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Загальні положення щодо реалізації ДСПТО
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки
(підвищення кваліфікації) робітників з професії Електрослюсар (слюсар)
черговий та з ремонту устаткування 3, 4, 5, 6-го розрядів розроблено відповідно
до статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» і постанови
Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1135 «Про затвердження
Державного стандарту професійно-технічної освіти» та є обов’язковим для
виконання
всіма
професійно-технічними
навчальними
закладами,
підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або
забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників,
незалежно від їх підпорядкування та форми власності.
У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання
на 3-й розряд становить 940 годин, на 4-й розряд – 710 годин, на 5-й розряд –
361 година, на 6-й розряд - 161 година.
У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної
професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої
набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.
При організації перепідготовки за робітничими професіями термін
професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для
первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому
навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50 % за рахунок
виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про
присвоєння робітничої професії.
У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути продовжені за
рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог
сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих
кадрів тощо.
Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення
предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і
культура спілкування» тощо).
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі
кваліфікаційної характеристики професії «Електрослюсар (слюсар) черговий та
з ремонту устаткування» (Випуск № 5 «Добувна промисловість», розділ
«Вугільна промисловість» Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників, затвердженого наказом Мiнiстерства енергетики та вугiльної
промисловостi України вiд 02.10.2013 № 710), досягнень науки і техніки,
впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці,
врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до
рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і
навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені
пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є
загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства
праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.
Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях,
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лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на
робочих місцях підприємств.
Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійнотехнічної освіти не може перевищувати 80 % загального фонду навчального
часу, відповідно варіативний компонент – 20 %.
Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу,
передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.
Обліковими одиницями навчального часу є:
академічна година тривалістю 45 хвилин;
урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних
годин;
навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;
навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;
навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.
Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої
та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від
режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.
Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою,
засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і
вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну
атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об'єднань долучаються
до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів),
їх кваліфікаційної атестації.
Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації
робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний
контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої
влади.
Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти
самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною
характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у
відповідній галузі.
До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після
навчання і перевірки знань з охорони праці.
Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на
виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється
професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами
та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик,
критеріїв оцінювання.
Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та
третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний
рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.
Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно
пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний
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рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та
видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.
Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння
(підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків
документів про професійно-технічну освіту».
Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного
навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм
присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про
присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

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

1. Професія: 7241 Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту
устаткування
2. Кваліфікація: електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту
устаткування 3-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
призначення, технічні характеристики обслуговуваних машин,
механізмів та електроапаратури, норми та обсяг їх технічного обслуговування;
основи електротехніки, слюсарної і монтажної справи;
основи матеріалознавства та електроматеріалознавства;
основи гідро - та пневмоприводів;
будову
та
правила
технічної
експлуатації
низьковольтних
електроустановок;
схеми первинної комутації розподільних пристроїв і підстанцій, силової
розподільної мережі на дільниці;
технічні вимоги до експлуатації машин, механізмів та електроапаратів
(електродвигунів, генераторів, трансформаторів, вимикачів, електромагнітних
пускачів, реле та інших);
способи і прийоми оброблення металів та деталей;
порядок
монтажу
силових
електроапаратів,
нескладних
металоконструкцій і механізмів;
інструкцію з монтажу сухих оброблень броньованих та гнучких кабелів;
улаштування заземлення;
призначення і правила користування контрольно-вимірювальними
приладами та інструментом;
правила виконання такелажних та стропальних робіт;
правила допуску до робіт в електротехнічних установках;
правила надання першої допомоги;
обладнання шахтної поверхні;
правила приймання та подавання звукових і видимих сигналів;
правила биркової системи;
рознімні та нерознімні з'єднання деталей.

Повинен уміти:
виконувати монтаж, демонтаж, ремонт, випробування і технічне
обслуговування механічної та електричної частини простих машин, вузлів і
механізмів, засобів сигналізації та освітлення, розподільних, абонентських
кабельних і телефонних мереж, заземлення;
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проводити ремонт та монтаж повітряних ліній електропередач, установок
градозахисту;
здійснювати пересування опор ліній електропередачі, монтаж і демонтаж
пересувних ЛЕП;
замінювати і підключати контрольно-вимірювальні прилади;
здійснювати замір сили струму, напруги у ланцюгах змінного і
постійного струму низької напруги;
облаштовувати заземлювальні контури;
проводити вулканізацію гнучких кабелів;
фарбувати обладнання, наносити написи;
змащувати обслуговуване обладнання;
відбирати проби масла та його замінювати;
проводити заряджання акумуляторних батарей, доливання та заміну
електроліту;
навішувати сигнальні пристрої, замінювати електролампи, електричні
патрони;
робити
огляд
та
ремонт
електротехнічного
обладнання
неавтоматизованих лампових, лазень, навантажувальних пристроїв лісового
складу, поверхневих майстерень, збагачувальних виробництв;
розбирати, збирати, промивати, випробувати, змащувати, приймати,
видавати, здійснювати профілактичний ремонт пневматичного інструменту;
виконувати такелажні та стропальні роботи (після спеціального навчання
та отримання посвідчення);
робити розмітку поверхонь, ремонт нарізних, шпонкових та заклепкових
з’єднань, пасових і ланцюгових передач;
читати електричні, гідравлічні, пневматичні та кінематичні схеми.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватись норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і
навколишнього середовища, 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;
знати основні правила оформлення креслень та ескізів, умовні зобра-ження
електричних, гідравлічних, пневматичних та кінематичних схем;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.
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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
Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньокваліфікаційний рівень - «кваліфікований робітник» за професією
Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 3-го розряду; без
вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника
Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування у добувній
промисловості. Надання допоміжних послуг у сфері добування корисних
копалин та розроблення кар'єрів. (КВЕД-2010, секція – В, клас – 09.90).

Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу, після закінчення строку навчання,
здійснюється відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок,
затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.
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Типовий навчальний план
Професія: 7241 Електрослюсар (слюсар) черговий та
з ремонту устаткування
Кваліфікація: 3-й розряд
Загальний фонд навчального часу – 970 годин
№
з/п
Навчальні предмети

Загальнопрофесійна підготовка
Основи правових знань
Основи галузевої економіки і підприємництва
Інформаційні технології
Правила дорожнього руху
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Охорона праці
Спеціальна технологія
Електротехніка з основами промислової
електроніки
2.4. Електроматеріалознавство
2.5. Читання креслень
3.
Професійно-практична підготовка
3.1. Виробниче навчання:
3.1.1
- в майстерні
3.1.2
- на виробництві
3.2 Виробнича практика
4.
Консультації
5.
Державна кваліфікаційна атестація (або
проміжна
(поетапна)
кваліфікаційна
атестація при продовженні навчання)
6.
Загальний обсяг навчального часу (без п. 4)
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Кількість годин
Всього
З них на
лабораторнопрактичні
роботи

74
17
17
17
8
15
280
30
124
58

4

4

11
4
6

34
34
579
306
126
180
273
30
7

1

940
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Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) для підготовки
кваліфікованих робітників за професією Електрослюсар (слюсар) черговий
та з ремонту устаткування
1. Кабінети:
 Основи галузевої економіки і підприємництва;
 Інформаційних технологій;
 Охорони праці;
 Спеціальної технології.
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2. Лабораторії:
 Електротехнічна.
3. Майстерні:
 Слюсарна;
 Електрослюсарна.
Примітка
Для підприємств, організацій, що здійснюють професійне
навчання кваліфікованих
робітників:
- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;
-

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися
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»
Кількість годин
№
з/п
1.

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

Всього

Тема
Право - соціальна цінність, складова частина
загальнолюдської культури. Поняття та ознаки
правової держави
Конституційні основи України
Цивільне право і відносини, що ним
регулюються
Господарство і право
Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд
господарчих спорів
Праця, закон і ми
Адміністративне право та державне управління
Злочин і покарання
Правова охорона природи. Охорона природи невід'ємна умова економічного та соціального
розвитку України
Всього годин:

З них на
лабораторнопрактичні роботи

1

5
1
1
2
2
2
2
1
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Тема 1. Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави
Право у житті кожного з нас. Право - цінність - одна із засад державного і
суспільного життя. Принципи права - його провідні основоположні ідеї.
Морально-етична природа права. Правомірна поведінка і правопорушення.
Юридична відповідальність.
Тема 2. Конституційні основи України
Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове
становище громадян України, їхня рівноправність.
Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на
повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість
житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої
кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо.
Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через
вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні.
Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада - представницький орган
державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи.
Президент України - глава держави. Обрання Президента України та його
повноваження. Припинення повноважень Президента України.
Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі органів виконавчої
влади.
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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
Право громадян України на працю.
Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір.
Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.
Тема 7. Адміністративне право та державне управління
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
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-людинасуспільство". 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»
Кількість годин
№
з/п

Тема

Всього

1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

2

і підприємництва»

2.
3.

Загальна характеристика зв’язку, як галузі
матеріального
Єдина системавиробництва
зв’язку та її особливості

2
2

4.
5.
6.

Матеріально-технічна база підприємств зв’язку
Підприємства зв’язку в умовах ринку
Підприємництво як форма діяльності в умовах
ринкової економіки та державна підтримка
підприємницької діяльності

2
2
2

Основи виробничого процесу на підприємствах
2
зв’язку
8. Трудові ресурси та заробітна плата на
3
підприємствах зв’язку
Всього годин:
17
гогодин:
Тема 1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і
підприємництва»
Економіка та її галузева структура. Мета вивчення курсу. Предмет і метод
галузевої економіки. Економіка транспорту та зв’язку. Зміст курсу і його
взаємодія з іншими дисциплінами.
7.

Тема 2. Загальна характеристика зв’язку, як галузі
Зв’язок – складова ланка виробничої інфраструктури. Галузева структура
зв’язку. Продукція зв’язку та її особливості. Правові та організаційні основи
діяльності підприємств зв’язку.
Тема 3. Єдина система зв’язку та її особливості
Основні вимоги до зв’язку, як галузі економіки. Техніко-економічні
особливості зв’язку.
Тема 4. Матеріально-технічна база підприємств зв’язку
Характеристика елементів матеріально-технічної бази. Структура і
взаємодія елементів матеріально-технічної бази. Особливості сучасної
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інфраструктури зв’язку. Основні напрямки прискорення науково-технічного
прогресу зв’язку.
Тема 5. Підприємства зв’язку в умовах ринку
Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Економічні відносини
власності. Соціально-економічні і організаційно-правові форми підприємств
зв’язку. Особливості реформування власності на підприємствах зв’язку.
Тема 6. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової
економіки та державна підтримка підприємницької діяльності
Сутність і функції підприємницької діяльності. Закон України «Про
підприємство». Види підприємницької діяльності на підприємствах зв’язку.
Національна програма сприяння розвитку підприємництва в Україні.
Тема 7. Основи виробничого процесу на підприємствах зв’язку
Зміст виробництва. Поняття про виробничий процес. Типи виробництва
та їхня ефективність. Основні принципи організації виробничого процесу.
Поняття про виробничий цикл. Типи виробництва і їх характеристика. Основи
потокового виробництва. Сутність і значення технічної підготовки
виробництва. Показники ефективності виробництва.
Тема 8. Трудові ресурси та заробітна плата на підприємствах зв’язку
Поняття про організацію праці. Особливості організації праці на
підприємствах зв’язку. Персонал підприємства. Основи нормування праці на
підприємствах зв’язку. Види заробітної плати. Структура заробітної плати:
основна, додаткова, інші виплати. Матеріальне заохочення працівників.
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Типова навчальна програма
з предмета «Інформаційні технології»
№
теми
1.
2.
3.

Кількість годин

Тема

Всього

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

З них на лабораторнопрактичні роботи

2
8

2

7
17

2
4

Тема 1. Інформація та інформаційні технології
Поняття про інформацію та інформаційні технології.
Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології
Програми створення текстових і графічних документів. Стилі
оформлення та поданняінформації.
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 предмета
«Правила дорожнього руху»
Кількість годин
№
з/п
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Навчальні теми

усього

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

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

1
1
1
1
1
1
1
1
8

Тема 1. Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення,
терміни та визначення
Закон України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху як правова
основа дорожнього руху, що має за мету створення безпечних умов для його
учасників.
Закон України «Про дорожній рух» про порядок вивчення різними
групами населення Правил дорожнього руху.
Аналіз дорожньо — транспортних пригод у населеному пункті, області
та причини їх виникнення.
Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.
Порядок уведення обмежень у дорожньому русі, відповідність
обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил
дорожнього руху.
Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху.
Тема 2. Обов'язки і права пішоходів і пасажирів
Порядок руху пішоходів у населених пунктах.
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Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, або осіб,
які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, ведуть велосипед, мопед
чи мотоцикл, везуть санки, візок тощо.
Порядок руху пішохода за межами населених пунктів.
Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Рух
дорогою організованих груп людей. Особливості руху організованих груп
дітей. Пішохідний перехід. Порядок переходу проїзної частини дороги. Дії
пішоходів у разі наближення транспортного засобу з увімкненим
проблисковим маячком і спеціальним звуковим сигналом.
Дії пішоходів у разі причетності до дорожньо - транспортної пригоди.
Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту.
Правила посадки і висадки.
Правила і обов'язки пасажирів при користування транспортними
засобами.
Дії пасажира у разі дорожньо-транспортної пригоди.
Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують
гужовим транспортом, і погоничів тварин
Віковий ценз і вимоги до водіїв велосипедів, мопедів, гужового
транспорту та погоничів тварин. Технічний стан і обладнання вказаних
транспортних засобів.
Розміщення транспортних засобів на проїзній частині. Правила
користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух указаних
транспортних засобів і прогін тварин забороняється.
Небезпечні наслідки порушення вимог до руху велосипедів, мопедів,
гужового транспорту і прогону 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 доріг.
Типи світлофорів. Значення сигналів світлофора. Світлофори, що
регулюють рух пішоходів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів.
Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній
рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед грудьми;
права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали
регулювальника.
Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора,
дорожніми знаками і розміткою.
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Тема 5. Рух транспорту й безпека пішоходів і пасажирів
Правосторонній рух транспорту. Рух у декілька рядів.
Взаємна увага - умова безпеки руху.
Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі
сигналів світловими покажчиками або рукою. Небезпечні наслідки порушення
правил подавання попереджувальних сигналів.
Швидкість руху, дистанція та інтервал.
Поняття про шлях гальмування. Фактори, які впливають на величину
шляху гальмування.
Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.
Тема 6. Особливі умови руху
Перевезення пасажирів під час буксирування транспортних засобів.
Навчальна їзда. Умови, при яких дозволяється навчальна їзда. Початкове
навчання керування транспортними засобами. Навчальна їзда на дорогах.
Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні.
Автомагістралі і дороги для автомобілів, їх основні ознаки. Рух
автомагістралями і дорогами для автомобілів.
Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил щодо
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 медичної допомоги потерпілим під час дорожньо транспортних пригод
Визначення і термінове припинення дії фактора травмування, звільнення
потерпілого із пошкодженого транспортного засобу. Надання першої медичної
допомоги. Правила і способи перенесення потерпілого. Правила і способи
транспортування потерпілого на різних видах транспорту.
Соціально - економічні і правові наслідки дорожньо-транспортних пригод
і порушень правил дорожнього руху.
Тема 8. Відповідальність за порушення Правил дорожнього руху
Соціально - економічні і правові наслідки дорожньо-транспортних пригод
і порушень правил дорожнього руху.
Поняття і види адміністративних порушень. Відповідальність за
нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди.
Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність.
Суспільний
вплив.
Громадянська
відповідальність.
Кримінальна
відповідальність.
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Типова навчальна програма предмета
„Охорона праці ”
Кількість годин
№
з/п
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Навчальні теми

усього

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

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

4

10

4
4
4
4
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
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.
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Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації
робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативноправових 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,
методикопрофілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних
захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та
облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і
професійних отруєнь.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про
потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з
охорони праці
Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою,
для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з
охорони праці.
Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час
проведення робіт за професією електрослюсаря (слюсаря) чергового та з
ремонту устаткування.
Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та
устаткування. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізації.
Попереджувальні написи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.
Правила та заходи попередження нещасних випадків і аварій. План
ліквідації аварій. План евакуації з аварійних приміщень.
Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і
шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби
індивідуального
захисту
при
проведенні
контролю
параметрів
електротехнічних пристроїв. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій,
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несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень при
ремонті електротехнічних пристроїв.
Прилади контролю безпечних умов праці на робочому місці
електрослюсаря (слюсаря) чергового та з ремонту устаткування, порядок їх
використання. Правила догляду за контрольно-вимірювальною апаратурою та
спеціальним обладнанням, їх безпечна експлуатація.
Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, які
характерні для професії: ураження електричним струмом, травматизм очей,
опіки, ураження дихальних шляхів. Вимоги безпеки у навчальних майстернях
та виробничих приміщеннях, навчально-виробничих комбінатах.
Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та
умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).
Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки
виробничих процесів, обладнання та приладів контролю.
Особливості безпеки праці при ремонті електротехнічного обладнання.
Можливі наслідки недотримання правил безпеки праці при виконанні
такелажних, стропальних робіт.
Види робіт в діючих електроустановках. Технічні заходи забезпечення
безпеки робіт з частковим чи повним зняттям напруги.
Загальні питання безпеки при монтажі промислових підприємств. Заходи
безпеки при окремих роботах. Переносні електричні пристрої та
електрифікований інструмент.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і
вибухозахист
Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання
відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в
пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних
систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки,
дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.
Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.
Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах,
запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини.
Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції.
Поняття вогнестійкості.
Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок,
покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів:
пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння,
вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова,
використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.
Організація пожежної охорони в галузі.
Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних
значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами
хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і
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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.
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.
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Лікувально-профілактичне харчування.
Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика.
Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і
жінками.
Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.
Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих,
навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та
вентиляції.
Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та
аварійне. Правила експлуатації освітлення.
Санітарно-побутове забезпечення працівників.
Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21року.
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 знепритомненні (втраті свідомості), шоці,
тепловому та сонячному ударі, обмороженні.
Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках,
опіку очей.
Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.
Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання
допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.
Транспортування
потерпілого.
Підготовка
потерпілого
до
транспортування. Вимоги до транспортних засобів.
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Типова навчальна програма з предмета
«Спеціальна технологія»
№
з/п

Кількість годин

Тема

Всього

1.

Вступ. Стандарти,
документація
електрообладнання

технічна
при

і

оперативна
експлуатації

4

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

Допуски та посадки, технічні вимірювання
Деталі машин та механізмів
Слюсарна справа
Технологія електромонтажних робіт
Вимірювання електричних величин
Монтаж та обслуговування освітлювального
устаткування

2
2
12
6
2
4

8. Обслуговування та ремонт електричних апаратів
9. Стропальні роботи
10. Монтаж
і
обслуговування
трифазних
трансформаторів
11. Монтаж, обслуговування та ремонт електричних
машин

20
2
10

12. Повітряні,
кабельні
та
телефонні
лінії
електропередач
13. Обслуговування
та
ремонт
комплектних
розподільних пристроїв
14. Заземлюючі пристрої, монтаж і обслуговування
15. Обслуговування та ремонт скребкових та
стрічкових конвеєрів

8

16. Обслуговування
та
ремонт
устаткування
відкритих розробок та бурових робіт
17. Обслуговування
та
ремонт
устаткування
збагачувальних виробництв

10

Всього годин:

124
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З них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
2

