тема 1. Ремонт та обслуговування обладнання та устаткування 

вугледобувних  дільниць 

Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека 

праці при виконанні робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої, 

устаткування.  

Вправи 

Монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, випробування та здавання в 

експлуатацію елементів електронної (напівпровідникової) техніки, 

пневмоавтоматики, радіоелектроніки, телемеханіки і ізотопних приладів у 

системах енергопостачання, гідравліки, автоматизації та дистанційного 

керування в очисних вибоях, обладнаних широкозахватними і 

вузькозахватними комбайнами, стругами, виїмковими комплексами і 

агрегатами. 
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Тема 2. Ремонт та обслуговування обладнання та устаткування 

підготовчих  дільниць 

Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека 

праці при виконанні робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої, 

устаткування.  

Вправи 

Монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, випробування та здавання в 

експлуатацію елементів електронної (напівпровідникової) техніки, 

пневмоавтоматики, радіоелектроніки, телемеханіки і ізотопних приладів у 

системах енергопостачання, гідравліки, автоматизації та дистанційного 

керування в підготовчих вибоях, обладнаних порід навантажувальними 

машинами, прохідницькими механізованими комплексами, бурильними 

установками та прохідницькими комбайнами. 

 

Тема 3. Ремонт та обслуговування конвеєрного транспорту 

Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека 

праці при виконанні робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої, 

устаткування.  

Вправи 

Монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, випробування та здавання в 

експлуатацію елементів електронної (напівпровідникової) техніки, 

пневмоавтоматики, радіоелектроніки, телемеханіки і ізотопних приладів у 

системах енергопостачання, гідравліки, автоматизації та дистанційного 

керування магістральними стрічковими конвеєрами. 

 

Тема 4. Ремонт та обслуговування підіймальних машин (лебідок) 

Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека 

праці при виконанні робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої, 

устаткування.  

Вправи 

Монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, випробування та здавання в 

експлуатацію елементів електронної (напівпровідникової) техніки, 

пневмоавтоматики, радіоелектроніки, телемеханіки і ізотопних приладів у 

системах енергопостачання, гідравліки, автоматизації та дистанційного 

керування підіймальними машинами (лебідками) у підіймальних машинах, 

установлених у головних уклонах, бремсбергах. Заміна головних і хвостових 

канатів підіймальних посудин. Перевірка причіпних пристроїв та 

підіймальних посудин; перевірку і регулювання довжини канатів і 

парашутних пристроїв,завантажувальних і розвантажувальних пристроїв 

скіпових підйомів. 
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Тема 5. Ремонт та обслуговування обладнання пило газового 

режиму 

Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека 

праці при виконанні робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої, 

устаткування.  

Вправи 

Монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, випробування та здавання в 

експлуатацію елементів електронної (напівпровідникової) техніки, 

пневмоавтоматики, радіоелектроніки, телемеханіки і ізотопних приладів у 

системах енергопостачання, гідравліки, автоматизації та дистанційного 

керування в підземних виробках шахт понад категорійних і третьої категорії 

з газу, обладнаних пристроями централізованого контролю пилогазового 

режиму. 

 

Тема 6. Ремонт та обслуговування комплектних високовольтних 

розподільних пристроїв 

Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека 

праці при виконанні робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої, 

устаткування.  

Вправи 

Монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, випробування та здавання в 

експлуатацію елементів електронної (напівпровідникової) техніки, 

пневмоавтоматики, радіоелектроніки, телемеханіки і ізотопних приладів у 

системах енергопостачання, гідравліки, автоматизації та дистанційного 

керування в комплектних високовольтних розподільних пристроях 

підстанцій типу ЯВ, КРУВ, КРУН і аналогічних. 

 

II. Виробнича практика 

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної 

безпеки на виробництві 

           Інструктаж з безпеки 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 охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві. 

Застосування засобів безпеки праці й індивідуального захисту. 

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт на штатних робочих місцях  
Самостійне виконання робіт згідно кваліфікаційної характеристики на 

робочих місцях підприємства. Дотримання охорони праці, технології 

експлуатації машин і механізмів. Використання новітніх технологій, 

інструменту, обладнання згідно детальній програмі  виробничої практики 
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електрослюсаря підземного 5-го розряду в навчальному закладі за 

погодженням замовників робітничих кадрів, затвердженого в установленому 

порядку. 

 

Примітка 

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним 

навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, новітніх  

устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

Професія: Електрослюсар підземний 

Кваліфікація: 5-й розряд 

 

Знає: 

1. Будову, технічні характеристики і принцип роботи машин, механізмів і 

обладнання, застосовуваних у шахті. 

2.  Механізовані комплекси, агрегати, гірничі комбайни, струги. 

3. Породонавантажувальні машини, бурильні установки, підіймальні машини 

(лебідки). 

4. Засоби автоматизації. 

5. Засоби телемеханіки. 

6. Засоби радіоелектроніки. 

7. Системи централізованого контролю пилегазового режиму.  

8. Комплектні високовольтні розподільчі пристрої. 

9. Підіймальні гідросистеми, способи їх монтажу, демонтажу, ремонту, 

налагодження та випробування. 

10.  Правила технічної експлуатації електромеханічного шахтного 

обладнання та правила безпеки під час експлуатації, ремонту ГШО. 

11. Основи електротехніки. 

12. Осцилографування. 

13. Причини й ознаки неполадок у роботі установок, апаратів, приладів. 