16

6
6
4

10
4

Тема 1. Вступ. Стандарти, технічна і оперативна документація при
експлуатації електрообладнання
Розвиток гірничої та електротехнічної промисловості. Професійнотехнічні навчальні заклади та їх роль у підготовці кваліфікованих
конкурентноспроможних фахівців.
Історія закладу, підприємств гірничої та електротехнічної промисловості
міста та району. Працевлаштування випускників закладу.
Кваліфікаційна характеристика “Електрослюсаря (слюсаря) чергового та з
ремонту устаткування”.
Загальні відомості про стандарти. Основні завдання стандартизації. Єдина
система конструкторської документації (ЄСКД), робоче і складальне креслення.
Специфікація. Ескіз.
Єдина система технологічної документації (ЄСТД). Операційні та
технологічні картки. Технологічні інструкції.
Види електричних, гідравлічних, пневматичних та кінематичних схем.
Структурні, монтажні та принципові електричні, гідравлічні, пневматичні
та кінематичні схеми.
Умовні графічні та літерні позначення в електричних, гідравлічних,
пневматичних та кінематичних схемах. Правила виконання електричних,
гідравлічних, пневматичних схем.
Тема 2. Допуски та посадки, технічні вимірювання
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,
штангенрейсмус. Мікрометричні інструменти, будова і правила користування.
Засоби контролю і визначення похибок плоских поверхонь.
Тема 3. Деталі машин та механізмів
Кінематика механізмів. Механізм і машина, ланки механізмів.
Кінематичні пари та кінематичні схеми механізмів. Типи кінематичних пар.
Передачі обертального руху. Механічні передачі. Передавальне
відношення та 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.
Механізми, що змінюють рух: зубчасто-рейкові, гвинтові, кривошипношатунні, кривошипно-колісні, кулачкові. Їх будова, переваги та недоліки,
призначення, умовне позначення на кінематичних схемах.
Основні тенденції розвитку конструкцій машин та механізмів.
Деталі машин. Деталі та збірні одиниці загального і спеціального
призначення, вимоги до них.
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Деталі і складальні одиниці передач обертального руху. Осі і вали, їх
відмінності за характером роботи. Основні види підшипників та їх
застосування. Муфти, їх класифікація та застосування. Редуктори, коробки
передач, вантажопідйомні пристрої.
Тема 4. Слюсарна справа
Види та характеристика слюсарних робіт. Робоче місце слюсаря.
Оснащення робочого місця слюсаря. Робочий і контрольно-вимірювальний
інструмент слюсаря, зберігання та догляд за ним.
Поняття технологічного процесу. Технологія слюсарної обробки деталей.
Основні технологічні операції слюсарної обробки: розмічання, рубання,
різання, виправляння, згинання, обпилювання, свердління, нарізування різьби
та їх характеристики.
Розмічальні роботи та пристрої. Способи визначення придатності
заготовок і підготовка до розмічання, визначення порядку розмічання. Способи
виконання розмічання. Використання креслень, рейсмуса, кернера. Кернування
деталей. Розмічальна плита. Розмічання за кресленням
та шаблоном.
Розмічання від кромок і центрових ліній. Механізація процесу розмічання.
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. Рубання
прямого і радіусного пазів. Чеканні роботи.
Виправляння, рихтування 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.
Правила і способи згинання металу під різноманітними кутами і за
радіусом. Устаткування, інструмент і пристрої. Згинання металу вручну,
використання трубозгинальних верстатів. Можливі дефекти при згинанні,
заходи щодо їх попередження.
Різання металу. Різання металу ручним інструментом (ножівками,
ножицями), механічним способом. Ножиці підіймальні, гільйотинні, дискові, їх
будова і призначення. Вибір ножиць в залежності від товщини металу, який
необхідно розрізати. Механічні і гідравлічні ножиці та преси.
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.
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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. Тонке, точне, чистове і грубе
шабрування. Підвищення продуктивності шабрування з одночасним його
притиранням. Шабери ручні і механічні. Механізація процесу шабрування. Два
способи притирання. Механізовані машини при виконанні робіт по
притиранню.
Остаточна оброблення поверхонь притирковими пастами.
Перевірка якості поверхонь, що притираються.
Оброблення поверхонь методом полірування. Шліфувально-полірувальні
верстати.
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. Геометрія зуба різальної частини.
Розвертання отворів. Розвертки. Правила ручного та машинного
розвертання.
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.
Складання рознімних з’єднань.
Складання нерознімних з’єднань.
Тема 5. Технологія електромонтажних робіт
Класифікація проводів і дротів. Встановлювальні, монтажні та обмоточні
проводи та дроти, маркування та технічні характеристики. Підбір проводів та
засобів прокладання залежно від струмового навантаження.
З’єднання проводів за допомогою гвинтових та болтових затискачів,
механічним обминанням, паянням електропаяльником та паяльною лампою.
Припої та флюси.
Відгалуження та окінцювання одно- та багатожильних проводів.
Розмічання траси електропроводок. Правила виконання гнізд, борізд та отворів
за допомогою ручного інструменту: зубила, шлямбура, пробійника, дрилі.
Закріплення встановлювальних виробів (вимикачів, розеток, патронів та
інше) за допомогою алебастрового або цементного розчину та клею.
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Закріплення деталей (скоб, спіралей) за допомогою поршневого
монтажного пістолета. Правила експлуатації та безпека праці.
Монтаж відкритих проводок: на роликах та плоскими проводами.
Монтаж освітлювального устаткування. Встановлення рубильників,
пускачів, реостатів, щитків, шафів та електровимірювальних приладів.
Лабораторно-практичні роботи
1. Лудіння та паяння мідних жил проводів м’яким припоєм ПОС-60.
2. Паяння алюмінієвих жил проводів твердим припоєм ЦО-12.
Тема 6. Вимірювання електричних величин
Магнітоелектричні вимірювальні прилади.
Електромагнітні вимірювальні прилади.
Індукційні вимірювальні прилади. Електростатичні вимірювальні
прилади. Електронні вимірювальні прилади. Методи вимірювань: прямі та
опосередковані.
Вимірювання сили струму. Вимірювання напруги. Вимірювання
електричного опору. Вимірювання роботи електричного струму. Вимірювання
частоти. Вимірювання потужності.
Вимірювання електричних величин комбінованими приладами.
Визначення послідовності фаз.
Вимірювання неелектричних величин: тиску, температури та інше.
Лабораторно-практичні роботи
1. Складання схеми та вимірювання електричного струму та напруги.
2. Складання схем підключення однофазного та трифазного лічильника
електричної енергії до мережі.
Тема 7. Монтаж та обслуговування освітлювального устаткування
Будова та схема розподільних щитків електричної енергії, для
виробничих та побутових приміщень. Будова та схема вмикання патрона та
лампи розжарювання.
Підключення до освітлювальної мережі вимикачів та перемикачів.
Штепсельне з’єднання освітлювальних приладів. Будова, принцип дії та схема
підключення люмінесцентної лампи. Підключення двох люмінесцентних ламп в
мережу змінного струму. Безстартерна люмінесцентна лампа.
Підключення трьохлампового освітлювача двоклавішним вимикачем.
Підключення чотирьохлампового освітлювача триклавішним вимикачем.
Дистанційне управління освітлюванням.
Тема 8. Обслуговування та ремонт електричних апаратів
Класифікація апаратів керування та захисту, їх технічні характеристики,
галузь застосування. Конструкції та принципи дії апаратів керування та
захисту.
Електричні контакти, основні поняття. Типи контактів. Їх класифікація за
призначенням. Матеріали контактів. Основні параметри контактних систем
(розбіг, провал контактів, зусилля контактного натискання та ін.).
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Природа виникнення і горіння електричної дуги. Способи гасіння дуги.
Дугогасильні пристрої та їх конструкція при різних способах гасіння.
Електричні механізми електричних апаратів. Їх призначення, основні
типи і будова. Магнітні системи постійного та змінного струмів. Обмотки
електромагнітів.
Електричні апарати напругою до 1000 В. Плавкі запобіжники.
Неавтоматичні вимикачі, резистори, реостати,
контролери
і
командоапарати: призначення
апаратів, їх конструкція, основні типи і
параметри.
Електромагнітні пускачі, призначення та галузь застосування. Основні
типи і серії пускачів.
Електричні реле, призначення та класифікація за принципом дії. Основні
параметри, приклади будови і застосування.
Огляд пускорегулювальної апаратури перед монтажем: зовнішній огляд,
чищення, продування, регулювання, контроль ізоляції. Розмічання
встановлення опорних металоконструкцій для кріплення апаратури. Порядок
кріплення та встановлення апаратів.
Регулювання пружин контактів і магнітних пускачів. Схеми регулювання
натиску контактів у магнітних пускачах та контакторах.
Система планово-попереджувальних робіт (ППР): капітальний, поточний
ремонти, поточне обслуговування.
Призначення періодичних оглядів, їх проведення.
Контроль справності захисних кожухів, перевірка роботи притискних
пружин та робочого ходу рухомих частин апарату. Обслуговування: контроль
за поверхнею контактів (очищення від пилу та бруду, зачищення та протирання
контактів, визначення провалів контактів). Обслуговування реле різних типів
(очищення від пилу та бруду, перевірка кріплення, протирання, заміна
контактів). Обслуговування ящиків резисторів (зачищення контактних з’єднань,
заміна елементів резисторів), кнопками керування, ключами керування,
пакетними вимикачами та перемикачами.
Визначення технічного стану апаратів без розбирання. Типові
несправностей пускорегулювальної апаратури.
Ремонт кнопок та ключів керування.
Безпека праці при обслуговуванні пускорегулювальної апаратури.
Тема 9. Стропальні роботи
Кваліфікаційна характеристика стропальних робіт. Права та обов’язки
стропальника. Знакова сигналізація.
Вантажопідіймальні та вантажозахватні прилади. Визначення центру
маси вантажів, що переміщують.
Основні типи вузлів. Засоби обв’язування вантажу.
Підіймально-транспортні машини та механізми.
Стропування та розстропування типових деталей: валів, дисків, кубів,
конусів та інше. Підбір стропів та методів стропування. Стропування
корпусних деталей верстатів та обладнання. Кантування вантажів.
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Транспортування вантажів мостовими, козловими та консольними
кранами.
Переміщення особливо важких вантажів двома вантажопідіймальними
кранами.
Особливості стропування навалочних вантажів.
Тема 10. Монтаж і обслуговування трифазних трансформаторів
Призначення та будова трифазного трансформатора.
Схема передавання та розподілу електричної енергії.
Магнітопроводи силових трансформаторів, конструкція, типові
несправності та їх усунення.
Обмотки силових трансформаторів: схеми з’єднань ВН та НН в “зірку”,
“зірка-трикутник”, “зірка з відведеною нейтралю - трикутник”.
Комутуючі пристрої трансформатора: конструктивні особливості та
принцип дії. Комутуючі пристрої без збудження: конструктивні особливості та
принцип дії, несправності та їх усунення; комутуючі пристрої під
навантаженням: електричні схеми, будова, типові несправності та їх усунення.
Відгалуження та вводи. Способи закріплення відгалужень обмоток.
Баки силових трансформаторів: особливості конструкції. Розширювач
масляного трансформатора: призначення та конструктивні особливості.
Газові реле. Призначення. Конструктивні особливості.
Повітревисушувач: призначення, будова та принцип дії.
Типові несправності силових трансформаторів, причини їх виникнення та
усунення: виткове замикання обмоток, замикання на корпус (пробій),
міжфазове коротке замикання, обрив у обмотках, порушення регулювання
перемикачів, “пожежа сталі”, витікання масла.
Монтаж силових трансформаторів. Порядок проведення дефектування та
розбирання. Інструменти та пристрої.
Технічне обслуговування силових трансформаторів: вимірювання
температури, контролювання навантаження, контролювання рівня оливи, взяття
проби оливи та визначення придатності оливи, доливання оливи. Перевірка
стану заземлення трансформатора.
Вимоги безпеки праці під час обслуговування трифазних
трансформаторів.
Тема 11. Монтаж, обслуговування та ремонт електричних машин
Загальні відомості про електричні машини: типи, конструкції і
класифікація електричних машин, їх будова та режими роботи. Залежність
конструктивного виконання електричних машин від експлуатації та
потужності. Правила ввімкнення і вимкнення електродвигуна.
Загальні відомості про генератори постійного і змінного струмів.
Обмотки електричних машин. Види і схеми обмоток. Струмознімні і
вивідні пристрої, маркування виводів електричних машин. Особливості пуску
машин.
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Підшипники електричних машин, конструкції опор підшипників кочення
і ковзання. Змащення підшипників.
Підготовка електричних машин до монтажу. Усунення дефектів,
виявлених при огляді. Складання машин. Сушіння (способи і режими)
електричних машин. Встановлення машини на підвалини (перевірка,
з’єднання та центрування валів, кріплення машини до фундаменту).
Регулювання щіткового апарата. Заповнення підшипників мастилом.
Підготовка до пуску. Пробний пуск.
Технічне обслуговування електродвигунів. Періодичність оглядів.
Перевірка нагрівання корпуса, загального стану, відсутності забруднень.
Контроль за навантаженням електродвигуна. Контроль за станом
колектора, поверхнями контактних кілець і щитків.
Типові несправності електродвигунів і причини їх виникнення. Ремонт
електричних машин. Обладнання, інструмент і пристрої. Огляд деталей
електричних машин, визначення експлуатаційної придатності.
Організація робочого місця і безпека праці при монтажі та ремонті
електричних машин.
Вимоги безпеки праці при монтажі, ремонті електричних машин.
Тема 12. Повітряні, кабельні та телефонні лінії електропередач
Класифікація повітряних опор.
Захист дерев’яних опор. Встановлення опор. Опори з дерев’яним
підкосом. Опори з відтяжкою.
Повітряні проводи і дроти: їх механічні та електричні характеристики,
правила розміщення.
Переваги залізобетонних та металевих опор. Алюмінієві опори.
Закріплення опор в ґрунті. Скріплення металевих опор.
Ізолятори. Натягування, закріплення проводів. Трасування ліній.
Експлуатація та ремонт повітряних ліній. Виявлення та усунення
несправностей.
Класифікація і маркування кабелів. Вулканізація гнучких кабелів.
Траншейне та безтраншейне прокладання кабельної лінії.
Прокладання кабелю у виробничих приміщеннях.
Засоби з’єднування та окінцювання кабелів. Стикові та кінцеві муфти.
Технічне обслуговування та ремонт кабельної лінії.
Схема будови телефонної мережі. Міська телефонна мережа (МТМ),
міжрайонна та відомча телефонна мережа. Автоматичні телефонні станції
(АТС).
Телефонний зв’язок шафової та безшафової системи. Принципи роботи
телефонних апаратів. Телефонні автомати. Кабельна каналізація.
Радіозв’язок. Мобільний зв’язок.
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Тема 13. Обслуговування та ремонт комплектних розподільних
пристроїв
Комплектні розподільні пристрої напругою до 1000В. Конструктивні
особливості комплексно розподільних пристроїв (КРП).
Типові схеми з’єднань КРП.
Шинне влаштування КРП.
Електричні апарати КРП. Обслуговування та ремонт комплектних
розподільних пристроїв та підстанцій.
Монтаж комплексних розподільних пристроїв.
Тема 14. Заземлюючі пристрої, монтаж і обслуговування
Загальні відомості. Захисне заземлення , занулення та захисне вимкнення.
Елементи іконструкції заземлюючих пристроїв.
Монтаж внутрішнього контура заземлення. Монтаж зовнішнього контура
заземлення.
Основні вимоги до захисних установок. Захист підземних споруд.
Експлуатація заземлюючих пристроїв.
Основні заходи безпеки під час роботи з електрообладнанням.
Тема 15. Обслуговування та ремонт скребкових та стрічкових
конвеєрів
Класифікація конвеєрного транспорту. Призначення, будова та принцип
дії скребкових конвеєрів, складові частини.
Технічні
характеристики
скребкових
конвеєрів,
конструктивні
особливості, обслуговування та ремонт.
Стрічкові конвеєри шириною стрічки до 1400 мм: призначення,
класифікація, будова та принцип дії. Складові деталі конвеєрів. Пристрої для
натягування. Технологія вулканізації конвеєрних стрічок. Схеми керування
конвеєрними лініями та конвеєрами. Апарати керування, контролю, захисту та
блокування.
Правила, технічне обслуговування та ремонт скребкових та стрічкових
конвеєрів. Правила техніки безпеки під час обслуговування та ремонту
конвеєрів. Способи з’єднання конвеєрних стрічок. Регулювання натягу
конвеєрних стрічок.
Тема 16. Обслуговування та ремонт устаткування відкритих
розробок та бурових робіт
Класифікація бурових верстатів та бурового устаткування.
Підготування бурового верстата до роботи (шнекобурової машини).
Технічне обслуговування шнекобурової машини. Заміна дефектної
гусеничної ланки. Перевірка редуктора привода ходу.
Регулювання гальма лебідки. Обслуговування гідропривода. Заміна та
чищення маслофільтрів, перевірка електрозолотників та регулювання захисних
клапанів, заміна кулачків.
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Контроль роботи коробки передач по показникам датчика тиску оливи в
системі змащування.
Пневмосистеми верстатів шарошечного буріння.
Контролювання та регулювання роботи компресорів.
Обезпилювачі та пилезбиральні машини.
Багатоковшові екскаватори, роторні екскаватори, гірничотранспортні
машини, транспортні мости, землесоси, гідромонітори, малолітражні драги.
Конструктивні особливості. Технічне обслуговування та ремонт механічної та
електричної частин простих вузлів та механізмів.
Тема 17. Обслуговування та ремонт устаткування збагачувальних
виробництв
Транспортні машини. Призначення та галузь застосування.
Технічне обслуговування та ремонт простих вузлів навантажувальних
машин.
Технічне обслуговування та ремонт простих вузлів самохідних вагонів.
Встановлення та закріплення батарейних ящиків. Зарядження
акумуляторних батарей, доливання та заміна електролиту.
Роторні та бакові стаціонарні вагоноперекидачі. Будова, принцип дії,
типові несправності, їх причини.
Правила технічної експлуатації вагоноперекидачів.
Живильники: будова, принцип дії, типові несправності, їх причини.
Стрічкові елеватори. Призначення, конструкції та принципи дії. Правила
технічної експлуатації. Типові несправності елеваторів, їх причини.
Регулювання та технічне обслуговування.
Класифікація дробарок. Будова та принципи дії. Правила технічної
експлуатації та огляд дробарок. Типові несправності дробарок, їх причини,
засоби запобігання. Технічне обслуговування та поточний ремонт.
Гідравлічні та пневматичні осадкові машини: будова та принцип дії,
типові несправності, їх причини.
Класифікація грохотів та принцип дії. Призначення. Конструкції та
принцип дії різних типів, їх технічні характеристики, переваги та недоліки.
Правила технічної експлуатації грохотів. Типові несправності, їх причини.
Класифікаторне обладнання. Призначення, будова та принцип дії.
Правила технічної експлуатації. Основні неполадки, їх причини.
Сепаратори: призначення, конструкції та принцип дії, недоліки та
переваги. Правила технічної експлуатації сепараторів. Типові несправності, їх
причини та методи запобігання.
Мийні жолоби: схеми збагачення в мийних жолобах. Режим роботи та
регулювання жолобів.
Флотаційні машини: класифікація конструкції, технічні характеристики,
типові несправності, їх причини.
Центрифуги: призначення, будова та принцип дії фільтруючих та
вибійних центрифуг, технічні характеристики, переваги та недоліки різних
типів центрифуг. Типові несправності, їх причини.
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Вакуум-фільтри. Призначення. Будова та принцип дії дискових та
барабанних фільтрів та фільтрів-пресів. Технічне обслуговування та ремонт.
Згущувальне устаткування: типи, конструкції, технічне обслуговування.
Обезпилювачі та пилозбиральні машини: призначення, конструкції,
будова та принцип дії. Правила технічної експлуатації. Типові несправності, їх
причини.
Сушильно-пресове обладнання: призначення, конструкції, будова та
принцип дії. Типові несправності, їх причини.
Брикетні преси: типи, будова, принцип дії, типові несправності, їх
причини.
Організація експлуатаційно-ремонтної служби на збагачувальних
виробництв.
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Типова навчальна програма з предмета
«Електротехніка з основами промислової електроніки»
№
з/п

Кількість годин

Тема

Всього

Вступ
Основи електростатики
Постійний струм та кола постійного струму
Електромагнетизм
Змінний струм та кола змінного струму
Електричні вимірювання.
Електровимірювальні прилади
7. Трансформатори
8. Електричні машини змінного струму
9. Електричні машини постійного струму
10. Електричні апарати
11. Виробництво, розподіл та споживання
електричної енергії
12. Основні відомості про електробезпеку
Всього годин:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1
3
6
5
10
6

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
2
2

6
6
4
6
2
3
58

6

Тема 1. Вступ
Коротка характеристика і зміст предмета “Електротехніка з основами
промислової електроніки”. Зв’язок цього предмета з іншими - математикою,
фізикою, хімією тощо.
Значення електротехнічної підготовки для кваліфікованих робітників
різноманітних професій.
Розвиток енергетики, електротехніки в Україні.
Тема 2. Основи електростатики
Силові та еквіпотенціальні лінії електричного поля. Прості електричні
поля: точкового заряду, зарядженої осі, між двома паралельними пластинами.
Силова взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Напруженість, потенціал і
робота електричного поля.
Тема 3. Постійний струм та кола постійного струму
Струм та його щільність. Резистори, величина їх опору і його залежність
від температури.
Теплова дія струму. Закони Ома і Джоуля-Ленца. Нагрівання проводів.
Максимально допустимий (номінальний) струм у проводі. Вибір перерізу
проводу залежно від максимально допустимого струму у проводі
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Джерела постійного струму. Гальванічні батареї та акумулятори, їх
електрорушійна сила, внутрішній опір, напруга на затискачах, зображення на
схемах.
Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з’єднання
провідників.
Лабораторно-практичні роботи
1. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням опорів.
Тема 4. Електромагнетизм
Простіші магнітні поля: магнітне поле провідника із струмом, магнітна
індукція, магнітний потік, магнітна проникність.
Парамагнітні, діамагнітні та феромагнітні матеріали. Намагнічування тіл.
Явище гістерезисну. Електромагніти.
Закон повного струму. Магнітний опір. Розрахунок магнітних кіл.
Провідник із струмом в магнітному полі. Взаємодія паралельних
провідників зі струмом. явище електромагнітної індукції, її практичне
використання (поняття про трансформатор). Індуктивність. Розрахунок
індуктивності котушки без осереддя. Поняття про індуктивність котушки з
осереддям.
Самоіндукція, величина та напрями електрорушійної сили самоіндукції.
Взаємоіндукція. Взаємна індукція. Вихрові струми та їх використання.
Тема 5. Змінний струм та кола змінного струму
Синусоїдний змінний струм. Отримання змінного струму. Графічне
зображення змінного струму. Період і частота. Кутова частота. Фаза, зсув фаз.
Векторне зображення змінного струму та напруги.
Активний опір провідників. Коло змінного струму з активним опором;
графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. Кола змінного струму
з індуктивністю; індуктивний опір; графіки і векторна діаграма струму і
напруги; закон Ома. Ємність у колі змінного струму; ємнісний опір; графіки і
векторна діаграма струму і напруги; закон Ома.
Послідовне, паралельне та змішане з’єднання однотипних елементів кіл
змінного струму. Послідовне й паралельне з’єднання активного, індуктивного
та ємнісного опорів. Еквівалентний опір та еквівалентна провідність кіл, їх
активна і реактивна складові. Трикутники опорів і векторні діаграми. Активна,
реактивна та повна потужності в колі змінного струму. Трикутник
потужностей, коефіцієнт потужності.
Послідовне і паралельне з’єднання індуктивності та ємності. Резонанси
напруг і струмів, векторні діаграми. Частотні та енергетичні характеристики
резонансних кіл.
Трифазна система змінного струму, її графічне зображення та векторні
діаграми. З’єднання зіркою та трикутником обмоток генератора і споживача.
Кількісне співвідношення між фазними і лінійними струмами та напругами при
з’єднанні зіркою чи трикутником
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Лабораторно-практичні роботи
1. Перевірка закону Ома при послідовному з’єднанні активного і
реактивного опорів.
Тема 6. Електричні вимірювання. Електровимірювальні прилади
Значення й роль електричних вимірювань. Методи та похибки
вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація електровимірювальних
приладів. Будова
та принцип роботи вимірювальних приладів
магнітоелектричної,
електромагнітної,
електродинамічної,
індукційної,
цифрової та інших систем. Шкали приладів. Чутливість приладів.
Вимірювання струму та напруги. Схеми включення амперметра і
вольтметра. Розрахунок шунтів та додаткових опорів. Вимірювання опорів.
Вимірювальні мостові схеми та омметри. Вимірювання опорів ізоляції
проводів. Комбіновані цифрові електровимірювальні прилади.
Лабораторно-практичні роботи
1. Робота з цифровим мультиметром.
Тема 7. Трансформатори
Принцип дії та побудова трансформаторів. Коефіцієнт трансформаторів.
Режим роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого
замикання, режим навантаження. Коефіцієнт корисної дії трансформатора.
Коефіцієнт навантаження. Векторні діаграми при різноманітних режимах
трансформатора, витрати потужності. Використання трансформаторів пари
передачі електроенергії на великій відстані. Вимірювальні трансформатори.
Трифазні трансформатори. Групи з’єднання обмоток. Паралельна робота
трансформаторів.
Автотрансформатори, будова, принцип дії, основні характеристики
автотрансформаторів та області застосування.
Тема 8. Електричні машини змінного струму
Обертове магнітне поле. Принцип дії та побудова асинхронних двигунів
короткозамкненим та фазним роторами. Синхронна швидкість обертання
магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії.
Механічна характеристика асинхронного двигуна. Способи реверсування.
Регулювання швидкості обертання асинхронної машини. Область застосування
асинхронних електричних машин.
Принцип дії та будова синхронних електричних машин змінного струму.
Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Зовнішня й регулювальна
характеристики. Пуск в хід, реверсування та регулювання швидкості обертання
синхронних машин. Оберненість синхронних електричних машин.
Синхронні генератори, синхронні компенсатори. Синхронні двигуни
трифазні та однофазні.
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Тема 9. Електричні машини постійного струму
Принцип дії й будова генератора постійного струму. Електрорушійна сила.
Реакція якоря. Комутація струму. Додаткові полюси. Способи збудження:
незалежне, послідовне, паралельне, змішане. Основні характеристики
генератора постійного струму. Паралельна робота генераторів.
Принцип дії та будова двигуна постійного струму. Протиелектрорушійна
сила якоря. Обертовий момент. Двигуни з паралельним, послідовним та
змішаним збудженням. Схеми включення, пуск, регулювання швидкості
обертання двигунів, їх реверсування.
Втрати та коефіцієнт корисної дії машин постійного струму. Оберненість
машин постійного струму. Використання машин постійного струму.
Тема 10. Електричні апарати
Будова та електротехнічні характеристики рубильників, вимикачів,
відокремлювачів, перемикачів, запобіжників, автоматичних вимикачів,
електромагнітних реле, контакторів, електромагнітних пускачів, комплектних
розподільних пристроїв.
Тема 11. Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії
Виробництво і споживання електричної енергії як єдиний процес.
Електроенергетичні системи.
Електричні станції. Порівняльні техніко-економічні характеристики
теплових, гідравлічний і атомних електростанцій.
Електричні мережі. Кабельні і повітряні лінії електропередач. Способи
втрат потужності при передачі електричної енергії.
Електропостачання промислових та електротранспортних підприємств.
Трансформаторні підстанції і розподільчі пункти. Тягові підстанції. Типи
споживачів електричної енергії. Категорії споживачів, споживання.
Тема 12. Основні відомості про електробезпеку
Дія електричного струму на організм людини. Перша допомога при
вражені людини електричним струмом.
Аналіз небезпеки електричних мереж.
Технічні способи і засоби захисту від враження електричним струмом.
захисні заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, роздільні
трансформатори.
Поняття про правила техніки безпеки та правила технічної експлуатації.
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Типова навчальна програма з предмета
«Електроматеріалознавство»
№
з/п

Тема

Кількість годин

1.
2.
3.
4.
5.

Вступ
Основні параметри електротехнічних матеріалів
Діелектрики
Провідникові матеріали і вироби
Допоміжні матеріали
Всього годин:

Всього

2
8
10
12
2
34

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

1
1

Тема 1. Вступ
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.
Завдання, поставлені господарству України для підвищення обсягу
виробництва електроустаткування, електротехнічних товарів, покращення їх
асортименту і якості.
Значення нових електротехнічних матеріалів в електротехніці.
Зміст і завдання предмета “Електроматеріалознавство”, його роль у
здобутті учнями конкретної професії.
Тема 2. Основні параметри електротехнічних матеріалів
Класифікація та призначення електротехнічних матеріалів.
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, корозійна стійкість.
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
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(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.
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.
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.
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.
Тверді
неорганічні
діелектрики.
Електрокерамічні
матеріали:
електротехнічний фарфор, стеотит, конденсаторна кераміка, склад, основні
параметри, марки, застосування.
Електроізоляційне скло: неорганічне, безлужне й малолужне; склад,
основні параметри, застосування.
Мінеральні діелектрики - азбест, азбестоцемент, склад, основні
параметри, застосування.
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Тема 4. 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.
Монтажний провід з гумовою і полівінілхлоридною ізоляціями. Кабелі з
гумовою, пластмасовою і паперовою ізоляціями, марки, застосування.
Установочний провід.
Сталь як основний матеріал для виготовлення конструкцій, деталей
машин, механізмів та інструментів. Класифікація, властивості та марки
конструкційних та інструментальних сталей.
Лабораторно-практичні роботи
1. Залежність опору провідника від температури.
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Тема 5. 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
«Читання креслень»
№
з/п

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

Кількість годин

Тема

Всього

Основи технічного креслення
Основи проекційного креслення
Основи машинобудівного креслення
Основи будівельного креслення
Креслення електроустановок і електричних
пристроїв
Схеми
Всього годин:

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

4
4
6
2
8
10
34

Тема 1. Основи технічного креслення
Короткий історичний огляд. Загальні правила оформлення креслень.
Формати, лінії, масштаби. Написи на кресленнях.
Нанесення розмірів на кресленнях.
Геометричні побудови. Побудова та поділ прямих ліній, кутів.
Спряження.
Нанесення розмірів з відхиленнями, допусків та посадок. Поділ кутів на
рівні частини.
Побудова похилів і конусності, правильних багатокутників. Побудова
лекальних кривих.
Тема 2 . Основи проекційного креслення
Методи проекціювання та його елементи. Аксонометричні проекції.
Прямокутне проекціювання. Проекції точки, відрізків прямої та плоских фігур.
Проекції геометричних тіл. Проекції точок, що лежать на поверхні тіла.
Побудова третьої проекції по двох заданих.
Тема 3. Основи машинобудівного креслення
Вигляди. Перерізи та розрізи. Умовності та спрощення при їх виконанні.
Графічне позначення матеріалів.
Зображення і позначення різьб. Кріпильні різьбові з’єднання.
Робоче креслення деталей.
Граничні відхилення розташування та форми поверхонь.
Позначення шорсткості та покрить поверхонь. Паяні з’єднання.
Зубчаті колеса та передачі. Зображення пружин. Групові креслення.
Клеєні, паяні та зварні з’єднання.
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Тема 4. Основи будівельного креслення
Короткі відомості з будівельного креслення.
Умовні позначення частин будівель.
Загальні креслення будівель і споруд.
Складання креслень будівель.
Тема 5. Креслення електроустановок та пристроїв
Загальна характеристика креслень електроустановок.
Креслення трансформаторних підстанцій і розподільних пристроїв
напругою до 1000 В і вище.
Креслення вузлів шинопроводів і контурів заземлення.
Методичні вказівки по читанню креслень електроустановок.
Монтажні креслення і креслення різних апаратів.
Креслення силових і освітлювальних установок.
Робочі креслення виробів, виконаних з листової сталі (ящики, кожухи,
шафи).
Ескізи вузлів і блоків трубних розводок, стендових заготовок різних
проводок.
Креслення опор електричних ліній.
Тема 6. Схеми
Класифікація та призначення схем. Електричні схеми. Їх види. Зміст і
призначення структурних, функціональних, принципових та монтажних схем.
Методичні вказівки з читання електричних схем.
Кінематичні, пневматичні та гідравлічні схеми. Умовні позначення на
схемах. Методичні вказівки з читання схем.
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Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія: 7241 Електрослюсар (слюсар) черговий
та з ремонту устаткування
Кваліфікація: 3-й розряд
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.

Кількість
годин

Тема
І. Виробниче навчання в майстернях
Вступ. Безпека праці і протипожежні заходи в
навчальній майстерні
Екскурсія на підприємство
Слюсарні та слюсарно-складальні роботи
Електромонтажні роботи
Вимірювання електричних величин
Монтаж
та
обслуговування
освітлювального
устаткування
Обслуговування та ремонт електричних апаратів
Всього годин:
ІІ. Виробниче навчання на виробництві
Інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності,
ознайомлення з підприємством
Стропальні роботи
Монтаж, обслуговування та ремонт трифазних
трансформаторів
Монтаж, обслуговування та ремонт електричних
машин
Монтаж повітряних, кабельних та телефонних ліній
електропередач
Обслуговування та ремонт комплектних розподільних
пристроїв
Заземлюючі пристрої, монтаж і обслуговування
Обслуговування та ремонт скребкових та стрічкових
конвеєрів
Обслуговування та ремонт устаткування відкритих
розробок та бурових робіт
Обслуговування
та
ремонт
устаткування
збагачувальних виробництв
Всього годин:
ІІІ. Виробнича практика
Інструктаж з охорони праці та протипожежної
безпеки. Електробезпека та засоби індивідуального
захисту
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6
6
48
18
6
12
30
126
2
4
30
30
18
12
12
12
30
30
180
7

2.

Самостійне виконання робіт електрослюсарем
(слюсарем) черговим та з ремонту устаткування,
складністю 3-го розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Всього годин:
Разом:

266

273
579

І. Виробниче навчання в майстернях
Тема 1. Вступ. Безпека праці і протипожежні заходи в навчальних
майстернях
Загальні відомості про навчальний заклад; традиції ліцею; професії та
спеціальності, які готують у закладі.
Загальна характеристика навчального процесу. Навчально-виховні задачі
курсу. Ознайомлення з режимом роботи та правилами внутрішнього
розпорядку. Форми морального та матеріального стимулювання. Історія
закладу.
Ознайомлення учнів з навчальною майстернею, організацією робочого
місця. Базові підприємства закладу, його традиції. Випускники закладу.
Робочий інструмент електрослюсаря чергового. Порядок отримання та
здачі інструменту.
Безпека праці в навчальних майстернях та на робочих місцях. Причина
травматизму, види травм. Заходи по запобіганню травматизму: загородження
небезпечних місць, заземлення обладнання, робота справними інструментами
та пристроями, користування захисними окулярами, тощо. Основні правила та
інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Правила
електробезпеки, надання домедичної допомоги постраждалим від електричного
струму.
Протипожежні заходи. Причини пожеж в приміщеннях. Правила
користування нагрівальними приладами та електроінструментом. Правила
вимикання електромереж та устаткування.
Вогненебезпечні речовини. Правила поведінки учнів під час пожежі.
Засоби пожежогасіння. Користування вогнегасниками.
Тема 2. Екскурсія на підприємство
Загальні інструкції з охорони праці. Навчально-виховні задачі екскурсії.
Ознайомлення зі структурою, характером роботи та основним обладнанням
підприємства.
Ознайомлення
з
продукцією,
електрообладнанням,
устаткуванням. Бесіди з робітниками підприємства. Робота і робоче місце
електрослюсаря (слюсаря) чергового та з ремонту устаткування.
Тема 3. Слюсарні та слюсарно-складальні роботи
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорони
праці при виконанні слюсарних робіт.
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Вправи
Площинне розмічання. Підготовка деталей до розмітки. Нанесення рисок
довільно поділених, взаємно паралельних, взаємно перпендикулярних,
прямолінійних, під заданими кутами. Побудова замкнутих контурів, утворених
відрізками прямих ліній (квадрата, прямокутника, трикутника, шестикутника)
кіл та радіусних прямих. Розмітка осьових ліній. Кернувальні роботи. Розмітка
контурів деталей з відліком розмірів від ребра заготовки та осьових ліній.
Розмітка контурів деталей за шаблонами. Заточування інструменту для
розміток.
Накернування розмічальних ліній.
Рубання металу. Загострювання зубила і крейцмейселя на
загострювальному верстаті. Перевірка кута загострення. Розрубування металу
товщиною до 2 мм плечовим ударом.
Вирубування заготовок з листового металу.
Рубання листового та штабового металу в лещатах.
Вирубування криволінійних канавок і пазів.
Випрямляння металу.
Випрямляння листового металу.
Випрямляння штабового металу.
Випрямляння прутка.
Випрямляння валів.
Згинання металу. Згинання під прямим кутом. Згинання на оправах.
Згинання заготівок у згинальних пристроях. Згинання труб. Згинання дроту
круглогубцями. Згинання штабового металу на трьох і чотирьох роликових
верстатах. Розвальцьовування.
Різання металу. Різання ручними ножицями з прямими і кривими
різальними лезами. Різання важільними ножицями. Різання ножівкою круглого,
квадратного, штабового та листового металу. Різання труб ножівкою.
Обпилювання металу. Обпилювання широких поверхонь, паралельних
поверхонь та поверхонь під зовнішнім та внутрішнім кутом 90º. Обпилювання
угнутих та опуклих поверхонь. Обпилювання за кондуктором. Контроль
обпилюваної поверхні.
Свердління. Налагоджування та управління свердлильним верстаком
(встановлення та закріплення деталей, кріплення свердла безпосередньо у
конічному отворі шпинделя, кріплення свердла у перехідній конічній втулці,
видалення свердла та перехідних втулок із шпинделя). Свердління наскрізних
та глухих отворів. Свердління отворів у листовому металі.
Зенкерування, зенкування та розвертання отворів. Зенкерування отворів.
Зенкування отворів під головки болтів, гвинтів і заклепок. Ручне й машинне
розвертання, види дефектів при розвертанні. Контроль якості.
Нарізування різьби. Підбір свердла для свердління отворів під різьбу.
Прийоми нарізування внутрішньої різьби мітчиком. Нарізування зовнішньої
різьби плашкою. Нарізування різьби на трубах.
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Шабрування. Загострення шаберів на загострювальному верстаті.
Шабрування прямолінійних і криволінійних поверхонь.
Відпрацювання ручного клепання прямим та зворотнім методами.
Складання рознімних з’єднань.
Складання не рознімних з’єднань.
Навчально-виробничі роботи
Площинна розмітка. Рубання металу. Випрямляння та згинання металу.
Різання металу. Обпилювання металу. Свердління. Зенкерування, зенкування та
розвертання отворів. Нарізування різьби. Шабрування. Складання рознімних та
не рознімних з’єднань.
Тема 4. Електромонтажні роботи
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорони
праці під час електромонтажних робіт.
Вправи
Підготовка проводів та кабелів до монтажу. Проведення окінцювання
мідних та алюмінієвих одножильних та багатожильних проводів.
Відгалуження одно- та багатожильних проводів. Лудіння та паяння
мідних проводів м’яким припоєм ПОС-60. Пайка алюмінієвих проводів
твердим припоєм ЦО-12.
Виконання гнізд, борізд та отворів за допомогою ручних інструментів:
зубила, шлямбура, пробійника, дрилі. Закріплення вимикачів, розеток, патронів
та інших електромонтажних виробів за допомогою будівельного гіпсу та
цементу.
Приклеювання закріплюючих деталей (скоб, спіралей) до будівельних
стін клеєм БМК-5К або іншим.
Виконання закріплювань монтажних деталей дюбелями за допомогою
ручної оправки та поршневим пістолетом ПЦ52 або іншим.
Проведення розмітки проводки та комутаційних приладів згідно зі
схемою з’єднань. Прокладання проводів на роликах. Проведення відкритої
електропроводки плоскими проводами.
Навчально-виробничі роботи
З’єднання та відгалуження жил проводів та кабелів. Лудіння та паяння
мідних жил. Паяння алюмінієвих жил. Виконання гнізд борозен та отворів
електрод ріллю та перфоратором. Закріплення електромонтажних виробів:
вимикачів, розеток, патронів. З’єднання проводів в освітлювальній коробці.
Прокладання електропроводки плоскими проводами та на роликах.
Тема 5. Вимірювання електричних величин
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорона праці
під час вимірювання електричних величин.
Вправи
Підключення амперметра, авометра, вольтметра, омметра, ватметра,
частотоміра. Вимірювання сили струму низької напруги. Вимірювання напруги.
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Вимірювання потужності сили струму. Вимірювання сили опору. Вимірювання
частоти змінного струму. Підключення однофазного та трифазного лічильників
електричної енергії. Вимірювання електричних величин комбінованими
приладами. Вимірювання неелектричних величин електричним методом.
Навчально-виробничі роботи
Вимірювання електричного струму амперметром, авометром, тестером.
Вимірювання електричної напруги амперметром, авометром, тестером.
Вимірювання електричного опору. Вимірювання електричної енергії
однофазним та трифазним лічильником.
Тема 6. Монтаж та обслуговування освітлювального устаткування
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та техніки
безпеки під час монтажу та обслуговування освітлювального устаткування.
Монтаж приладів освітлювального устаткування.
Вправи
З’єднання обмоток статерав “зірку” і “трикутник” асинхронних двигунів з
короткозамкненим ротором.
Монтаж схем прямого та реверсивного пуску асинхронного двигуна.
Проведення ревізії освітлювальних щитків різних типів.
Підключення до мережі штепсельних розеток, вимикачів, перемикачів,
патронів та ламп розжарювання.
Підключення стартерної та безстартерної люмінесцентної лампи.
Вмикання двох люмінесцентних ламп в мережу змінного струму.
Підключення трьохлампового освітлювача до двохклавішного вимикача.
Підключення чотирьохлампового освітлювача до трьохклавішного
вимикача.
Дистанційне управління освітлюванням.
Навчально-виробничі роботи
Підключення до мережі штепсельних розеток, вимикачів, перемикачів,
патронів та ламп розжарювання. Підключення стартерної та безстартерної
люмінесцентної лампи. Підключення двох клавішного та трьох клавішного
вимикача. Монтаж та встановлення шахтових освітлювачів та
електроосвітлювальної арматури.
Тема 7. Обслуговування та ремонт електричних апаратів
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорона праці
під час обслуговування та ремонту електричних апаратів.
Вправи
Встановлення рубильників і перемикачів, та їх регулювання після
монтажу. Перевірка щільності примикання контактів, змащування. Монтаж
низьковольтних запобіжників на ізоляційних плитах (розмітка та свердління
отворів під установку стійок патрона запобіжника) різних конструктивних
виконань. Перевірка справності патрона, зміна каліброваних плавких вставок,
перевірка щільності прилягання контактів.
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Монтаж контролерів. Установка контролерів по висоті. Регулювання
контактів. Перевірка обертання роликів, важелів кулачків вала контролера.
Монтаж опорів та реостатів. Перевірка справності резисторів, елементів
опорів та кріплення.
Установка реостатів з масляним та повітряним охолодженням. Заправка
реостатів з масляним охолодженням трансформаторним маслом. Перевірка та
регулювання нажиму контактних пальців реостатів і опору ізоляції відносно
корпусу.
Монтаж контакторів, магнітних пускачів та реле. Установка магнітних
пускачів на будівельних конструкціях. Монтаж контролерів на ізоляційних
плитках. Перевірка роботи рухомої системи механізму контактора магнітного
пускача, реле. Регулювання прилягання контактів до поверхні якоря і ярма.
Регулювання відстані і провалу контактів. Визначення за допомогою
динамометра початкового та кінцевого натиску контролера. Перевірка провалу
і натиску блок-контактів. Перевірка опору ізоляції мегомметром. Контрольне
опробування роботи контактора і магнітного пускача дистанційним вмиканням.
Проведення ревізії автоматичних вимикачів.
Монтаж
станцій
дистанційного
автоматизованого
управління
електродвигунами. Установка блоків управління на стальному каркасі. Монтаж
щитів станцій управління. Регулювання пускорегулювальної апаратури.
Навчально-виробничі роботи
Перевірка щільності примикання контактів рубильників та перемикачів.
Регулювання контактів контролерів. Перевірка та регулювання натиску
контактних пальців реостата. Перевірка натиску блок-контактів магнітного
пускача ПМ. Заміна катушки магнітного пускача. Регулювання прилягання
контактів реле до поверхні якоря і ярма. Проведення ревізії автоматичних
вимикачів
ІІ. Виробниче навчання на виробництві
Тема 1. Інструктаж з охорони праці, ознайомлення з підприємством
Інструктаж по загальним правилам охорони праці для працюючих на
підприємстві. Знайомство з цехами та ділянками підприємства, обладнанням.
Причини та види травматизму. Заходи попередження травматизму.
Електробезпека. Основні міри захисту від враження електричним струмом. До
медична допомога при враженні електрострумом. Пожежна безпека. Правила
користування вогнегасниками. Правила поведінки під час пожежі. Заходи
безпеки по огородженню небезпечних ділянок, правила поведінки біля
конвеєрів, транспортних шляхів, підйомних кранів. Контроль зберігання
вибухонебезпечних речовин. Вивчення інструкцій по охороні праці та безпеки
життєдіяльності електрослюсаря (слюсаря) чергового та з ремонту
устаткування.
Тема 2. Стропальні роботи
Інструктаж за змістом занять,
праці під час стропальних робіт.