14. Причини й ознаки неполадок у роботі  автоматики. 

15. Причини й ознаки неполадок у роботі телемеханіки, радіоелектроніки  

обслуговуваного обладнання. 

16. Правила включення в роботу машин, механізмів, обладнання.  

17. Правила включення в роботу засобів автоматизації, телемеханіки і 

радіоелектроніки. 

18. Принцип дії гідросистем. 

19. Способи перевірки режимів роботи. 

20. Способи перевірки режимів навантажень. 

21. Способи знімання експлуатаційних характеристик і діаграм у процесі 

випробувань і роботи під навантаженням. 

22. Правила   складання  технічної   документації на  відремонтоване  і 

налагоджене обладнання. 

23. Правила експлуатації електронно-вимірювальних та ізотопних приладів 

високої точності. 

24. Пристрої, застосовувані при армуванні вертикальних стовбурів і 

стовбурів з кутом нахилу понад 45°. 

25. Застосування та правила експлуатації обладнання для армування. 

 

Уміє: 
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1. Проводити монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, випробування та 

здавання в експлуатацію елементів електронної (напівпровідникової) 

техніки. 

2. Проводити монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, випробування та 

здавання в експлуатацію  пневмоавтоматики. 

3. Проводити монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, випробування та 

здавання в експлуатацію радіоелектроніки. 

4. Проводити монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, випробування та 

здавання в експлуатацію ізотопних приладів у системах енергопостачання. 

5. Проводити монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, випробування та 

здавання в експлуатацію гідравліки. 

6. Проводити монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, випробування та 

здавання в експлуатацію автоматичного та дистанційного керування в 

очисних вибоях, обладнаних широкозахватними і вузькозахватними 

комбайнами, стругами. 

7. Проводити монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, випробування та 

здавання в експлуатацію автоматичного та дистанційного керування 

видобувними комплексами і агрегатами; в підготовчих вибоях, 

обладнаних породонавантажувальними машинами, прохідницькими 

механізованими комплексами. 

8. Проводити монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, випробування та 

здавання в експлуатацію автоматичного та дистанційного керування 

бурильними установками та прохідницькими комбайнами. 

9. Проводити монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, випробування та 

здавання в експлуатацію автоматичного та дистанційного керування 

магістральними стрічковими конвеєрами. 

10. Проводити монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, випробування та 

здавання в експлуатацію автоматичного та дистанційного керування 

підіймальними машинами (лебідками). 

11. Проводити монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, випробування та 

здавання в експлуатацію, в підземних виробках шахт понад категорних і 

третьої категорії з газу, обладнаних пристроями централізованого 

контролю пилогазового режиму. 

12. Проводити монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, випробування та 

здавання в експлуатацію комплектних високовольтних розподільних 

пристроїв. 

13. Проводити монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, випробування та 

здавання в експлуатацію  підстанцій типу ЯВ, КРУВ, КРУН і 

аналогічних. 

14. Проводити заміну головних і хвостових канатів підіймальних посудин. 

15. Проводити перевірку причіпних пристроїв та підіймальних посудин. 

16. Проводити перевірку і регулювання довжини канатів. 

17. Проводити перевірку і регулювання парашутних пристроїв. 
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18. Проводити перевірку і регулювання завантажувальних і 

розвантажувальних пристроїв скіпових підйомів.  

19. Проводити роботи відповідно до Правил технічної експлуатації 

електроустановок споживачів (ПТЕ) з додержанням норм безпечної 

експлуатації електроустановок в обсязі вимог до IV, V груп з 

електробезпеки.  

20.  Раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці. 

21. Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення 

природних і передбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені 

тощо). 

22. Проводити перевірку і регулювання високочастотних установок зв'язку і 

аварійного сповіщення. 

23. Проводити монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, випробування та 

здавання в експлуатацію тягових і перетворювальних підстанцій, засобів 

сигналізації. 

24. Працювати з усіма контрольно-вимірювальними пристроями, що 

використовуються у вугільній промисловості. 

25.  Проводити монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, випробування та 

здавання в експлуатацію  засобів телемеханіки. 
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Перелік основних обов'язкових засобів навчання 

 

 

№ 

з/п 

 

Найменування 

Кількість на групу з 15 осіб 

 

Примітка 

Для 

індивідуальног

о користування 

Для 

групового 

користува

ння 

1 2 3 4 5 

1 Обладнання     

 Стіл, верстак 15   

2 Інструмент    

 Слюсарно-монтажний  інструмент 15   

 Прилад для випробування 

вибухових ланцюгів  

 2  

 Рудникові покажчики напруги   5  

 Рудникові авометри   3  

 Рудниковий мегамометр  2  

 Осцилографи  3  

3 Натуральні зразки    

 Магнітна станція   1  

 Рудниковий комплектний 

розподільчий пристрій 

 1  

 Рудникові автоматичні вимикачі  4  

 Дільнична пересувна 

трансформаторна підстанція 

 1  

 Комплексна апаратура 

автоматизації конвеєрних ліній  

 8  

 Комплект апаратури автоматизації 

шахтного водовідливу  

 1  

 Комплекс автоматизації вибійних 

машин  

 1  

 Комплекс захисної апаратури з 

цифровими перетворювачами 

сигналу  

 1  

 Комплекс вибухобезпечної 

апаратури для керування малими 

шахтними піднімальними 

машинами  

 1  

 

 