організації робочого місця та охорона
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Ознайомлення з вантажно-підйомним та монтажно-захватними
приладами та правилами поводження з ними.
Вправи
Визначення центра тяжіння вантажів, які пересувають.
Відпрацювання основних типів вузлів та прийомів строповки при
завантажені. Засвоєння прийомів знакової сигналізації при прийомі та
переміщенні вантажу.
Підбір стропів та методів строповки. Строповка та розстроповка типових
деталей: валів, барабанів, дисків, кубів, конусів та інше.
Строповка корпусних деталей, верстатів та обладнання.
Кантування вантажу.
Строповка навалочних вантажів.
Транспортування вантажів мостовими, козловими та консольними
кранами. Переміщення вантажів двома вантажопідйомними кранами.
Навчально-виробничі роботи
В’язання канатів у петлю і коуш. Ув’язка вантажу прямим, рифовим,
штиковим та морським вузлами. Визначення центру тяжіння вантажів.
Перевірка справності монтажо-захватних засобів. Відпрацювання знакової
сигналізації.
Тема 3. Монтаж, обслуговування та ремонт трифазних
трансформаторів
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорона праці
під час монтажу, обслуговування та ремонту трансформаторів.
Вправи
Регулювання напруги перемикачем ТПСУ-9-120/6.
Ремонт силового трифазного трансформатора.
Монтаж та технічне обслуговування силових, вимірювальних та
зварювальних трансформаторів. Виявлення та усунення пошкоджень в роботі
трансформатора (сильний нерівномірний шум, потріскування в середині
трансформатора, викид масла з розширювача, розрив діафрагми вихлопної
трубки, ненормальний нагрів трансформатора).
Чистка бруду з розширювача. Заміна трансформаторного масла.
Контроль температурного режиму трансформатора, стану корпусів і
відсутності течії масла, відповідність рівня масла в розширювачі температурній
позначці і присутності масла в маслонаповнених вводах.
Перевірка стану ошиновки і кабелів, відсутності нагріву контактних
з’єднань, стану маслоохолоджуючого та маслозбірного обладнання, стану
ізоляторів.
Ремонт обмоток: визначення місць виткових замикань в обмотках, заміна
пошкоджених проводів, прокладок.
Ремонт магнітопроводів: заміна пошкоджених стальних листів, перевірка
кріпильних деталей, контроль ізоляції стяжних шпильок магніто проводу.
Ремонт вводів: заміна вводу, армування фарфорових ізоляторів.
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Ремонт перемикачів: чистка контактів, заміна пошкодженої пружини,
перевірка дії перемикачів.
Перевірка стану газового реле та роботи газового захисту.
Виявлення та усунення пошкоджень вимірювальних трансформаторів.
Навчально-виробничі роботи
Регулювання напруги перемикачем ТПСУ-9-120-6. перевірка стану
ошиновки, кабелю, якості контактних з’єднань, кріпильних деталей.
Чищення бруду з розширювача. Заміна трансформаторного масла.
Виявлення пошкоджених сталевих листів магнітопровода та виткових замикань
у обмотках трансформатора. Заміна газового реле трансформатора.
Тема 4. Монтаж, обслуговування та ремонт електричних машин
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорона праці
під час монтажу та обслуговуванню електричних машин. Послідовність
розбирання складання та монтажу електричних машин.
Вправи
Розбирання електричних машин з використанням конструктивних
елементів машини та спеціальних пристосувань.
Складання електричних машин. Промивка підшипників, нагрів та
насування на вал ротора (якоря) в статор та установка підшипникових щитів.
Використання спеціального пристосування для вводу ротора в статор. Заправка
підшипників консистентним мастилом. Перевірка легкості обертання ротора.
Встановлення колеса вентилятора і захисного кожуха.
Спряження валів електромашин та приводного механізму. Попереднє
центрування машини стальною лінійкою по напівмуфтах. Кінцеве центрування
машин рейсмусом або спеціальним пристосуванням. Перевірка правильності
центрівки машин індикатором або мікрометричною головкою.
Монтаж електричних машин малої та середньої потужності. Перевірка
положення електродвигуна в горизонтальній плоскості за допомогою
регулюючих прокладок, встановлених під двигун.
Кріплення двигуна до фундаменту, затягнення фундаментальних болтів.
Перевірка надійності контактів вихідних зажимів заземлення. Перевірка опору
ізоляції обмоток мегомметром. Пробний запуск електродвигуна та прокрутка
його холостим ходом. Випробування двигуна під навантаженням і перевірка
вібрації віброметром. Контроль нагрівання підшипників, температури обмоток
методом опору.
Технічне обслуговування асинхронних двигунів та двигунів постійного
струму.
Монтаж заземлення кабельних муфт, електродвигунів.
Налагодження та випробування електричних машин після монтажу.
Виявлення несправностей двигунів.
Навчально-виробничі роботи
Монтаж електричних машин середньої потужності. Кріплення двигуна до
фундаменту. Перевірка з’єднань обмоток статора. Вивірка співосності
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електродвигуна та механізму. Сушіння електродвигуна індукційним методом.
Перевірка повітряних зазорів за допомогою щупів. Змащення підшипників
кочення і ковзання. Регулювання щіткового апарата. Перевірка заземлення
електродвигуна. Опробовування електродвигуна на холостому ходу та під
навантаженням.
Тема 5. Монтаж повітряних, кабельних та телефонних лінії
електропередач
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорона праці
під час монтажу повітряних, кабельних та телефонних ліній електропередач.
Послідовність проведення монтажу повітряних, кабельних та телефонних ліній
електропередач.
Вправи
Встановлення дерев’яних та залізобетонних опор. Закріплення ізоляторів
на опорах. Проведення закріплення повітряних ліній до ізоляторів на
проміжних та кутових опорах.
Закріплення телефонного проводу на трьохшийкових ізоляторах.
Проведення ревізії телефонного кабельного ящика. Монтаж вводів
радіотрансляційній мережі. Ремонт телефонних апаратів різних типів.
Перевірка телефонного кабелю на “повідомлення” та на “обрив”. Ручне
ремонтування кабелю. Вулканізація гнучких кабелів. Протягування кабелю в
каналізації. Фазування кабелю. З’єднання кабелю за допомогою чавунних муфт.
Монтаж повітряних, повітрянокабельних та підземно-кабельних вводів
проводів.
Встановлення “блискавковідводів” та розрядників на опорах зв’язку та
радіофікації.
Навчально-виробничі роботи
Проведення трасування повітряних ліній. Встановлення ізоляторів на
опори. Натягування та закріплення повітряних ліній. Траншейне прокладання
кабельної лінії. Сухе оброблення кабелів низької напруги. Закріплення кабелю
за допомогою стикових та кінцевих муфт. Фазування кабелю.
Проведення ревізії телефонного кабельного ящика. Ремонт телефонного
апарату.
Тема 6. Обслуговування та ремонт комплексних розподільних
пристроїв
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорона праці
під час обслуговування та ремонту комплексних розподільних пристроїв.
Послідовність перевірки та ремонту комплексних розподільних пристроїв до
1000 В.
Вправи
Перевірка розподільних пристроїв до 1000 В (щити, пульти, зборки,
щитки та ін.) відповідності вимогам правил технічної експлуатації
електроустаткування.
Огляд і чищення розподільних пристроїв.
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Перевірка стану ізоляції, щільності натиску розмикаючих і замикаючих
контактів, відсутності течії та слідів масла, стану болтових з’єднань, мережі
заземлення.
Проведення заміру опору ізоляції розподільних пристроїв та іспити на
електричну міцність, ізоляції, елементів приводів вимикачів, роз’єднувачів.
Перевірка змащення на рухомих деталях механізму КРУ.
Регулювання механізму блокування електрообладнання, взаємодії
приводу і вимикача.
Маркування проводів, шин, кабелів. Перевірка механічних з’єднань
електрообладнання.
Навчально-виробничі роботи
Монтаж розподільних пристроїв до 1000 В. Перевірка стану ізоляції,
щільності натиску розмикаючи та замикаючих контактів, надійності болтових
з’єднань, заземлення. Проведення замірів опору ізоляції розподільних
пристроїв мегомметром.
Змащення рухомих механізмів КРО. Перевірка розподільних пристроїв
вимогам ПТЕ електроустаткування.
Тема 7. Заземлюючі пристрої, монтаж і обслуговування
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця та охорона праці
під час монтажу заземлюючих пристроїв. Послідовність монтажу та основні
вимоги до захисних установок.
Вправи
Монтаж внутрішнього контура заземлення.
Монтаж зовнішнього контура заземлення.
Навчально-виробничі роботи
Вимірювання опору заземлюючого пристрою, огляд елементів заземлюючого
пристрою, перевірка цілісності кола між заземлювачем та заземлюваними
елементами.
Тема 8. Обслуговування та ремонт скребкових та стрічкових
конвеєрів
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорона праці
під час обслуговування та ремонту скребкових та стрічкових конвеєрів.
Послідовність розбирання, збирання, ремонту скребкових та стрічкових
конвеєрів.
Вправи
Розбирання та збирання скребкових конвеєрів. Розбирання конвеєрів для
переноски. З’єднання риштаків між собою, з’єднання ланцюгів кола та скребків
з колом. Перенесення приводної та кінцевої головок секції та скребкового кола.
Заміна скребків, ланцюгів кола, з’єднувальних муфт.
Змащування з’єднувальних складальних частин скребкового конвеєра.
Заміна та змащування підшипників.
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Огляд та перевірка роботи стрічкового конвеєра. Перевірка стану
турбомуфт, пристрою з очищення стрічок та барабанів, завантажуючих та
перевантажуючих пристроїв.
Заміна муфт, ролекоопор, приводних та натяжних барабанів стрічок.
Регулювання натягу стрічок. З’єднання стрічок різними способами.
Навчально-виробничі роботи
Розбирання скребкових конвеєрів: з’єднання риштаків між собою,
з’єднання ланцюгів кола та скребків з колом, перенесення приводної та кінцевої
головок секції скребкового кола. Змащування з’єднувальних складальних
частин скребкового конвеєра.
Заміна муфт, роликоопор приводних та натяжних барабанів стрічок
стрічкового конвеєра. Проведення регулювання натягу стрічок та ланцюгів.
Тема 9. Обслуговування та ремонт устаткування відкритих
розробок та бурових робіт
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорони праці
під час обслуговування та ремонту устаткування відкритих розробок та бурових
робіт. Послідовність встановлення, випробування, регулювання та ремонт
устаткування відкритих розробок та бурових робіт.
Вправи
Встановлення бурового верстата на місці буріння.
Підготовка бурового верстата (шнекобурової машини) до роботи.
Випробування та регулювання обладнання під навантаженням. Технічне
обслуговування під час експлуатації. Заміна дефектної гусеничної ланки.
Перевірка редуктора привода ходу.
Регулювання гальма лебідки.
Обслуговування гідропривода. Заміна та чистка маслофільтрів, перевірка
електрозолотників та регулювання захисних клапанів, заміна кулачків.
Контроль роботи коробки передач по показникам датчика тиску масла в
системі змащування.
Обслуговування пневмосистеми верстатів шарошечного буріння.
Регулювання роботи компресорів.
Обслуговування системи обезпилювачів та пилозбиральних машин.
Екскаватори. Перевірка стану металоконструкцій стріли, регулювання
механізму відкривання днища. Заміна мастила.
Багатоковшові екскаватори. Технічне обслуговування та ремонт
черпакової рами та ходового обладнання.
Ремонт ковшів та механізмів підйому.
Технічне обслуговування та ремонт роторних екскаваторів. Перевірка
стану роторних колес, стріли та механізму підйому.
Скрепери та бульдозери. Технічне обслуговування та ремонт ходової
частини, канатного та гідравлічного привода ножів, поліспастів та лебідок.
Контроль стану канатів.
Технічне обслуговування горнотранспортної машини. Перевірка
гальмівних пристроїв, підшипників ходової частини.
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Обслуговування та ремонт гідравлічних приводів механізму
опрокидування кузовів.
Огляд та виявлення несправностей транспортних мостів. Ремонт
механічної системи.
Огляд землесосів. Перевірка роботи та поточний ремонт гідромоніторів.
Технічне обслуговування та ремонт малолітражних драг.
Навчально-виробничі роботи
Встановлення бурового верстата, випробування та регулювання. Заміна
дефектної гусеничної ланки бурового верстата. Перевірка редуктора привода
ходу.
Обслуговування пневмосистеми верстатів шарошечного буріння.
Регулювання роботи компресорів.
Обслуговування системи обезпилювачів та пило збиральних машин.
Технічне обслуговування та ремонт черпакової рами та ходового обладнання
багато ковшових екскаваторів. Ремонт механізмів підйому.
Перевірка стану роторних колес, стріли та механізму підйому роторних
екскаваторів. Ремонт ходової частини скреперів та бульдозерів.
Перевірка гальмівних пристроїв підшипників ходової частини горно
транспортних машин. Ремонт гідравлічних приводів механізму опрокидування
кузовів. Ремонт механічної системи транспортних мостів. Ремонт
гідромоніторів.
Тема 10. Обслуговування та ремонт устаткування збагачувальних
виробництв
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорона праці
під час обслуговування та ремонту устаткування збагачувальних виробництв.
Послідовність обслуговування та ремонту дробильного обладнання,
подрібнювального обладнання, розмелювального обладнання, грохотів,
класифікаторного обладнання, пресообладнання, транспортних машин і
механізмів.
Вправи
Огляд дробарки. Перевірка зчеплення зубчатих передач, кріплення
дробарки і електродвигуна. Заміна зубчатих сегментів, зубів, валів.
Випробування дробарки. Технічний огляд обладнання електропривода.
Контроль режиму навантаження.
Перевірка справності деталей млина. Перевірка зубчатої передачі
редуктора. Перевірка пускової електроапаратури, контроль за режимом роботи
електродвигунів роз’ємного обладнання, температурою обмотки і підшипників.
Перевірка несправностей передачі, кріплення підшипників, стійок. Заміна
пружин, тросів, підвісок, підшипників, кронштейнів та інше. Перевірка
випробування та регулювання роботи грохотів. Перевірка наявності змазки.
Підготовка до роботи і спостерігання за роботою класифікатора.
Регулювання і проведення встановлених технічних доглядів за ним.
Визначення несправностей в роботі класифікатора. Перевірка наявності
мастила. Обслуговування електродвигунів, приводів. Обертання та підйом,
59

пускання нижнього кінця спіралі при зупинці класифікатора. Перевірка
блокування електропривода і усунення несправностей у схемах управління
електроприладом.
Обладнання гравітаційних, магнітних, електростатичних методів
збагачення.
Контрольна розбирання і збирання сепараторів, виявлення дефектів.
Змащення деталей, розбирання і ремонт низьковольтних приладів,
спостереження і догляд за роботою сепаратора.
Контрольний розбір вузлів відсадочних машин. Виявлення та усунення
несправностей у електромагнітних сепараторах для збагачення руди та вугілля.
Обслуговування джерел живлення електромагнітних сепараторів,
регулювання режиму їх роботи.
Часткова збірка, огляд і перевірка несправностей механізмів
пресообладнання. Змащення деталей, регулювання і випробування роботи
пресообладнання. Спостереження за роботою та доглядом.
Обладнання для сушки концентратів.
Огляд центрифуги. Перевірка кріплення підшипників, конічних
шестерень шківів, корпусу, решет та ін. чистка центрифуги, промивка
заливного жолоба і решет. Змащення деталей.
Усунення несправностей в схемах управління електроприводом.
Огляд, визначення та усунення несправностей вакуум-фільтрів.
Закріплення фільтруючої сітки до секторів та дисків фільтрів. Регулювання та
випробування вакуум-фільтрів та догляд за ними.
Огляд сушильної установки та перевірки всіх механізмів, визначення та
усунення несправностей простих вузлів.
Транспортні машини та механізми. Призначення та галузь застосування.
Технічне обслуговування та ремонт простих вузлів навантажувальних
машин.
Технічне обслуговування та ремонт простих вузлів самохідних вагонів.
Встановлення та закріплення батарейних ящиків. Зарядження
акумуляторних батарей, доливання та заміна електролиту.
Огляд конвеєра, елеватора, мостових кранів та ін. Контроль за
обертанням роликів і роботою очисних пристроїв стрічки в місцях
завантаження для транспортування. Перевірка футерівки, кріплення канатів до
вантажного візка, кріплення вантажу. Регулювання натяжних стрічок.
Перевірка пускових пристроїв електропривода. Виявлення та усунення
несправностей в схемах управління електроприводом. Обслуговування
підйомних візків, гальмуючих пристроїв і вантажо-захватних пристосувань.
Технічне обслуговування ручних талів і лебідок.
Насосні і вентиляційні установки.
Розбирання та збирання насосів, їх випробування. Заміна робочих колес,
направляючих апаратів.
Розбирання вентиляторів. Заміна і ремонт робочих колес, направляючих
апаратів, огляд вала, підшипників. Технічне обслуговування електродвигунів,
контроль за навантаженням, температурою обмотки підшипників,
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обслуговування та усунення несправностей в схемах управління насосами і
вентиляторними установками.
Турбоповітродувка і вакуум-насоси. Огляд, виявлення несправностей та
їх усунення в компресорах, повітродувках і вакуум-насосах.
Огляд повітрозбірника, запобіжного клапану, охолоджувача випускного
клапана, маслянок та ін. Центрування електроприводу з турбоповітродувкою,
вакуум-насосом, контроль напору продуктивності турбоповітродувок, вакуумнасосів та компресорів. Технічне обслуговування електродвигунів, контроль за
навантаженням, температурою обмотки та підшипників. Технічне
обслуговування, визначення та усунення несправностей в схемах. Управління
повітродувками, компресорами та вакуум-насосами.
Обезпилювачі та пилозбиральні машини.
Огляд, часткове та повне розбирання обезпилювачів та пилезбирачів,
виявлення несправностей, заміна деталей та регулювання роботи обезпилювача
та пилезбирачів. Нагляд та догляд за роботою пиловідокремлювачів.
Обслуговування зарядних апаратів електрофільтрів.
Навчально-виробничі роботи
Заміна зубчатих сегментів, зубів, валів дробарки. Випробування
дробарки. Перевірка зубчатої передачі редуктора млина. Перевірка роботи
грохотів. Розбирання, збирання та технічне обслуговування класифікаторів,
сепараторів, відсадочних машин, пресобладнання та центрифуг. Регулювання
натяжних стрічок конвеєрів та елеватора. Розбирання та збирання насосів,
вентиляторів. Технічне обслуговування компресорного устаткування.
ІІІ. Виробнича практика на виробництві
Тема 1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки.
Електробезпека та засоби індивідуального захисту
Вимоги безпеки праці на підприємствах гірничої промисловості. Причини
та види травматизму. Заходи попередження травматизму. Основні правила з
безпеки праці.
Пожежна безпека. Причини та засоби попередження пожеж. Правила
користування вогнегасниками. Правила поведінки під час пожежі.
Електробезпека. Основні заходи захисту від враження електричним
струмом. Захисні засоби під час роботи з електроустаткуванням.
Індивідуальні захисні засоби електробезпеки. Домедична допомога при
враженні електрострумом.
Правила безпеки під час користування електровимірювальними
приладами, монтажу, демонтажу, ремонту та технічному обслуговуванні
електричних машин та апаратів, освітлення, розподільних, кабельних,
повітряних та телефонних мереж низької напруги, конвеєрів та гірничого
обладнання.
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Тема 2. Самостійне виконання робіт електрослюсарем (слюсарем)
черговим та з ремонту устаткування, складністю 3-го розряду
Самостійне виконання робіт електрослюсаря (слюсаря) чергового та з
ремонту устаткування 3-го розряду на робочих місцях підприємства.
Визначення і застосування передових, високопродуктивних і безпечних
прийомів і методів праці, а також інструментів, пристосувань, які
використовують новатори виробництва.
Примітка
Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним
закладом окремо із урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та
матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками
кадрів та затверджується в установленому порядку
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Арматура електроосвітлювальної та сигнальної мережі низької напруги –
монтаж та встановлення приладів, світильників, звукових сигнальних
пристроїв, рубильників, вимикачів тощо.
2. Апарати телефонні – ремонт.
3. Грохоти – заміна сит.
4. Дробарки, вагоноперекидачі – ремонт і технічне обслуговування.
5. Електродвигуни низьковольтні – розбирання, збирання із заміною
підшипників, встановлення і підключення.
6. Кабелі гнучкі та броньовані – прокладання, підвішування, кріплення, сухе
оброблення кабелів низької напруги.
7. Конвеєри – заміна роликів, роликоопор, електродвигунів, редукторів,
барабанів приводних і натяжних головок, регулювання натягу стрічки та
ланцюгів.
8. Конвеєрі скребкові – монтаж, демонтаж.
9. Контактори, реле, контролери, командоапарати – перевірка та ремонт з
зачищенням контактів.
10. Коробки розподільні – заміна та встановлення запобіжників та рубильників.
11. Машини навантажувальні – заміна шківів, пальців, кріплення канатів.
12. Машини навантажувально-доставні – розбирання ведучих мостів,
регулювання зазорів головної передачі блокового редуктора; зняття й
промивання баків гідравліки, нейтралізації та палива.
13. Насоси – заміна втулок, з’єднувальних пальців муфт; набивання сальників;
приєднання трубопроводів, підключення електродвигунів; технічне
обслуговування.
14. Перекидачі, живильники, штовхачі, стаціонарні водозливні установки,
вибійні молотки, перфоратори, гідромонітори – монтаж, демонтаж, ремонт,
технічне обслуговування.
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15. Однофазні та трифазні лічильники – встановлення та підключення до
мережі.
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 7241 Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування
Кваліфікація: 3-й розряд
ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:
1.
Основи знань з монтажу, технічного обслуговування електричних
машин, механізмів та електроапаратури.
2.
Принцип дії низьковольтних електроустановок, комутаційних
розподільчих пристроїв і підстанцій, силової розподільчої мережі.
3.
Електричні, гідравлічні, пневматичні та кінематичні схеми.
4.
Призначення і правила користування вимірювальними приладами.
5.
Порядок монтажу силових електричних апаратів.
6.
Правила виконання слюсарно-складальних та монтажних робіт.
7.
Правила допуску до робіт в електротехнічних установках; порядок
ведення експлуатаційно-технічної документації.
8.
Призначення та принцип дії заземлення, занулення
9.
Порядок обслуговування та ремонт обладнання устаткування
відкритих розробок і бурових робіт (бурових верстатів, шнекобурової машини,
пилезбиральної машини, багатоковшових екскаваторів, роторних екскаваторів,
гірничотранспортних
машини,
транспортних
мостів,
землесосів,
гідромоніторів);
10. Порядок обслуговування та ремонт обладнання устаткування
збагачувальних
виробництв ( роторних та бакових стаціонарних
вагоноперекидачів, живильників, стрічкових елеваторів, гідравлічних та
пневматичних осадкових машин,центрифуг);
11. Організацію експлуатаційно-ремонтної служби на збагачувальних
та брикетних фабриках.
12. Основи ведення підприємницької діяльності
ВМІЄ:
1.
Організовувати робоче місце.
2.
Виконувати монтаж, демонтаж, ремонт, випробування і технічне
обслуговування механічної та електричної частини простих машин, вузлів і
механізмів, засобів сигналізації та освітлення, розподільних, абонентських
кабельних і телефонних мереж, заземлення.
3.
Проводити ремонт та монтаж повітряних ліній електропередач,
установок градозахисту.
4.
Здійснювати пересування опор ліній електропередачі, монтаж і
демонтаж пересувних ЛЕП.
5.
Замінювати і підключати контрольно-вимірювальні прилади;
здійснювати замір сили струму, напруги у ланцюгах змінного і постійного
струму низької напруги.
6.
Облаштовувати заземлювальні контури.
7.
Проводити вулканізацію гнучких кабелів.
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8.
Змащувати обслуговуване обладнання, відбирати проби масла та
його замінювати.
9.
Проводити заряджання акумуляторних батарей, доливання та
заміну електроліту.
10. Навішувати сигнальні пристрої, замінювати електролампи,
електричні патрони.
11. Робити огляд та ремонт електротехнічного обладнання,
навантажувальних пристроїв лісового складу, поверхневих майстерень,
збагачувальних виробництв.
12. Розбирати, збирати, промивати, випробувати, змащувати, приймати,
видавати, здійснювати профілактичний ремонт пневматичного інструменту.
13. Виконувати такелажні та стропальні роботи.
14. Робити розмітку поверхонь, ремонт нарізних, шпонкових та
заклепкових з’єднань, пасових і ланцюгових передач.
15. Читати електричні, гідравлічні, пневматичні та кінематичні схеми.
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Перелік основних обов'язкових засобів навчання
Кількість на групу з 15 осіб
№
з\п

Найменування

Для
індивідуального
користування

Для групового
користування

Примітк
а

1.

2
Обладнання
Верстак слюсарний
одномісний з
поворотними лещатами
Верстак слюсарний
демонстраційний з
поворотними лещатами
Верстат заточувальний
двосторонній
Верстат вертикальносвердлильний
Гідравлічний прес для
з’єднання проводів
опресуванням
Монтажні столи з
витяжною вентиляцією
Розподільчий щит
Пульт управління подачі
напруги
Стенди з комплектом
електрообладнання для
монтажу схем
Інструмент
Дриль ручна
Інструмент типу УСА
для опресування мідних
та алюмінієвих жил
Кліщі для зняття ізоляції
з проводів та кабелів
Лампа
паяльна
для
паяння проводів
Монтажний інструмент
(комплект)
Слюсарний інструмент
(комплект)
Шлямбур трубчатий ø 25

3

4

5

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

15

1

1
1
1

15
1
1
15

1
1

1
1
15
15
1
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16.

мм, ø 40 мм
Шпатель сталевий
Прилади і пристрої
Амперметри
Авометр
Вказівники напруги
Вольтметр
Газоаналізатор
Газовизначник
Лічильники
активної
енергії
Люксметр 10-16
Манометр
Мегомметр
Пересувний
зварювальний
трансформатор на 220 В
Плита для розмічання
Плита для випрямляння
Плита перевірочна
Універсальний
вимірювальний прилад
(мультиметр цифровий)
Неавтоматичні вимикачі

17.

Резистори

1

18.

Реостат

1

19.

Контролер

1

20.

Магнітні пускачі

1

21.

Електричні реле(тепрові)

1

22.

5

23.

Плавкі
запобіжники
(різних типів)
Кнопки керування

24.

Вимикач автоматичний

8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

1
15
1
15
15
1
1
15
1
1
1
1

1
1
1
15

1

5
15
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Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти
ДСПТО 7241.В.09.90-2015
(позначення стандарту)

Професія: Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

Код: 7241
Кваліфікація: електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту
устаткування 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 (або забезпечують) підготовку
(підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 7241 Електрослюсар (слюсар) черговий та з
ремонту устаткування
2. Кваліфікація: електрослюсар (слюсар) черговий та з
ремонту устаткування 4-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
основи електротехніки;
способи та правила монтажу, демонтажу, ремонту, випробування й
налагодження обслуговуваного обладнання;
конструкції та монтажні схеми пускорегулювальної апаратури;
правила зняття й вмикання струму високої напруги;
систему вентиляції та напрямок вихідного струменя;
схеми комутації підземної та поверхневої електропідстанцій;
схеми з’єднань статорних і роторних обмоток електродвигунів;
розрахунок і вибір перерізу проводів та кабелів;
призначення окремих вузлів та елементів металоконструкцій, тросів,
підвісок;
систему змащування вузлів;
систему планово-попереджувальних ремонтів;
систему допусків і посадок;
способи ведення такелажних робіт та спуску в шахту гірничих машин і
механізмів;
інструкції з налагодження та пробного пуску електромеханічного
обладнання, що не вимагає монтажу;
технологію оброблення металів і проведення електрогазозварювальних
робіт;
інструкції з проведення електрозварювальних робіт у надшахтових
будівлях, з улаштування заземлення, з огляду, ремонту та випробування
шахтових гнучких та броньованих
кабелів, з огляду та ревізії
вибухобезпечного електрообладнання;
основи теорії пневматики і гідравліки;
читання загальних видів, складання збірних креслень;
типи та конструктивні різновиди підшипників кочення;
основи взаємозамінності деталей;
правила безпечної експлуатації електроустановок в обсязі вимог до 4
групи з електробезпеки.
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Повинен уміти:
проводити монтаж, демонтаж, ремонт, випробування та технічне
обслуговування механічної й електричної частини машин, вузлів та механізмів
середньої складності, обладнання високовольтних підстанцій;
здійснювати перевірку ізоляції електрообладнання;
сушити високовольтні двигуни і трансформаторів;
виконувати ремонт, оброблення та вулканізацію високовольтних гнучких
кабелів і конвеєрних стрічок;
виконувати ремонт освітлення з груповими прожекторами;
проводити заміну тягових канатів, з’єднувальних муфт канатів підвісних
доріг;
проводити огляд і ремонт обладнання автоматизованих лампових;
здійснювати технічне обслуговування й ремонт насосних установок,
обладнання з чищення водозбірників, ремонт і заміну обладнання
хімводоочищення;
спостерігати та контролювати стан трубопроводів, роботи транспортерів,
розподільних пристроїв, електродвигунів, трансформаторів, генераторів,
гальмових електромагнітів, стан сполучення металоконструкцій, тросів і блоків,
визначати ступінь спрацьованості та їх ремонтувати з заміною окремих
елементів;
робити огляд та ремонт механічного обладнання збагачувальних
виробництв;
виконувати технічне обслуговування перетворювальних установок,
підстанцій, засобів СЦБ та автоматичного світлофорного блокування (АСБ)
рейкового транспорту;
проводити випробування засобів електричного захисту при напрузі до
1000 В;
здійснювати слюсарне оброблення та виготовлення простих вузлів і
деталей, обслуговування розсільної сітки і заморожувальних колонок під час
заморожування ґрунтів;
складати ескізи деталей.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
додержуватись норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й
навколишнього середовища, додержуватись 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;
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знати основні правила оформлення креслень та ескізів, умовні зображення електричних, гідравлічних, пневматичних та кінематичних схем;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів,
кваліфікації осіб
5.1. При продовженні професійно-технічної освіти
Базова або повна загальна середня освіта.
5.2. При підвищенні кваліфікації
Базова або повна загальна середня освіта; професійно-технічна освіта,
кваліфікаційна атестація на виробництві; освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрослюсар (слюсар) черговий та
з ремонту устаткування 3-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1
року.
5.3. Після закінчення навчання
Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрослюсар (слюсар) черговий та з
ремонту устаткування 4-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника
Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування у добувній
промисловості. Надання допоміжних послуг у сфері добування корисних
копалин та розроблення кар'єрів. (КВЕД-2010, секція – В, клас – 09.90).

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу, після закінчення строку навчання,
здійснюється відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок,
затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.
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Типовий навчальний план
Професія: 7241 Електрослюсар (слюсар) черговий та
з ремонту устаткування
Кваліфікація: 4-й розряд
Загальний фонд навчального часу – 720 годин
№
з/п

Кількість годин
Навчальні предмети

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

6.

Загальнопрофесійна підготовка
Основи правових знань
Основи галузевої економіки і підприємництва
Інформаційні технології
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Охорона праці
Спеціальна технологія
Електротехніка з основами промислової
електроніки
Електроматеріалознавство
Читання креслень
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання на підприємстві
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація (або
проміжна
(поетапна)
кваліфікаційна
атестація при продовженні навчання)
Загальний обсяг навчального часу (без п. 4)
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Всього

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

39
8
8
8
15
151
15
88
22

4

4
3
2
1

10
16
513
240
273
10
7

710

7

Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) для підготовки
кваліфікованих робітників за професією Електрослюсар (слюсар) черговий
та з ремонту устаткування
1. Кабінети:
 Основи галузевої економіки і підприємництва;
 Інформаційних технологій;
 Охорони праці;
 Спеціальної технології.
2. Навчально-виробнича дільниця.

Примітка
Для підприємств, організацій, що здійснюють професійне
навчання кваліфікованих
робітників:
- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;
- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися
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
1.
2.
3.
4.

Кількість годин
Тема

всього

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

з них на
лабораторно –
практичні роботи

2
2
3
1
8

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 і
його види. Загальні умови створення та реєстрації підприємства.
Тема 2. Захист господарських прав і інтересів
Доарбітражне
врегулювання
господарських
арбітражного процесу.

спорів.

Учасники

Тема 3. Праця, закон і ми
Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і
службовців за шкоду, заподіяну підприємству, організації.
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
Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної
відповідальності.
Адміністративна відповідальність неповнолітніх.
Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення.
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Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»
№
з/п

1.
2.

3.
4.

Кількість годин

Тема

Всього

Підприємства вугільної промисловості, їх
структура і напрямок діяльності
Матеріально-технічна база підприємств
вугільної промисловості. Ефективність та
потужність
Організація праці на підприємстві. Персонал
підприємства та продуктивність праці
Система управління персоналом підприємства.
Залік
Всього годин:

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
2

2
2
8

Тема 1. Підприємства вугільної промисловості. Структура
Підприємства вугільної промисловості (відкриті кар’єри, підземні
розробки, збагачувальні підприємства), напрямки їх діяльності.
Робоче місце електрослюсаря (слюсаря) чергового та з ремонту
устаткування.
Організація і обслуговування робочих місць.
Тема
2. Матеріально-технічна база підприємств вугільної
промисловості. Ефективність та потужність
Статутний капітал (фонд).
Основні фонди (електричні машини, діюче електроустаткування, системи
управління двигунами, підйомно-транспортні засоби), їх облік та оцінка, знос
та відтворення.
Показники ефективності виробництва: фондовіддача, фондомісткість,
амортизація.
Виробнича потужність підприємства та її розрахунок.
Тема 3. Організація праці на підприємстві. Персонал підприємства та
продуктивність праці
Поділ і кооперація праці на підприємстві, її особливості в роботі
електрослюсаря (слюсаря) чергового та з ремонту устаткування.
Організація і обслуговування робочих місць.
Персонал підприємств вугільної промисловості міста. Шляхи підвищення
продуктивності праці і якість персоналу підприємств.
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Фактори, що впливають на зміну професійно кваліфікаційного складу
кадрів підприємства. Сучасні методи підготовки кадрів.
Тема 4. Система управління персоналом підприємства
Менеджмент.
Основні риси сучасного управління персоналом. Основні напрямки
управлінської діяльності на підприємствах вугільної промисловості міста.
Перспектива розвитку вугільних підприємств міста.
Залік.
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Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»
Кількість годин
№

Тема

з/п

та

Всього

інформаційні

З них на
лабораторнопрактичні роботи

1.

Інформація
технології

2.

Програмні засоби ПК. Комп'ютерні
технології

2

2

3. Мережні системи та сервіси
Всього годин:

2
8

2
4

4

Тема 1. Інформація та інформаційні технології
Поняття про інформацію та інформаційні технології.
Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології
Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення
та подання інформації.
Розробка фірмового стилю.
Мультимедійні технології.
Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення
презентацій.
PowerPoint.
Лабораторно-практичні роботи:
1. Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».
2. Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».
Тема 3. Мережні системи та сервіси
Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і
глобальні мережі.
Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції.
Основні мережні сервіси. Браузери.
Лабораторно-практичні роботи:
1. Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії).
2. Створення публікації «Інновації в професії».

77

Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»
№
з/п

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Кількість годин

Тема

Всього

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

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
6

2
2
1
2

15

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття “Охорона праці”, значення, мета і завдання предмета.
Основні законодавчі акти з охорони праці. Завдання системи стандартів з
безпеки праці. Правила внутрішнього розпорядку. Права робітників на охорону
праці під час роботи на підприємстві. Посадові інструкції, функції, обов’язки.
Органи управління охороною праці в Україні. Повноваження Державного
комітету України з нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці).
Повноваження міністерств та інших центральних органів. Повноваження
місцевих державних адміністрацій і Рад. Державний нагляд. Громадський
контроль за виконанням законодавства з охорони праці. Повноваження і права
адміністрації щодо здійснення контролю за охороною праці.
Навчання та інструктажі з охорони праці.
Виробничий травматизм і професійні захворювання. Головні причини
травматизму і захворювання; заходи щодо їх попередження.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про
потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з
охорони праці
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Загальні питання безпеки праці. Значення безпеки праці на виробництві
Перелік робіт з підвищеною небезпекою в галузі. Роботи з підвищеною
небезпекою. Робота на висоті та вимоги до робіт електрослюсаря (слюсаря)
чергового та з ремонту устаткування.
Безпека праці при роботі діючих електроустановках.
Вимоги до персоналу, який виконує роботи з обслуговування та ремонту
електроустаткування. створення безпечних умов при обслуговуванні та
ремонті електроустаткування, згідно з “Правилами безпечної експлуатації
електроустановок споживачів”. Кваліфікаційні групи з електробезпеки.
Вимоги
безпеки праці під час профілактики і ремонту
електроустаткування.
Правила
безпечного
проведення
оглядів
електроустановок (ліній), оперативних переключень; виконання робіт при
повному або частковому знятті напруги, без зняття напруги і аварійних
ситуаціях. Заходи безпеки при окремих роботах. Правила безпеки при роботі з
електроінструментом, приладами, переносними світильниками, понижуючими
трансформаторами. Заходи безпеки при монтажі конструкцій, проводів,
кабелю. Безпека праці при виконанні робіт на повітряних лініях
електропередач. Поранення і каліцтва під час обслуговування та ремонту
електроустаткування. Найбільш типові травми для електрослюсаря. Професійні
захворювання електрослюсаря.
Основні небезпечні виробничі чинники під час обслуговування та
ремонту електроустаткування. Безпека праці при підключенні до джерел
струму.
Основні
правила
поведінки
робітників,
які
експлуатують
вантажопідйомні механізми. Дії робітників при виникненні небезпечної
ситуації на робочому місці.
Зони небезпеки та їх огородження. Світлова та звукова сигналізації.
Запобіжні надписи, сигнальні фарбування, знаки безпеки.
Засоби індивідуального захисту небезпечних і шкідливих виробничих
факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист
від шуму, пилу, газу, вібрації, несприятливих метеорологічних умов.
Фізіологічна та психологічна основи трудового процесу (безумовні та
умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).
Пристосування людини до навколишніх умов на виробництві (відчуття,
сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.
Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп
роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх
вплив на безпеку праці.
Прилади для контролю за умовами і безпекою праці. Правила запобігання
нещасним випадкам. План ліквідації аварії та евакуації з приміщення.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист
виробництва
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Характерні причини виникнення пожежі. Пожежонебезпечні властивості
речовин. Організаційні та технічні протипожежні заходи. Протипожежна
автоматики та пожежна сигналізація.
Горіння речовин і способи його припинення. Вогнегасні матеріали та
речовини.
Пожежна техніка для захисту об’єктів. Гасіння і профілактика пожеж на
об’єктах підприємств. Особливості гасіння пожежі в електроустановках.
Правила поведінки при пожежі у виробничих приміщеннях. Порядок
повідомлення пожежної охорони про виникнення пожежі.
Промислові аварії, пов’язані з викидами, вибухами та загорянням
хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнування і
наслідків аварій від масштабу, фізико-хімічних властивостей і параметрів
пальних речовин, що використовуються в технологічній системі.
Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та
вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні та газових викидів у
незамкнутому просторі.
Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку
середовища.
Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного захисту (ПАЗ).
Запобігання аварійності від розгерметизації технологічних систем,
загорання аварійних викидів.
Тема 4. Основи електробезпеки
Промислова електрика. Статична електрика. Атмосферна електрика.
Особливості ураження електричним струмом.
Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми.
Фактори, що впливають на рівень ураження людини електрострумом, головні з
них. Відчутний, невідпускний, фібриляційний струм, їх граничні значення.
Класифікація виробничих приміщень з електробезпеки, їх характеристика.
Основні причини електротравматизму. Занулення і захисне заземлення.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках напругою до і
понад 1000 В. Плакати з електробезпеки.
Класифікація робіт в електроустановках з електробезпеки, їх
характеристика. Допуск до роботи в електроустановках. Наряд-допуск.
Заходи щодо захисту від статичної електрики. Захист будівель і споруд
від блискавки.
Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди
Поняття про виробничу санітарію. Організаційні засоби і способи
виробничої санітарії. Гігієнічні засоби виробничої санітарії. Значення гігієни
праці та внутрішньої санітарії, зокрема для навколишнього середовища.
Екологія та виробництво. Санітарно-технічні методи і засоби на
виробництві.
Лікувально-профілактичне харчування. Фізіологія праці.
Дотримання норм підіймання і переміщення важких речей. Вимоги до
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опалення. Вентиляція і конденсація повітря. Правила експлуатації систем
опалення і вентиляції.
Типи освітлення. Правила експлуатації. Природне освітлення. Правила
експлуатації освітлення.
Санітарно-побутове забезпечення працівників.
Щорічні медичні огляди неповнолітніх та працівників.
Тема 6. Надання першої медичної допомоги потерпілим при
нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи
профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та
катастроф
Основи анатомії людини. Організм людини та вплив на нього
електромагнітних полів. Загальні положення про надання
долікарняної
допомоги. Медична аптечка,
її місцезнаходження та склад. Правила
користування аптечкою.
Правила надання допомоги при пораненні. Зупинка кровотечі. Перша
допомога при забитті, вивихах, переломах, непритомності, опіку, обмороженні,
утопленні, отруєнні, ураженні електричним струмом. Оживлення методами
штучного дихання, непрямого масажу серця. Спосіб Сільвестра. Спосіб
Шефера. Транспортування потерпілого.
Виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних
чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей.
Захист виробничого персоналу і населення, зменшення втрат, збитків і
руйнувань при аваріях та великих пожежах.
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Типова навчальна програма з предмета
«Спеціальна технологія»
№
з/п

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

Кількість годин

Тема

Всього

Технологія електромонтажних робіт
Вимірювання електричних величин
Монтаж та обслуговування освітлювального
устаткування
Обслуговування та ремонт електричних апаратів
Монтаж, обслуговування та ремонт електричних
машин
Повітряні,
кабельні
та
телефонні
лінії
електропередач
Обслуговування
та
ремонт
комплектних
розподільних пристроїв

6
12

Електрогазозварювальні роботи

8

Обслуговування та ремонт скребкових та
стрічкових конвеєрів
10. Обслуговування
та
ремонт
устаткування
відкритих розробок та бурових робіт
11. Обслуговування
та
ремонт
устаткування
збагачувальних виробництв
Всього годин:
9.

6
4
6

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

2

4
10

6
14
12
88

2

Тема 1. Технологія електромонтажних робіт
Особливості проведення електромонтажних робіт в спец приміщеннях.
Основні електромонтажні інструменти та пристрої для проведення проводки
напруги до та понад 1000 В.
Шнурові електропроводки. Способи проходження електропроводки крізь
стіни та міжповерхові перекриття.
Приєднання силових проводів до щитків. Технологія проведення монтажу
трубчастим дротом, проводом та кабелем. З’єднання трубчастих проводів,
дротів та кабелів в пластмасових та металевих коробках.
Тросові електропроводки. Монтаж та закріплення тросу. Освітлювальні
коробки для тросових електропроводок.
Визначення струмових навантажень на кабель. Вимірювання опору та
випробування ізоляції, ємності й омічного опору кабелів.
Ремонт високовольтних кабелів з встановленням з’єднувальних муфт.
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Вимоги до проведення проводки на верстатах та рухомих механізмах.
Технологія прокладання проводів та кабелів в лотках та коробках.
Способи монтажу проводів та кабелів по лоткам: рядова, одношарова,
двошарова, пакетами, пучками.
Верхолазні роботи на висоті до 50 м під час виконання електромонтажних
робіт.
Технологія прокладання монтажу шиновими струмоводами. Шинові
струмоводи напругою понад 1000В. З’єднування та закріплення шинових
струмоводів. Безпека праці під час електромонтажних робіт.
Тема 2. Вимірювання електричних величин
Класифікація електровимірювальних приладів. Загальні технічні вимоги
до електровимірювальних приладів. Схеми вмикання приладів для виконання
різних вимірювань.
Особливості монтажу електровимірювальних приладів.
Поняття про вимірювальні перетворювачі, їх класифікація, схеми
вмикання.
Відомості про цифрові вимірювальні прилади та аналого-цифрові
перетворювачі. Типові несправності електровимірювальних приладів, методи їх
усунення. Мостові методи вимірювань. Схеми мостів для різних вимірювань.
Розширення меж вимірювання. Трансформатори струму і напруги, їх
призначення, конструкція, схеми вмикання та правила експлуатації і
обслуговування. Призначення та методи перевірки приладів.
Безпека праці при обслуговуванні електровимірювальних приладів.
Вимірювання неелектричних величин: тиску, температури та інше.
Тема 3. Монтаж та обслуговування освітлювального устаткування
Чотирипровідна освітлювальна мережа. Схеми електроживлення
побутових, виробничих приміщень та підприємств гірничої промисловості.
Встановлення, монтаж освітлювальних щитків, пунктів освітлювальної
арматури.
Закріплення
освітлювачів
при
використанні
різних
типів
електропроводки.
Різновиди розподільних щитків електричної енергії.
Ввідні шафи та ящики в мережі трифазного струму з глухозаземленою
нейтралю.
Стаціонарне прожекторне обладнання.
Освітлення
пересувними
прожекторами.
Змішане
освітлення
стаціонарними і пересувними прожекторами та освітлювачами.
Правила технічної експлуатації освітлювального устаткування.
Ревізія шахтових освітлювачів. Ремонт освітлення з груповими
прожекторами.
Правила безпеки під час монтажу та обслуговування освітлювального
устаткування.
Газорозрядні джерела світла (люмінесцентні, дугові, ртутні).
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Схеми вмикання люмінесцентних ламп, дугових, ртутних ламп (ДРЛ),
гірлянд.
Ілюмінація. Види, призначення, будова, технічне обслуговування та
ремонт.
Аварійне освітлення.
Особливості монтажу, ремонту та обслуговування освітлювачів у
вибухонебезпечних приміщеннях.
Схеми освітлювальних мереж.
Схеми розподільних пристроїв освітлювального електроустаткування.
Пускові прилади.
Правила технічної експлуатації освітлювальних установок.
Вимоги безпеки праці під час монтажу, обслуговування та ремонту
освітлювальних електроустановок.
Лабораторно-практичні роботи:
1. Складання схеми та підключення шахтового освітлювача РВЛ-20М.
Тема 4. Обслуговування та ремонт електричних апаратів
Порядок проведення нагляду за роботою електричної апаратури.
Профілактичні ревізії та ремонти, терміни та об’єми. Графік ППР.
Розбирання, збирання із заміною або відновленням, випробовування та
налагодження комутаційної, пускорегулювальної та захисної апаратури:
вимикачів, перемикачів, реостатів, запобіжників, кнопок керування,
контакторів, магнітних пускачів типу ПМ, електромагнітних та теплових реле,
контролерів та командоконтролерів.
Монтаж, технічне обслуговування та ремонт високовольтних
роз’єднувачів та короткозамикачів, вимикачів навантаження. Причини типових
несправностей та методи їх усунення в роботі низьковольтних та
високовольтних апаратів.
Ремонт та регулювання контактних систем.
Технічне обслуговування та ремонт вантажопідйомних, гальмівних та
приводних електромагнітів.
Тема 5. Монтаж, обслуговування та ремонт електричних машин
Особливості монтажу, технічного обслуговування та ремонту
високовольтних генераторів та двигунів.
Періодичність оглядів електродвигунів, контроль нагріву корпуса та
підшипників, контроль за навантаженням двигунів. Перевірка опору ізоляції
обмоток електродвигунів. Причини аварійної зупинки.
Основні види неполадок в електродвигунах, причини та методи усунення.
Планово-попереджувальні огляди та капітальні ремонти. Строки їх
проведення. Періодичність оглядів і ремонтів.
Інструменти, обладнання та пристрої для розбирання та складання
електромашин.
Технологія розбирання та складання електричних машин.
Ремонт механічної частини електродвигунів.
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Ремонт обмоток, колекторів, контактних кілець, щіткового механізму.
Ремонт магнітопровода: усунення обгоряння поверхні і замикання
пластин, підтягування стяжних болтів пакета магнітопровода.
Догляд за підшипниками кочення та ковзання.
Ознаки пошкодження та методи усунення дефектів.
Післяремонтне складання двигунів.
Пробний пуск електродвигуна.
Безпека праці під час монтажу, ремонту та обслуговування електричних
машин.
Тема 6. Повітряні, кабельні та телефонні лінії електропередач
Технічне обслуговування повітряних ліній електропередач високої
напруги.
Ремонт із заміною проводів, ізоляторів зчеплювальної арматури.
Проведення підземної та поверхневої комутації електропідстанцій.
Технічне обслуговування та ремонт кабельних та повітряних ліній
телефонного та радіозв’язку. Налагодження автоматичних телефонних станцій.
Способи прокладання силового кабелю.
Прийоми закріплення силового кабелю в сталевій кінцевій воронці.
Правила монтажу високовольтного кабелю в чавунній з’єднувальній
муфті.
Вибір мідних гільз для з’єднування кабелів опресовуванням та діаметра
стальних труб для прокладання.
Розрахунок струмових навантажень на кабель.
Ремонт та випробування шахтових гнучких кабелів.
Тема 7. Обслуговування та ремонт комплектних розподільних
пристроїв
Розподільні пристрої напругою 6-10 кВ. Електрообладнання розподільних
пристроїв: трансформатори струму, напруги та вимірювальні, триполюсні
роз’єднувачі, приводи роз’єднувачів, оливні та газові вимикачі, ручні та
автоматичні приводи до вимикачів, запобіжники.
Конструктивні особливості закритих та відкритих розподільних
пристроїв.
Порядок проведення контрольних оглядів розподільних пристроїв.
Послідовність дій персоналу при обслуговуванні розподільних пристроїв.
Строки проведення поточного ремонту.
Пересувні комплексні трансформаторні підстанції для живлення бурових
верстатів, освітлювального устаткування, насосів водозливу: схема електрична
принципова. Технічні характеристики.
Ремонтні операції: чистка електрообладнання, перевірка дії рухомих
частин апаратури, контроль за станом ізоляції, підтягування кріпильних болтів.
Типові несправності високовольтних апаратів та причини їх виникнення.
Прилади для контролю.
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Капітальний ремонт оливних вимикачів: від’єднання вимикача від шин і
проводу, зливання мастила, розбирання вимикача, огляди і ремонт механізму
приводу, фарфорових, опорних, прохідних ізоляторів і ізоляторів тяги,
внутрішньобакової ізоляції, дугогасильної камери, нерухомого і рухомого
контактів, ізоляційних циліндрів, мастилопокажчиків, прокладок та інших
деталей.
Складання вимикачів, регулювання роботи механізмів, випробовування.
Особливості ремонту повітряних вимикачів.
Капітальний ремонт роз’єднувачів. Перевірка роботи приладів
роз’єднувача. Заміна контактів.
Ремонт запобіжників, очистка від пилу і бруду фарфорових ізоляторів,
патрона, контроль щільності прилягання контактних поверхонь, заміна
контактів, перевірка контактного з’єднання з ошинуванням, перевірка плавкої
вставки та заповнення кварцовим піском.
Відомості про ремонт розрядників, особливості цього ремонту.
Характеристика робіт під час ремонту реакторів. Ремонт ошинування
розподільних пристроїв: очищення ізоляції, заміна фарфорових ізоляторів,
усунення дефектів на контактних поверхнях. Інструмент, пристрої, прилади.
Якість ремонтних робіт.
Випробовування і післяремонтне налагодження апаратів. Вимоги безпеки
праці щодо проведення робіт під час технічного обслуговування і ремонту
розподільних пристроїв.
Тема 8. Електрогазозварювальні роботи
Будова та призначення зварювального устаткування.
Вимоги охорони праці та правила технічного обслуговування
електрогазозварювального устаткування: вмикання джерела живлення дуги;
регулювання сили зварювального струму; приєднання зварювальних проводів;
затискач електрода в електротримачі, вибір режиму зварювання.
Положення електротримача та щитка.
Прийоми зварювання пластин різної товщини стиковим, кутовим та
накладним з’єднанням, однобічним та двобічним швами.
Контроль якості зварних з’єднань.
Будова та призначення газозварювального устаткування. Вимоги правила
безпеки та технічного обслуговування газозварювального обладнання:
підготовка генератора до роботи; встановлення редуктора на балон; приєднання
до генератора, балона до пальника; регулювання тиску та полум’я. Вибір
режиму зварювання.
Прийоми зварювання пластин різної товщини стиковим, кутовим та
накладним з’єднанням.
Тема 9. Обслуговування та ремонт скребкових та стрічкових
конвеєрів
Технічні характеристики скребкових конвеєрів різних типів (СПМ 46, СП
202, СП 202 В 1, СП 87 ПМ, СК 38).
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Правила, термін та об’єми технічного обслуговування та поточних
ремонтів стрічкових конвеєрів з шириною стрічки до 1400 мм. Типові
несправності та їх усунення.
Проведення ревізії редуктора, гідромуфти, приводного вала, тягової
системи, натяжного механізму, скребкового ланцюга.
Організація робочого місця та вимоги техніки безпеки під час
обслуговування та ремонту конвеєрів.
Інструменти та пристрої для ремонту конвеєрів: підставка, щипці,
виколотка, кліщі, стакан, оправка, конус, патрон та ін.
Технологія розбирання та складання ролика. Змащування підшипників.
Технологія ремонту барабанів: розбирання підшипникових вузлів вала,
промивання, заміна пошкоджених деталей, складання та футерівка поверхонь
приводних барабанів.
Методи гарячої та холодної вулканізації стрічок.
Стиковка конвеєрних стрічок та ремонт стиків стрічок.
Заміна приводного, відхиляючого та натягуючого барабанів без знімання
стрічки. Вимоги до випробовування конвеєра після ремонту.
Тема 10. Обслуговування та ремонт устаткування відкритих
розробок та бурових робіт
Правила монтажу, технічне обслуговування, ремонту, випробування та
регулювання бурових верстатів та установок з різними способами буріння.
Конструктивні особливості. Переваги та недоліки. Основні вузли та механізми.
Технічні характеристики.
Розбирання, ремонт, збирання, випробування та регулювання вузлів
середньої складності.
Ударно-канатний верстат: кривошипно-шатунний механізм, механізм
видалення шлаку.
Верстат шарошкового буріння: механізм ходу, електро- та гідроприводів,
повітряно-водяна система.
Верстати обертально-падаючих способів буріння: механізм подавання та
обертання ставу, гідропатрона.
Верстати ударно-обертального та обертального буріння: механізм
обертання, пневмосистема.
Вантажо-доставне обладнання. Структурні та кінематичні схеми різних
типів
екскаваторів:
універсальних
одноковшових,
гусеничних
та
пневмоколесних, спеціальних кар’єрних, спеціальних вскришних, спеціальних
крокуючих.
Конструктивні особливості. Технічні характеристики. Основні вузли та
механізми. Переваги та недоліки. Основи технічної експлуатації.
Монтаж, демонтаж, ремонт та технічне обслуговування екскаваторів.
Розбирання та складання вузлів середньої складності: механізмів підйому, тяги,
повороту, напору, ходи.
Принципові схеми приводів екскаваторів: вид двигуна внутрішнього
згоряння, вид електричного двигуна та гідравлічного привода.
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Проведення ревізії приводів екскаваторів. Конструктивні особливості та
технічні характеристики транспортно-відвального мосту Морозівського
розрізу. Технічне обслуговування та ремонт.
Конструктивні
особливості
та
технічні
характеристики
відвалоутворювачів: одна або двохагрегатні, з кроково-рельсовим ходом, з
секційно-гвинтовими відвальними стрілами, трубчаті. Технічне обслуговування
та ремонт.
Технічні характеристики кар’єрних бульдозерів з канатно-блочним та
гідравлічним механізмом управління відвалом потужністю до 225 кВт. Правила
технічного обслуговування та поточного ремонту.
Технічні характеристики
гусеничних
та колісних
скреперів.
Конструктивні особливості самохідних скреперів. Проведення ревізії силового
обладнання самохідного скрепера.
Електровози постійного та змінного струму із зчіпною вагою до 25 т.
Демонтаж, монтаж та технічне обслуговування. Проведення ревізії гальмівної
системи та пневмосистеми розвантаження думпкарів.
Конструктивні особливості тепловозів та технічні характеристики.
Ремонт перекидного механізму та розвантаження. Проведення ревізії ходової
частини тепловоза.
Схема роботи вагонів-самоскидів типу ВС (думпкарів). Конструктивні
особливості. Ремонт пнемо та гідросистеми думпкарів.
Автосамоскиди. Конструктивні особливості. Механічна трансмісія.
Гідромеханічна трансмісія. Електрична трансмісія. Технічне обслуговування та
ремонт ходової частини.
Засоби гідророзробки: гідромоторний та землеснарядний. Технічні
характеристики гідромоніторів ближнього та дальнього бою, високо- та
низьконапорних з ручним управлінням. Обслуговування та ремонт. Технічні
характеристики землеснарядів.
Обслуговування
та
ремонт
ґрунтового
одноступеневого
та
двохступеневого землесоса.
Стаціонарне та пересувне компресорне устаткування. Електрообладнання
компресорного устаткування. Вимоги ПУЕ безпечної експлуатації судин під
тиском. Обслуговування та ремонт.
Тема 11. Обслуговування та ремонт устаткування збагачувальних
виробництв
Схеми електропостачання збагачувальних підприємств гірничої
промисловості. Огляд та ремонт механічного обладнання збагачувальних
виробництв.
Підбір привода та комутаційних апаратів для конусних дробарок
крупного, середнього та дрібного роздроблювання.
Основні режими роботи конусної дробарки: пуск та режим
роздроблювання. Характеристика та методи роботи в холосту та під
навантаженням. Підключення дробарки до електродвигуна з фазним ротором та
комутаційних апаратів.
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Підключення дробарок до короткозамкнених асинхронних двигунів.
Проведення реверсування привода дробарок. Налагодження та ремонт привода.
Гідросистеми високого та низького тиску.
Перевірка роботи та усунення несправностей в гідравлічному пристрої
регулювання розвантажувальної щілини.
Оливонасоси та оливофільтри дробарного обладнання. Ремонт та
налагодження. Апарати керування. Прилади автоматичного контролю
змащувальних та гідравлічних пристроїв.
Приводи кульового та стрижневого розмелювального обладнання.
Комплектне електрообладнання. Електрообладнання
та
прилади
автоматичного контролю розмелювального обладнання. Налагодження та
ремонт.
Електрообладнання механізмів розділення (збагачення).
Сепаратори. Відсадочні та флотаційні машини.
Підключення електропривода до механізмів розділення. Технічні
характеристики приводів.
Схеми управління стрічкових та барабанних магнітних сепараторів.
Знаходження та усунення несправностей в силовій та магнітній системах
електрообладнання механізмів розділення, налагодження та ремонт.
Ремонт пневмосистем пневматичних та пневмомеханічних флотаційних
та поршневих відсадочних машин.
Електрообладнання
машин
ошматкування
та
відпалювання
(агломераційні машини, охолоджувачі агломерату, змішувачі, вентилятори,
ексгаустери, дозатори, ошматкувачі, відпалювальні машини, сушильні
барабани).
Приводи механізмів агломераційних фабрик та фабрикошматкування.
Монтаж та підключення приводів та апаратури управління машин
ошматкування та відпалювання.
Налагодження роботи агломераційної машини. Режими керування:
штовхальний, місцевий та дистанційний.
Електрообладнання механізмів дешламатора, фільтрації та сушіння.
Встановлення та підключення приводів апаратури управління, блокування та
сигналізації. Налагодження та ремонт.
Налагодження та ремонт електропривідних підвісних канатних доріг.
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Типова навчальна програма з предмета
«Електротехніка з основами промислової електроніки»
№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.

Кількість годин

Тема

Всього

Напівпровідникові прилади
Електровакуумні прилади
Іонні( газорозрядні) прилади
Оптоелектронні прилади
Випрямлячі змінного струму
Всього годин:

2
6
3
5
6
22

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

1
1

Тема 1. Напівпровідникові прилади
Напівпровідниковий терморезистор, вольт-амперна й температурна
характеристики.
Транзистори, основні схеми включення із загальною базою та загальним
емітером. Вхідні та вихідні характеристики, коефіцієнт підсилення. Біполярні
та польові транзистори. Світлодіоди. Будова, принцип дії, застосування.
Тема 2. Електровакуумні прилади
Приймально-підсилювальні лампи. Діоди, тріоди, тетроди, пентоди.
Комбіновані та багатосіткові лампи. Їх будова. Призначення електродів, схема
включення, характеристики та параметри. Основні типи приймальнопідсилювальних ламп, їх маркування, цоколівка.
Генераторні лампи. Типи генераторних та модуляторних ламп, їх
маркування. Лампи малої, середньої та великої потужностей. Конструктивні
особливості та галузь застосування генераторних ламп.
Електронно-променеві трубки (ЕПТ). Їх класифікація, будова та принцип
роботи. Осцилографічні ЕПТ, кінескопи, передавальні ЕПТ, їх маркування та
сфера застосування.
Осцилограф, структурна схема та принцип роботи.
Тема 3. Іонні (газорозрядні) прилади
Електричні явища та носії заряду в газах. Тліючий та дуговий розряди, їх
використання в газорозрядних приладах. Основні види газорозрядних приладів:
неонова лампа, тиратрон, стабілітрон тощо. Лампи розжарювання, газорозрядні
джерела світла, їх будова, принцип роботи, призначення та правила
газорозрядних приладів, маркування.
Тема 4. Оптоелектронні прилади
Визначення оптоелектроніки.
90

Фоторезистори, їх умовне позначення та схема включення. Теплові опір
та струм. Світловий струм та опір освітленого фоторезистора. Сила
фотоструму. Питома чутливість фоторезистора. Основні характеристики.
Фотоелементи із зовнішнім фотоефектом. Будова, умовне позначення та
схема включення, принцип дії. Основні параметри та характеристики фотоелем
Фотодіоди, фототранзистори, фототиристори. Будова, принцип дії.
Основні характеристики та параметри.
Позитивні якості фототиристорів.
Маркування оптоелектронних пристроїв, сфера їх застосування.
Тема 5. Випрямлячі змінного струму
Призначення та принцип дії випрямляча. Типи вентилів, що
застосовуються у випрямлячах різноманітної потужності. Функціональна схема
випрямляча.
Схеми випрямлення: одно- та двонапівперіодна (з середньою точкою,
мостова) трифазна. Графічне зображення випрямленого струму. Згладжувальні
фільтри: їх схеми та принцип дії.
Стабілізація напруги та струму: параметричні стабілізатори,
компенсаційні стабілізатори. Структурні схеми компенсаційних стабілізаторів.
Основні показники стабілізаторів.
Лабораторно-практична робота;
1. Складання мостової схеми випрямляча.
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Типова навчальна програма з предмета
«Електроматеріалознавство»
№
з/п

1.
2.
3.
4.

Кількість годин

Тема

Всього

Діелектрики
Провідникові матеріали і вироби
Напівпровідникові матеріали
Магнітні матеріали
Всього годин:

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

4
2
2
2
10

Тема 1. Діелектрики
Поляризація діелектриків: електронна (іонна, дипольна, об’ємно-зарядна,
спонтанна); поняття про сегнетоелектрики.
Діелектрична проникність і тангенс кута діелектричних утрат. Утрати
енергії в діелектриках при постійній та перемінній напругах.
Пробій діелектриків - тепловий і електричний. Електрична міцність
діелектриків. Поняття про пробій рідких та твердих діелектриків.
Газоподібні діелектрики. Електропровідність газів, поняття про іонізацію.
Вольт-амперна характеристика. Пробій газів на межі з твердим тілом.
(Залежність електричної міцності газоподібних діелектриків від тиску і відстані
між електродами).
Рідинні діелектрики. Синтетичні рідинні діелектрики: совол, совтол,
октол та ін. Склад, основні параметри, марки, застосування.
Тверді органічні діелектрики. Електроізоляційні емалі: гліфтові,
епоксидні; склад, основні параметри, застосування.
Термопластичні компаунди: просочувальні, заливочні, бітумні; склад,
основні параметри і застосування.
Термореактивні компаунди; склад, основні параметри та їх застосування.
Тверді неорганічні діелектрики. Природна електроізоляційна слюда,
мусковит, флонопит, конденсаторна слюда, матеріали слюдяні клейові:
міканіти - склад, основні параметри, застосування.
Слюдинітові електроізоляційні матеріали: слюдинітові папери,
слюденіти; склад, основні параметри, застосування. Слюдопластові матеріали,
їх склад, застосування.
Виробні пластики. Гетинакс, текстоліт. Склад, параметри, особливості
обробки, застосування.
Тема 2. Провідникові матеріали і вироби
Провідникові матеріали з малим питомим опором. Сплави на основі міді,
бронзи і латуні: склад, електричні та механічні властивості, марки,
застосування.
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Сплави алюмінію з кремнієм та цинком, марганцем: склад, основні
властивості, застосування.
Вольфрам, молібден; основні властивості, марки, застосування.
Провідникові матеріали з великим питомим опором. Жаростійкі
провідникові сплави: ніхроми, фероніхроми, фехралі і хромелі. Склад, основні
властивості, марки, застосування.
Провідникові вироби. Ізоляція провідникових виробів із скляної,
лавсанової, капронової, фторопластикової плівок. Основні параметри, марки,
використання.
Тема 3. Напівпровідникові матеріали
Основні властивості напівпровідникових матеріалів. Поняття про
електронну провідність, власна і домішкова провідності, діркова провідність,
донорні і акцепторні суміші, поняття про p-n переходи та їх властивості.
Поняття про вольт-амперну характеристику напівпровідників, її залежність від
температури.
Основні напівпровідникові матеріали (германій, кремній, арсенід галію,
селен кристалічний, бор, карбід кремнію). Їх структура, основні
характеристики, марки, застосування.
Тема 4. Магнітні матеріали
Основні властивості магнітних матеріалів. 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.
Магнітом’які матеріали. Призначення, властивості, використання.
Технічно чисте залізо, електротехнічна сталь: склад, основні характеристики,
марки, використання. Армозалізо, карбонільне залізо: склад, основні
характеристики, використання. Магнітом’які сплави - паромалої, альсіфери.
Магнітотверді матеріали. Призначення, властивості, застосування.
Основні магнітні сталі: вольфрамова, хромова, кобальтова. Склад,
основні характеристики, марки, застосування.
Магнітотверді сплави: альні, альніси, магнико: склад, основні
характеристики, марки, застосування..
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Типова навчальна програма з предмета
«Читання креслень»
№
з/п

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

Кількість годин

Тема

Всього

Основи технічного креслення
Основи проекційного креслення
Основи машинобудівного креслення
Основи будівельного креслення
Креслення електроустановок і електричних
пристроїв
Схеми
Всього годин:

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
2
2
2
3
5
16

Тема 1. Основи технічного креслення
Загальні правила оформлення креслень.
Правила нанесення лінійних та кутових розмірів,допусків,посадок,шорсткості
поверхонь. Позначення відхилень форми та розміщення поверхонь
Геометричні побудови. Коло та правильні багатокутники. Побудова
спряжень.
Тема 2. Основи проекційного креслення
Методи проекціювання та його елементи. Аксонометричні проекції.
Прямокутне проекціювання. Проекції точки, відрізків прямої та плоских фігур.
Проекції геометричних тіл. Проекції точок, що лежать на поверхні тіла.
Побудова третьої проекції по двох заданих.
Тема 3. Основи машинобудівного креслення
Побудова виглядів, перерізів та розрізів.Зображення і позначення різьб на
кресленнях.Виконання креслень зубчатих коліс та передач. Зображення
пружин.Зображення та позначення клеєвих,паяних та зварних зєднань.
Тема 4. Основи будівельного креслення
Умовні позначення на будівельних кресленнях.Види зображень на будівельних
кресленнях.Правила та послідовність читання будівельних креслень.
Тема 5. Креслення електроустановок та пристроїв
Методичні вказівки з читання креслень електроустановок.Читання
креслень трансформаторних підстанцій і розподільчих пристроїв.Читання
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креслень шинопроводів і контурів заземлення.Читання креслень силових і
освітлювальних установок.Креслення опор електричних ліній.
Тема 6. Схеми
Класифікація та призначення схем. Умовні позначення на електричних,
кінематичних, гідравлічних та пневматичних схемах. Методичні рекомендації з
читання схем. Вправи з читання схем.
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Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія: 7241 Електрослюсар (слюсар) черговий та
з ремонту устаткування
Кваліфікація: 4-й розряд
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

Кількість
годин

Тема
І. Виробниче навчання на підприємстві
Інструктаж з охорони праці та протипожежної
безпеки, ознайомлення з підприємством
Електромонтажні роботи
Вимірювання електричних величин
Монтаж
та
обслуговування
освітлювального
устаткування
Обслуговування та ремонт електричних апаратів
Монтаж обслуговування та ремонт електричних
машин
Монтаж повітряних, кабельних та телефонних ліній
електропередач
Обслуговування та ремонт комплектних розподільних
пристроїв
Електрогазозварювальні роботи

6
18
12
18
18
24
18
24
36

10.

Обслуговування та ремонт скребкових та стрічкових
конвеєрів

18

11.

Обслуговування та ремонт устаткування відкритих
розробок та бурових робіт
Обслуговування
та
ремонт
устаткування
збагачувальних виробництв
Всього годин:
ІІ. Виробнича практика
Інструктаж з охорони праці та протипожежної
безпеки. Електробезпека та засоби індивідуального
захисту
Самостійне виконання робіт електрослюсарем
(слюсарем) черговим та з ремонту устаткування,
складністю 4-го розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Всього годин:

24

12.

1.

2.
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24
240
7

266

273

Разом:

513

І. Виробниче навчання на підприємстві
Тема 1. Інструктаж з охорони праці, ознайомлення з підприємством
Загальні організаційні вимоги. Ознайомлення з режимом роботи і
правилами внутрішнього розпорядку, порядком одержання та здавання
інструменту і пристроїв.
Первинний інструктаж з охорони праці. Вимоги безпеки на конкретних
робочих місцях. Правила охорони праці під час монтажу, демонтажу, ремонту
та технічному обслуговуванню високовольтних двигунів, трансформаторів,
розподільних пристроїв, освітлення з груповими прожекторами.
Правила охорони праці під час роботи з компресорним устаткуванням.
Пожежна безпека. Інструктаж з організації робочого місця.
Тема 2. Електромонтажні роботи
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорони праці
під час електромонтажних робіт.
Електромонтажні інструменти та прилади для встановлення проводок
напругою понад 1000 В.
Вправи
Механічне з’єднання та окінцювання високовольтних багатожильних
мідних та алюмінієвих проводів.
Проведення проводки шнуровими проводами марки ПРД та ШР.
Закріплення конструкцій з ізоляторами до типових залізобетонних балок
виробничих приміщень. Проведення проводки крізь стіни та міжстінні
перекриття. Підключення силових проводів до розподільних щитків.
Проведення монтажу трубчастими проводами. Закріплення трубчатих
проводів. З’єднання та відгалуження труб проводів в чавунній та пластмасовій
коробці.
Випрямляння, окінцювання та закріплення трубчатих проводів.
Проведення тросової електропроводки. Монтаж та закріплення тросу.
З’єднання тросових проводів в освітлювальній коробці.
Знаходження та усунення пошкоджень при проведенні електромонтажу.
Вимірювання та випробовування ізоляції, ємності й омічного опору
кабелів.
Проведення електропроводки на верстатах та рухомих механізмах.
Прокладання проводів та кабелів в лотках та коробках. Монтаж проводів
та кабелів по лотках: рядова, одношарова, двохшарова, пакетами, пучками.
Прокладання монтажу шинопроводами. З’єднування та закріплення
шинопроводів.
Охорона праці під час електромонтажних робіт.
Навчально-виробничі роботи
Механічне з’єднання та окінцювання високовольтних багатожильних
мідних та алюмінієвих проводів. Випрямляння, окінцювання та закріплення
трубчастих проводів. Проведення проводки шнуровими проводами марки ПРД
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та ШР. З’єднання тросових проводів у освітлювальній коробці. Вимірювання та
випробування ізоляції ємності й омічного опору кабелю. Монтаж проводів та
кабелів по лотках. З’єднання та закріплення шинопроводів.
Тема 3. Вимірювання електричних величин
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорона праці
під час вимірювання величин високої напруги. Основні вимоги при
користуванні різними електричними приладами під час вимірювання
електричних величин.
Вправи
Вимірювання електричних величин високої напруги.
Вимірювання параметрів електричних кіл комбінованими універсальними
та цифровими електровимірювальними приладами. Ознайомлення з паспортами
електровимірювальних приладів, технічною документацією та інструкціями
щодо монтажу і технічного обслуговування електровимірювальних приладів.
Вимірювання параметрів електричних кіл трансформаторами струму та
напруги.
Встановлення
профільних
приладів.
Заземлення
електровимірювальних приладів.
Навчально-виробничі роботи
Вимірювання електричного струму та напруги комбінованими
універсальними та цифровими електровимірювальними приладами.
Вимірювання параметрів електричних кіл трансформаторами струму та
напруги. Заземлення електровимірювальних приладів.
Тема 4. Монтаж та обслуговування освітлювального устаткування
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорони праці
під час виконання монтажу, ремонту, обслуговування освітлювального
устаткування.
Вправи
Монтаж освітлювальної арматури пересувного освітлення.
Заміна ртутних ламп ДРШ-50 фокусуючого прожектора ПФР-45.
Проведення ревізії прожекторів ПЗС-25, ПЗМ-35, ПФС-35, ПКН-1000.
Ремонт пилозахисних та вибухозахисних освітлювачів збагачувальних
фабрик.
Вмикання освітлювачів з газорозрядними лампами. Закріплення деталей
устаткування за допомогою будівельно-монтажного пістолета. Підключення
складного освітлювального устаткування.
Проведення аварійного освітлення.
Монтаж, ремонт та обслуговування освітлювачів у вибухонебезпечних
приміщеннях.
Ревізія автоматичних вимикачів. Обслуговування та ремонт освітлювачів
з елементами автоматики та електроніки.
Пускові прилади.
Монтаж освітлювальної арматури .
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Вмикання освітлювачів згідно технічної та конструкторської
документації.
Виявлення та усунення пошкоджень в освітлювальній мережі
та освітлювачах різних типів.
Технічне обслуговування та ремонт розподільних пристроїв
освітлювального електроустаткування. Ремонт пускових приладів. Заміна
окремих ділянок мережі.
Перевірка стану контактів та контактних з’єднань освітлювального
устаткування.
Навчально-виробничі роботи
Складання схем освітлювачів з газорозрядними лампами. Ремонт
пилозахисних та вибухозахисних освітлювачів збагачувальних фабрик.
Проведення ревізії фокусую чого прожектора ПФР-45. Ремонт освітлювачів з
елементами автоматики та електроніки.
Тема 5. Монтаж, обслуговування та ремонт електричних апаратів
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорона праці
під час обслуговуванні та ремонту високовольтних електричних апаратів.
Послідовність виконання розбирання, збирання, ремонту, монтажу електричних
апаратів.
Вправи
Розбирання, збирання із заміною або відновленням, випробовування й
налагодження комутаційної та пускорегулювальної апаратури: вимикачів,
перемикачів, реостатів, контакторів, кнопок управління, магнітних пускачів
загального призначення, електромагнітних та теплових реле, контролерів та
командоконтролерів.
Монтаж електричних схем з електромагнітними та тепловими реле.
Технічне обслуговування та ремонт високовольтних повітряних та
масляних вимикачів, перемикачів. Налагодження дугогасильного пристрою.
Монтаж, технічне обслуговування та ремонт високовольтних
роз’єднувачів та короткозамикачів, вимикачів навантаження. Знайдення та
усунення пошкоджень в контактній системі, механізмах та деталях
високовольтних апаратів.
Технічне обслуговування та ремонт вантажопідйомних, гальмівних та
приводних електромагнітів.
Навчально-виробничі роботи
Обслуговування та ремонт високовольтних електричних апаратів:
вимикачів, перемикачів, реостатів, контакторів, кнопок управління, магнітних
пускачів, електромагнітних та теплових реле, контролерів та командноконтролерів. Налагодження дугогасильного пристрою масляних вимикачів.
Ремонт високовольтних роз’єднувачів та короткозамикачів.
Тема 6. Монтаж, обслуговування та ремонт електричних машин
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорона праці
під час монтажу, обслуговуванні та ремонту високовольтних електродвигунів.
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Послідовність виконання монтажу, ремонту, обслуговування високовольтних
електричних двигунів.
Вправи
Встановлення високовольтних електродвигунів: транспортування, підйом
на фундамент, візуальний огляд. Знімання напівмуфт, шківів, зубчастих коліс,
підшипників. Виймання ротора за допомогою пристроїв. Промивання і
заповнення мастилом підшипників. Продування обмоток стисненим повітрям.
Збирання електродвигунів. Перевірка зазорів. Встановлення двигуна на
фундамент, на плиту та на кронштейни. Вивірка співосності валів за рівнем із
застосуванням прокладок. Вивірка електродвигуна відносно механізму.
Перевірка ізоляції обмоток двигуна мегомметром. Сушіння двигунів
повітродувкою, струмом короткого замикання та індукційним нагрівом.
З’єднання обмоток статора та ротора в “зірку” та в “трикутник”. Підключення
електродвигуна.
Технічне обслуговування високовольтних електродвигунів. Огляд
електродвигуна, визначення технічного стану його вузлів. Перевірка нагріву
корпуса та підшипників. Чищення контактів пускової апаратури. Вибір мастил
для підшипників. Заміна мастила в підшипниках кочення та ковзання.
Догляд за колектором та контактними кільцями. Полірування поверхні
колектора та контактних кілець. Жолоблення колектора.
Контролювання стану щіток. Шліфування поверхні щіток, промивання
бензином. Перевірка тиску щіток на колектор.
Визначення обривів у фазах обмоток та виткових замикань.
Усунення пошкоджень обмоток електродвигунів.
Навчально-виробничі роботи
Монтаж високовольтних електродвигунів. З’єднання обмоток статора та
ротора в “зірку” та “трикутник”. Підключення електродвигуна. Виявлення та
усунення несправностей високовольтних двигунів: міжвиткового замикання,
перегрів електродвигуна, перегрів статора, зниження швидкості обертання
ротора, іскріння щіток.
Тема 7. Монтаж повітряних, кабельних та телефонних ліній
електропередач
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорона праці
під час прокладання силового кабелю, монтажу повітряних та телефонних
ліній. Послідовність виконання монтажу повітряних, кабельних та телефонних
ліній електропередач.
Вправи
Прокладання силового кабелю.
Засвоєння прийомів та навичок
з’єднування високовольтних кабелів у муфтах.
Закріплення силового кабелю в стальній кінцевій воронці.
Вибір мідних гільз та з’єднування кабелю опресовкою.
Ремонт та випробування шахтових гнучких кабелів.
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Технічне обслуговування повітряних ліній електропередач високої
напруги. Проведення ремонту з заміною проводів, ізоляторів, зчіплювальної
арматури. Заземлення опор повітряних ліній.
Проведення підземної та поверхневої комутації електропідстанцій.
Технічне обслуговування та ремонт кабельних та повітряних ліній
телефонного та радіозв’язку.
Налагодження ліній електрозв’язку автоматичних телефонних станцій.
Навчально-виробничі роботи
Прокладання силового кабелю. З’єднування високовольтних кабелів у
муфти. Закріплення силового кабелю в стальній кінцевій бороздці. З’єднування
кабелю опресовкою.
Випробування шахтових гнучких кабелів. Проведення трасування
повітряних ліній електропередач високої напруги. Натягування та закріплення
повітряних ліній. Прокладання високовольтного кабелю. Встановлення
телефонного та радіозв’язку.
Тема 8. Обслуговування та ремонт комплектних розподільних
пристроїв
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорона праці
під час обслуговуванні та ремонту комплектних пристроїв напругою 6-10 кВ.
Послідовність виконання розбирання, ремонту збирання комплектних
розподільних пристроїв понад 1000 В.
Вправи
Розбирання, ремонт та збирання електрообладнання розподільних
пристроїв напругою 6-10 кВ: трьохполюсних роз’єднувачів, ручних та
автоматичних приводів до вимикачів.
Проведення ремонтних операцій: чистка електрообладнання, перевірка дії
рухомих частин апаратури, контроль над станом ізоляції, підтягування
кріпильних болтів.
Капітальний ремонт масляних вимикачів: від’єднання вимикача від шин і
проводів, зливання мастила, розбирання вимикача.
Огляд та ремонт механізму приводу, фарфорових, опорних, прохідних
ізоляторів і ізоляторів тяги, внутрішньобакової ізоляції, дугогасильної камери,
нерухомого і рухомого контактів, ізоляційних циліндрів, мастилопоказчиків,
прокладок та інших деталей.
Ремонт повітряних вимикачів. Випробовування та регулювання роботи
вимикачів.
Ремонт роз’єднувачів. Перевірка роботи приладів роз’єднувачів. Заміна
контактів.
Ремонт запобіжників: очистка від пилу і бруду фарфорових ізоляторів,
патронів, контроль щільності контактних поверхонь, заміна контактів,
перевірка контактних з’єднань, перевірка вставки плавкої.
Ремонт розрядників.
Випробування та післяремонтне налагодження апаратів.
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Проведення ревізії комплектних трансформаторних підстанцій для
живлення бурових верстатів, освітлювального устаткування, насосів,
водозливу.
Навчально-виробничі роботи
Розбирання, ремонт та збирання електрообладнання розподільних
пристроїв напругою 6-10 кВ: трьохполюсних роз’єднувачів, ручних та
автоматичних приводів до вимикачів. Капітальний ремонт масляних вимикачів.
Ремонт повітряних вимикачів та роз’єднувачів. Встановлення розрядників.
Ревізія комплектних трансформаторних підстанцій шахтового устаткування.
Тема 9. Електрогазозварювальні роботи
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорона праці
під час електрозварювальних робіт. Технічне обслуговування ручного дугового
електрозварювального обладнання. Організація робочого місця та охорона
праці під час газозварювальних робіт.
Вправи
Вмикання та вимикання джерела живлення дуги постійного та змінного
струму; регулювання сили зварювального струму у зварювальних
трансформаторах, випрямлячах та перетворювачах; приєднання зварювальних
проводів; зажим електрода в електротримачі.
Відпрацювання прийомів тримання електротримача та щитка.
Зварювання пластин в нижньому, вертикальному та похилому положенні.
Зварювання встик, під кутом та в нахльост. Перевірка якості зварних з’єднань.
Підготовка генератора до роботи: заливання водою, завантаження
реторти карбідом, підготування водяного затвора, продувка.
Встановлення редуктора на балон. Приєднання шлангів до генератора,
балона та пальника. Регулювання тиску.
Запалювання та гасіння пальника, регулювання полум’я. Розбирання та
складання пальника.
Зварювання сталевих пластин встик плоскими та випуклими швами.
Зварювання сталевих пластин в тавр, суцільним однобічним, суцільним
двобічним та переривчастим швом.
Зварювання сталевих пластин під кутом 90º.
Проведення контролю якості.
Навчально-виробничі роботи
Ручне електрозварювання пластин в нижньому, вертикальному та
похилому положеннях, зварювання в стик та під кутом. Газозварювання
сталевих платин в тавр, суцільним однобічним, суцільним двобічним та
переривчастим швами, встик та під кутом 90.
Тема 10. Обслуговування та ремонт скребкових та стрічкових
конвеєрів
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорона праці
під час обслуговування та ремонту конвеєрів із шириною стрічки до 1400 мм.
Організація робочого місця та вимоги охорони праці під час обслуговування та
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ремонту конвеєрів. Послідовність технічного обслуговування, поточного та
капітального ремонту стрічкового конвеєра з шириною стрічки до 1400 мм.
Вправи
Виявлення та усунення пошкоджень скребкового конвеєра, заміна та
ремонт складальних частин.
Проведення ревізій редуктора, гідромуфти, приводного вала, тягової
системи, натяжного механізму скребкового ланцюга.
Розбирання, огляд, очистка, вибраковка та складання роликів.
Ремонт барабанів конвеєрів. Проведення футерівки поверхонь приводних
барабанів.
Закріплення механізмів приводної та натяжної систем.
Гаряча вулканізація конвеєрних стрічок за допомогою пресів. Ремонт
подовжних поривів стрічки. Метод холодної вулканізації.
Стиковка конвеєрних стрічок.
Заміна приводного, відклоняючого та натяжного барабанів без знімання
стрічки.
Випробовування стрічкового конвеєра після ремонту.
Навчально-виробничі роботи
Технічне обслуговування та капітальний ремонт стрічкового конвеєра з
шириною стрічки до 1400 мм. Заміна та ремонт складальних частин
скребкового конвеєра. Проведення ревізії редуктора, гідромуфти, приводного
вала тягової системи, натяжного механізму скребкового ланцюга. Ремонт
барабанів конвеєрів. Закріплення механізмів приводної та натяжної системи.
Гаряча та холодна вулканізація конвеєрних стрічок. Стиковка конвеєрних
стрічок.
Тема 11. Обслуговування та ремонт устаткування відкритих
розробок та бурових робіт
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорона праці
під час обслуговування та ремонту відкритих розробок та бурових робіт.
Послідовність виконання монтажу, демонтажу, ремонту та технічного
обслуговування устаткування відкритих розробок та бурових робіт.
Вправи
Монтаж, технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт
бурових верстатів та установок з різними способами буріння: ударних, ударнообертальних,
обертальних,
ударно-поворотних,
обертально-подаючих,
пневмоударних, вогневих та термодинамічних.
Монтаж, демонтаж, ремонт та технічне обслуговування механізмів
доставання, тяги повороту, напору, ходи вантажо-доставного обладнання.
Проведення ревізії приводів екскаваторів від двигуна внутрішнього
згоряння, від електричного двигуна та гідравлічного привода.
Монтаж, демонтаж, ремонт та технічне обслуговування транспортновідвального мосту .
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Монтаж,
демонтаж,
ремонт
та
технічне
обслуговування
відвалоутворювачів: одно або двох агрегатних, з кроково-рельсовими ходами, з
секційно-гвинтовими відвальними стрілами, трубчатих.
Поточний ремонт та технічне обслуговування кар’єрних бульдозерів,
канатно-блочним та гідравлічним механізмом управління відвалом потужністю
до 225 кВт.
Ремонт та технічне обслуговування гусеничних та колісних скреперів.
Проведення ревізії силового обладнання самохідного скрепера.
Монтаж, демонтаж та технічне обслуговування електровозів постійного
та змінного струму з зчіпною вагою до 25 т.
Проведення ревізії гальмівної системи та пневмосистеми розвантаження
думпкарів.
Проведення ревізії ходової частини, ремонт механізму опрокидування та
розвантажування кар’єрних електровозів.
Ремонт пнемо та гідросистем та гальмівної системи думпкарів вагонів
самоскидів.
Проведення ревізії механічної, гідромеханічної та електричної трансмісії
автосамоскидів.
Технічне обслуговування та ремонт гідромоніторів з ручним управлінням.
Обслуговування та ремонт одно- та двохступеневого землесосів.
Обслуговування та ремонт стаціонарного та пересувного компресорного
устаткування.
Навчально-виробничі роботи
Монтаж та технічне обслуговування ударних, ударно-обертальних,
обертальних, ударно-поворотних, обертально-падаючих, пнемо-ударних,
вогневих та термодинамічних бурових верстатів. Монтаж, демонтаж
транспортно-відвальних мостів. Ремонт та технічне обслуговування кар’єрних
бульдозерів. Ремонт та технічне обслуговування гусеничних та колісних
скреперів. Ревізія гальмівної системи та пневмосистеми розвантаження
думпкарів. Ревізія ходової частини. Ремонт механізму опрокидування та
розвантаження кар’єрних електровозів. Ревізія гідромеханічної та електричної
трансмісії автосамоскидів. Ремонт гідромоніторів з ручним управлінням.
Тема 12. Обслуговування та ремонт устаткування збагачувальних
виробництв
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорона праці
під час обслуговуванні та ремонту устаткування збагачувальних виробництв.
Послідовність виконання перевірки, ремонту та налагодження устаткування
збагачувальних виробництв.
Вправи
Підбір привода та комутаційних апаратів конусних дробарок. Монтаж,
налагодження, пуск та технічне обслуговування. Перевірка роботи та усунення
несправностей в гідравлічному пристрої регулювання розвантажувальної
щілини.
Ремонт та налагодження роботи маслонасосів та маслофільтрів.
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Перевірка температури підшипників та масла, рівня масла в зливній
магістралі, тиску в гідросистемі.
Ремонт механічного та електричного низько та високовольтного
обладнання конусних дробарок. Заміна кінцевих вимикачів ВК-300А та
сельсинових датчиків БД-404А у дробарок з верхнім гідравлічним підвісом
(ГВП).
Підключення розмелювального обладнання до тихохідних та
бистрохідних високовольтних та низьковольтних синхронних двигунів.
Підключення
електропривода
(асинхронного
двигуна
з
короткозамкненим ротором, асинхронного двигуна з пере вимиканням полюсів)
до механізмів розділення (збагачення).
Монтаж та налагодження схем управління стрічкових та барабанних
магнітних сепараторів.
Знайдення та усунення несправностей в силовій та магнітній системах
електрообладнання механізмів розділення, налагодження та ремонт.
Ремонт пневмосистем пневматичних та пневмомеханічних флотаційних
та поршневих відсадочних машин.
Монтаж та підключення приводів та апаратури управління механізмів
окусковування та обжигу.
Налагодження роботи агломераційної машини в різних режимах:
штовхальному, місцевому та дистанційному.
Монтаж, ремонт та налагодження електрообладнання механізмів
дешламатора, фільтрації та сушки.
Навчально-виробничі роботи
Перевірка роботи та усунення несправностей в гідравлічному пристрою
регулювання розвантажувальної щілини дробарок. Ремонт масло насосів та
маслофільтрів. Підключення розмелювального обладнання до високовольтних
синхронних двигунів. Монтаж та налагодження роботи стрічкових та
барабанних магнітних сепараторів. Ремонт пневмосистеми, пневматичних та
пневмомеханічних флотаційних та поршневих відсадочних машин.
Перемикання агломераційні машини в різні режими роботи. Штовхальний,
місцевий, дистанційний.
ІІ. Виробнича практика
Тема 1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки.
Електробезпека та засоби індивідуального захисту
Вимоги безпеки праці на підприємствах гірничої промисловості. Причини
та види травматизму. Заходи попередження травматизму. Основні правила з
безпеки праці.
Пожежна безпека. Причини та засоби попередження пожеж. Правила
користування вогнегасниками. Правила поведінки під час пожежі.
Електробезпека. Основні заходи захисту від враження електричним
струмом. Захисні засоби під час роботи з електроустаткуванням.
Індивідуальні захисні засоби електробезпеки. До медична допомога при
враженні електрострумом.
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Правила охорони праці під час монтажу, демонтажу, ремонту та
технічному обслуговуванні високовольтних двигунів, трансформаторів,
розподільних пристроїв, освітлення з груповими прожекторами, конвеєрів та
гірничого обладнання.
Правила охорони праці під час роботи з компресорним устаткуванням.
Тема 2. Самостійне виконання робіт електрослюсарем (слюсарем)
черговим та з ремонту устаткування, складністю 4-го розряду
Самостійне виконання робіт електрослюсаря (слюсаря) чергового та з
ремонту устаткування 4-го розряду на робочих місцях підприємства.
Визначення і застосування передових, високопродуктивних і безпечних
прийомів і методів праці, а також інструментів, пристосувань, які
використовують новатори виробництва.
Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється
кожним навчальним закладом окремо із урахуванням сучасних технологій,
новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з
підприємствами - замовниками кадрів та затверджується в установленому
порядку

Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Апаратура пускорегулювальна — розбирання, збирання, із заміною або
відновленням, підгонкою деталей.
2. Барабани сушильні, труби-сушарки — перевірка й усунення порушень
герметичності сушильного тракту; ремонт мішалок та живильників.
3. Вантажно-доставні машини — розбирання, збирання та встановлення
системи гідравліки, циліндрів, кермового керування; ремонт головної рами,
стріли, ковша, кабіни водія, металевих кожухів, ведучих валів.
4. Грохоти інерційні та самобалансувальні — заміна і регулювання
вібраторів, пружин, корпусу короба.
5. Дробарки валкові, корпусні, щокові — заміна сегментів і валків у
складеному вигляді, конуса, що подрібнює, у складеному вигляді, ексцентрика,
приводного вала в зборі, заміна щоки, що подрібнює.
6. Екскаватори, відвалоутворювачі, транспортно-відвальні мости —
монтаж, демонтаж, ремонт, технічне обслуговування; ремонт гідравлічної
системи; заміна й ремонт гідравлічних домкратів, гідроциліндрів,
маслопроводів, запірної арматури та приладів.
7. Елеватори зневоднювальні — заміна ківшового ланцюга.
8. Електродвигуни високовольтні — розбирання, збирання, заміна
підшипників, щіткотримачів, щіток, ремонт колекторів, усунення пошкоджень
обмоток.
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9. Компресори — заміна поршневих кілець, металевих сальників шатунних
болтів, клапанів.
10. Крани, електровози — ремонт.
11. Машини гірничі самохідні, бурові верстати й установки, самохідні
вагони, підіймальні машини (лебідки) — розбирання, ремонт, збирання,
випробування та регулювання вузлів середньої складності; технічне
обслуговування; ремонт двигуна, самохідних кареток.
12. Преси брикетні — заміна комплектів формувального інструменту.
13. Системи потоково-транспортні — перевірка стану технологічного і
резервного захисту, датчиків, роботи кінцевих вимикачів, електроблокувань,
встановлення датчиків.
14. Станції телефонні автоматичні — ремонт, налагодження,
обслуговування. 15. Трансформатори та розподільні пристрої — ревізія.
16. Трубопроводи діаметром понад 6" — прокладання; виготовлення та
встановлення підпор; заміна окремих секцій трубопроводів і запірної арматури.
17. Установки вентиляційні — обслуговування й ремонт; заміна напрямних
лопаток.
18. Установки дегазаційні та аспіраційні стаціонарні — монтаж, ремонт,
демонтаж.
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 7241 Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування
Кваліфікація: 4-й розряд
ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:
1. з’єднання та окінцювання високовольтних багатожильних проводів,
підключення до розподільних щитків, проведення монтажу проводами та
кабелями в лотках та коробах і знаходження та усунення пошкоджень при
проведенні їх електромонтажу;
2. принцип дії
високовольтних електроустановок, комутаційних
розподільчих пристроїв і підстанцій, силової розподільчої мережі;
3.
вимірювання електричних величин високої напруги і правила
користування профільними вимірювальними приладами;
4.
порядок монтажу високовольтних електричних апаратів;
5. порядок виконання електрозварювальних робіт;
6. правила допуску до робіт в електротехнічних установках понад 1000В;
порядок ведення експлуатаційно-технічної документаці;
7. ревізію та технічне обслуговування обладнання устаткування відкритих
розробок і бурових робіт (бурових верстатів, шнекобурової
машини,
пилезбиральної машини, багатоковшових екскаваторів, роторних екскаваторів,
гірничотранспортних
машини,
транспортних
мостів,
землесосів,
гідромоніторів);
8. порядок обслуговування, ремонту та налагодження обладнання
устаткування збагачувальних виробництв ( роторних та бакових стаціонарних
вагоноперекидачів, живильників, стрічкових елеваторів, гідравлічних та
пневматичних осадкових машин, центрифуг).
УМІЄ:
1. організовувати робоче місце;
2. виконувати монтаж, демонтаж, ремонт, випробування і технічне
обслуговування механічної та електричної частини високовольтних машин,
вузлів і механізмів, засобів сигналізації та освітлення, розподільних,
кабельних і телефонних мереж;
3. проводити ремонт та монтаж високовольтних повітряних ліній
електропередач, установок;
4. замінювати і підключати профільні контрольно-вимірювальні прилади;
здійснювати вимірювання електричних кіл комбінованими та універсальними
електровимірювальними приладами;
5. навішувати сигнальні пристрої, замінювати електролампи, електричні
патрони;
6.
робити
огляд
та
ремонт
електротехнічного
обладнання,
навантажувальних
пристроїв лісового складу, поверхневих майстерень,
збагачувальних виробництв; порядок виконання електрозварювальних робіт;
7. розбирати, збирати, промивати, випробувати, змащувати, приймати,
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видавати, здійснювати профілактичний ремонт пневматичного інструменту;
8. виконувати такелажні та стропальні роботи;
9. робити розмітку поверхонь, ремонт нарізних, шпонкових та заклепкових
з’єднань, пасових і ланцюгових передач;
10. читати електричні, гідравлічні, пневматичні та кінематичні схеми.
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Перелік основних обов'язкових засобів навчання
Кількість на групу з 15 осіб
№
з\п

Найменування

Для
індивідуального
користування

Для групового
користування

Примітк
а

1.

2
Обладнання
Верстак слюсарний
одномісний з
поворотними лещатами
Верстат заточувальний
двосторонній
Верстат вертикальносвердлильний
Гідравлічний прес для
з’єднання проводів
опресуванням
Монтажний стіл для
паяння та лудіння
Розподільчий щит
Пульт управління подачі
напруги
Стенди з комплектом
електрообладнання для
монтажу схем
Інструмент
Ізолюючі кліщі
Ізолююча штанга
Інструмент МБ-1М для
зняття ізоляції з кінців
проводів та жил кабелів
Інструмент типу УСА
для опресування мідних
та алюмінієвих жил
Кліщі універсальні КУ-1
Лампа паяльна для
паяння проводів
Монтажний інструмент
(комплект)
Перфоратор
Слюсарний інструмент
(комплект)
Прилади і пристрої

3

4

5

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

1

1
1
1

1
1
1
15

1
1
1

1

15
1
15
1
15
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вказівники напруги
Газоаналізатор
Газовизначник
Дефектоскоп
Лічильники активної та
реактивної енергії
Люксметр 10-16
Манометр
Мегомметр
Універсальний
вимірювальний прилад

15
1
1
1
2
1
1
1
15
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Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти
ДСПТО 7241.В.09.90-2015
(позначення стандарту)

Професія: Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

Код: 7241
Кваліфікація: електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту
устаткування 5-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2015
112

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 (слюсар) черговий та з
ремонту устаткування
2. Кваліфікація: електрослюсар (слюсар) черговий та з
ремонту устаткування 5-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
основи радіотехніки, телемеханіки, автоматики, радіоелектроніки;
будову засобів автоматики й телемеханіки, радіоелектроніки;
електротехнічні правила і норми;
правила читання креслень, ескізів, схем;
схеми обслуговуваного обладнання і системи живлення його енергією;
причини й ознаки неполадок у роботі установок, апаратів, приладів
автоматики, телемеханіки та іншого обслуговуваного обладнання;
класифікацію кабелів та електротехнічних матеріалів; правила виміру та
випробування ізоляції, ємності й омічного опору кабелю;
правила комплектування й здавання на бази прокату шахтового
обладнання;
складання документації на відремонтоване обладнання;
методи виконання робіт на лініях електропередач;
способи відновлення складних деталей, вузлів;
припустиме навантаження на працюючі деталі, вузли, механізми;
технічні умови на ремонт, випробування й здавання складного
обладнання;
правила безпеки праці під час роботи на висоті;
правила випробування захисних засобів, застосовуваних у технічних
установках;
порядок організації безпечного ведення робіт в електроустановках і
нагляду за працюючими електроустановками;
правила експлуатації та огляд посудин, що працюють під тиском,
підіймальних машин;
конструктивні особливості різного самохідного гірничого обладнання;
технічні умови на ремонт, випробування і здавання складних та
відповідальних агрегатів і вузлів;
способи повного відновлення та зміцнювання спрацьованих деталей;
вузловий та агрегатний способи ремонту машин;
припустиме спрацьовування деталей;
технологічні параметри обладнання;
водоповітряне господарство.
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Повинен уміти:
проводити монтаж, демонтаж, ремонт налагодження, випробовування,
технічне обслуговування механічної та електричної частин складних машин,
вузлів і механізмів, апаратури, контрольно-вимірювальних приладів, установок
автоматичної дії, засобів телемеханіки;
виконувати верхолазні роботи на висоті понад 50 м з використанням
запобіжного пояса та інших пристроїв під час монтажу, демонтажу і ремонту
обладнання;
здійснювати монтаж і ремонт засобів керування, монтаж, і налагодження
блоків високочастотного телефонування, випробовування засобів електричного
захисту при напрузі понад 1000 В;
виявляти та усувати дефекти в схемах автоматичного керування і
регулювання пересувних та стаціонарних установок;
перевіряти час спрацьовування апаратів захисту від витікання струму на
землю та величину вставки, максимально струмового захисту фідерних
автоматів і пускачів;
виконувати технічне обслуговування, ремонти, випробування посудин,
що працюють під тиском;
замінювати головні та хвостові канати підіймальних посудин;
виконувати перевірку причіпних пристроїв та підіймальних посудин,
перевірку та регулювання довжини канатів і парашутних пристроїв,
завантажувальних і розвантажувальних пристроїв скіпового підйому;
виконувати заміну підіймальних посудин перекидачів, бункерів,
капітальний ремонт підіймальних машин, насосних установок;
виконувати статичне балансування і центрування машин;
робити ремонт вантажопідіймальних машин та ліфтів;
виконувати встановлення машини на фундамент;
робити ремонт шатунно-поршневих, пневмо - і гідросистем.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватись норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і
навколишнього середовища, 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;
знати основні правила оформлення креслень та ескізів, умовні зобра-ження
електричних, гідравлічних, пневматичних та кінематичних схем;
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володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.
5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів,

кваліфікації осіб
5.1. При продовженні професійно-технічної освіти
Базова або повна загальна середня освіта.
5.2. При підвищенні кваліфікації
Базова або повна загальна середня освіта; професійно-технічна освіта,
кваліфікаційна атестація на виробництві; освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрослюсар (слюсар) черговий та
з ремонту устаткування 4-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1
року.
5.3. Після закінчення навчання
Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрослюсар (слюсар) черговий та з
ремонту устаткування 5-го розряду; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування у
добувній промисловості. Надання допоміжних послуг у сфері добування
корисних копалин та розроблення кар'єрів. (КВЕД-2010, секція – В, клас –
09.90).

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу, після закінчення строку навчання,
здійснюється відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок,
затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.
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Типовий навчальний план
Професія:

7241 Електрослюсар (слюсар) черговий
та з ремонту устаткування
Кваліфікація: 5-й розряд
Загальний фонд навчального часу – 371 годин
№
з/п

Кількість годин
Навчальні предмети

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

6.

Загальнопрофесійна підготовка
Основи правових знань
Основи галузевої економіки і підприємництва
Інформаційні технології
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Охорона праці
Спеціальна технологія
Електротехніка
з
основами
промислової
електроніки
Електроматеріалознавство
Читання креслень
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація (або
проміжна
(поетапна)
кваліфікаційна
атестація при продовженні навчання)
Загальний обсяг навчального часу (без п. 4)
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Всього

З них на
лабораторно
-практичні
роботи

39
8
8
8
15
107
15
56
16

1

1
2
2

8
12
208
96
112
10
7

361

3

Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) для підготовки
кваліфікованих робітників за професією Електрослюсар (слюсар) черговий
та з ремонту устаткування
1. Кабінети:
 Основи галузевої економіки і підприємництва;
 Інформаційних технологій;
 Охорони праці;
 Спеціальної технології.
2. Навчально-виробнича дільниця.

Примітка
Для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання
кваліфікованих робітників:
- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за
рахунок їх об'єднання;
- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників
може здійснюватися 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»
Кількість годин
№
з/п

1.
2.
3.
4.

Тема

всього

Право громадян України на працю
Правове регулювання робочого часу та
часу відпочинку
Соціальні гарантії та соціальний захист
працівників
Особливості правового регулювання
трудових відносин в окремих галузях
господарства
Всього годин:

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
1
2
3
8

Тема 1. Право громадян України на працю
Основні трудові права і обов’язки працівників. Особливості регулювання
праці деяких категорій працівників.
Умови прийому на роботу. Строки випробування при прийнятті на
роботу. Підстави припинення трудового договору. Гарантії забезпечення права
на працю вивільнюваним працівникам.
Тема 2. Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку
Право громадян України на відпочинок. Види робочого часу, обумовлені
його тривалістю. Час відпочинку. Щорічні та додаткові відпустки, порядок їх
надання.
Тема 3. Соціальні гарантії та соціальний захист працівників
Порядок вивільнення працівників. Право громадян на зайнятість.
Регулювання та організація зайнятості населення. Компенсації при втраті
роботи.
Тема 4. Особливості правового регулювання трудових відносин в
окремих галузях господарства
Правові засоби зміцнення трудової дисципліни. Види і межі матеріальної
відповідальності. Визначення розміру і порядок покриття шкоди, заподіяної
працівником. Трудові спори, порядок їх розгляду.
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Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»
№
з/п

Кількість годин

Тема

Всього

1. Фінанси,
структура
і
механізм
функціонування. Ринок цінних паперів
2. Кредитна і банківська система
3. Організація виробництва на підприємствах
промисловості
Всього годин:

З них на
лабораторнопрактичні роботи

2
3
3
8

Тема 1. Фінанси, структура і механізм функціонування. Ринок цінних
паперів
Фінанси: структура і механізм функціонування. Сутність фінансів. Зміст і
суб’єкти фінансових відносин. Фінансова система і організація фінансового
ринку. Ринок цінних паперів.
Тема 2. Кредитна і банківська система
Кредитна і банківська система. Кредитна система та її роль у суспільному
виробництві.
Банки їх сутність, види і функції. Реформа банківської системи.
Державний бюджет. Дефіцит бюджету та його фінансування. Державний
борг країни.
Тема 3. Організація виробництва на підприємствах промисловості
Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності
підприємств. Формування та структура виробничого процесу. Основні
принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва та
їх характеристика.
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Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»
Кількість годин

№

з/
п

Всього

Тема

Використання інформаційних і
1. комп’ютерних технологій для автоматизації
виробництва
Системи управління на основі комп’ютерних
2.
технологій
Всього годин:

З них на
лабораторнопрактичні роботи

3
5

1

8

1

Тема 1. Використання інформаційних і комп’ютерних технологій для
автоматизації виробництва
Роботизація та автоматизація виробництва на основі електроннообчислювальної техніки – основа інтенсифікації виробництва.
Охорона праці та техніка безпеки під час роботи на автоматизованому
обладнанні.
Тема 2. Системи управління на основі комп’ютерних технологій
Ієрархічні системи управління виробництвом. Рівні управління
технологічними установами, ділянками, діяльністю підприємства, галуззю
промисловості. Основні функції ПК на кожному рівні управління.
Лабораторно-практична робота
1. Дослідження роботи пристроїв зв’язку з об’єктами управління.
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Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»
№
з/п

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Кількість годин

Тема

Всього

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

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
6

2
2
1
2

15

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття “охорона праці”, значення, мета і завдання предмета.
Основні законодавчі акти з охорони праці: Закони України “Про охорону
праці” та “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності”, Кодекс законів про працю України та
прийняті, відповідно до них, нормативно-правові акти. Гарантії прав робітників
на охорону праці.
Організація охорони праці. Стимулювання охорони праці. Державне
управління охороною праці. Державний нагляд і громадський контроль за
охороною праці. Відповідальність за порушення законодавства про охорону
праці. Навчання та інструктажі з охорони праці.
Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору.
Право робітника на охорону його праці на підприємстві.
Права робітників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови
праці. Відшкодування власником збитків робітникам у випадку погіршання
здоров’я. Відшкодування морального збитку.

121

Обов’язки власника щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці.
Обов’язки робітника щодо дотримання вимог нормативних актів з охорони
праці.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про
потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з
охорони праці
Загальні питання безпеки праці. Значення безпеки праці на виробництві
Перелік робіт з підвищеною небезпекою в галузі. Роботи з підвищеною
небезпекою. Робота на висоті та вимоги до робіт.
Безпека праці при роботі діючих електроустановках.
Вимоги до персоналу, який виконує роботи з обслуговування та ремонту
електроустаткування. створення безпечних умов при обслуговуванні та
ремонті електроустаткування, згідно з “Правилами безпечної експлуатації
електроустановок споживачів”. Кваліфікаційні групи з електробезпеки.
Вимоги
безпеки праці під час профілактики і ремонту
електроустаткування.
Правила
безпечного
проведення
оглядів
електроустановок (ліній), оперативних переключень; виконання робіт при
повному або частковому знятті напруги, без зняття напруги і аварійних
ситуаціях. Безпека праці при роботі в електроустановках спеціального
призначення. Безпека праці при виконанні верхолазних робіт на висоті понад
50 м та безпека праці в електроустановках вище 1000 В. Поранення і каліцтва
під час обслуговування та ремонту електроустаткування. Найбільш типові
травми для електрослюсаря. Професійні захворювання електрослюсаря.
Основні небезпечні виробничі чинники під час обслуговування та
ремонту електроустаткування.
Дії робітників при виникненні небезпечної ситуації на робочому місці.
Засоби індивідуального захисту небезпечних і шкідливих виробничих
факторів.
Фізіологічна та психологічна основи трудового процесу (безумовні та
умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).
Пристосування людини до навколишніх умов на виробництві (відчуття,
сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.
Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп
роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх
вплив на безпеку праці.
Прилади для контролю за умовами і безпекою праці. Правила запобігання
нещасним випадкам. План ліквідації аварії та евакуації з приміщення.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист
виробництва
Основні причини виникнення пожеж: порушення правил використання
відкритого вогню і електричної енергії, експлуатація непідготовленої техніки
до роботи в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання
опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від
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блискавки, дитячі пустощі. Причини виникнення пожеж від електричного
струму: коротке замикання, перевантаження проводів та кабелів електромережі,
нагрівання контактних з’єднань тощо. Заходи пожежної безпеки, що їх
необхідно дотримуватися перед початком, під час та після закінчення роботи
для запобігання пожежі.
Основні вимоги щодо утримання шляхів евакуації автоматичних систем
пожежегасіння і автоматичної пожежної сигналізації.
Дії працівників підприємства при виявленні в цеху чи на території
підприємства задимлення, загоряння або пожежі.
Дії працівників після прибуття пожежних підрозділів.
Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.
Горіння речовин і способи його припинення. Поняття про вогнестійкість.
Вогнегасильні речовини та матеріали. Протипожежна техніка:
спецавтомашини, авто та мотопомпи, спецустановки, вогнегасники, ручний
протипожежний інструмент; їх призначення, будова, використання при пожежі.
Особливості гасіння пожежі на обєктах галузі.
Організація пожежної охорони в галузі.
Стан та динаміка аварійності у світовій індустрії. Аналіз найвідоміших
промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних
речовин. Обумовлена залежність масштабів руйнування і наслідків аварій від
масштабу, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що
використовуються у технологічній системі.
Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних процесів;
показники рівня руйнування промислових об’єктів. Обґрунтування вибору
енергозабезпечення (енергостійкості) систем контролю управління і ПАЗ з
урахуванням характеру технологічного процесу і енергетичного потенціалу
об’єкта. Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для
виробництв підвищеної вибухонебезпеки.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна.
Постійний і змінний струми, їх шкідливий вплив на організм людини.
Небезпечні величини електричного струму та напруги.
Залежність дії впливу електричного струму на людину від тривалості дії,
умов середовища, метеорологічних факторів, фізичного стану людини. Поняття
напруги кроку і дотику. Статична і наведена напруга. Дія електромагнітних
полів, засоби захисту від них.
Статистичні відомості про стан виробничого електротравматизму.
Основні причини і шляхи зниження його рівня.
Охоронні зони електромереж напругою до і понад 1000 В. Допустимі
(безпечні) відстані до струмопровідних частин діючого електроустаткування,
що знаходяться під напругою.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках;
порядок їх використання, зберігання і обліку, періодичність і види
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Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди
Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних
та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація,
іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на
організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.
Фізіологія праці, чергування праці й відпочинку, виробнича гімнастика.
Основні гігієнічні особливості праці за професією електромонтера,
вимоги до опалення, вентиляції, кондиціювання повітря у виробничих та
побутових приміщеннях. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.
Засоби індивідуального і колективного захисту робітників.
Основні заходи щодо зменшення шуму, вібрації та різних
випромінювань, що характерні для даного виробництва.
Види освітлення: природне, штучне, робоче та аварійне. Правила
експлуатації освітлення.
Санітарно-побутове забезпечення працівників. Медичне обслуговування
працівників. Медичні огляди працівників.
Тема 6. Надання першої медичної допомоги потерпілим при
нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи
профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та
катастроф
Основи анатомії людини.
Послідовність, принципи й засоби надання першої медичної допомоги.
Дії у важких випадках. Основні принципи надання першої допомоги:
правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання
першої медичної допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила
користування.
Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах,
переломах. Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу.
Надання першої медичної допомоги при непритомності (втраті
свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.
Ознаки отруєння і перша медична допомога потерпілому. Способи
надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.
Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним
струмом. Оживляння. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії
особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного
виконання масажу серця та штучного дихання.
Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних
засобів. Транспортування потерпілого.
Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та
наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя
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і здоровя людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх
наслідки.
Загальні відомості про інженерно-технічні заходи, що спрямовані
безпечне функціонування потенційно небезпечних обєктів (ПНО), захист
виробничого персоналу і населення, зменшення збитків, утрат і руйнувань при
аваріях та великих пожежах.
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Типова навчальна програма з предмета
«Спеціальна технологія»
№
з/п

Кількість годин

Тема

Всього

Електрорадіодеталі та електронні прилади
Основи автоматизації виробництва
Обслуговування та ремонт електричних апаратів
Монтаж, обслуговування та ремонт електричних
машин
5. Повітряні,
кабельні
та
телефонні
лінії
електропередач
6. Обслуговування
та
ремонт
комплектних
розподільних пристроїв
7. Обслуговування та ремонт скребкових та
стрічкових конвеєрів
8. Обслуговування
та
ремонт
устаткування
підземних гірничих робіт
9. Обслуговування
та
ремонт
устаткування
відкритих розробок та бурових робіт
10. Обслуговування
та
ремонт
устаткування
збагачувальних (брикетних) фабрик
Всього годин:
1.
2.
3.
4.

4
4
8
6

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

2

4
4
6
8
6
6
56

2

Тема 1. Електрорадіодеталі та електронні прилади
Резистори. Основні характеристики резисторів. Регулювання струму та
напруги за допомогою резисторів. Підбір типу резисторів з різним
навантаженням. Несправності та причини відказів резисторів.
Конденсатори постійної ємності. Галузь застосування.
Конденсатор змінної ємності. Види. Позначення. Галузь застосування.
Підстроювальні конденсатори. Види. Позначення. Галузь застосування.
Основні характеристики конденсаторів: номінальна ємність, електрична
стійкість, опір ізоляції електричного струму та ін.
Несправності та причини відказів конденсаторів.
Перевірка конденсаторів на відсутність короткого замикання між
обкладками.
Котушка
індуктивності.
Конструктивні
особливості.
Основні
характеристики котушок; індуктивність, добротність, температурний
коефіцієнт індуктивності (ТКІ).
Способи намотування котушок індуктивності. Перевірка справності
котушки індуктивності.
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Регулювання індуктивності.
Напівпровідникові діоди. Схеми діодного випрямлення змінного струму.
Транзистори. Схеми транзисторного підсилювача електричних сигналів.
Лабораторно-практичні роботи
1. Складання схеми регулювання струму та напруги змінним резистором
РП.
2. Складання схеми діодного випрямляння змінного струму.
Тема 2. Основи автоматизації виробництва
Структурні схеми автоматичних систем регулювання. Основні структурні
схеми телемеханічних систем.
Елементи систем автоматики та телемеханіки: датчики, підсилювачі,
виконуючий механізм, елементи сигналювання та захисту.
Датчики: механічні, електронні, тензометричні, індуктивні, магнітноіндуктивні, акустичні, п’єзоелектричні, фотоелектричні, манометричні та
радіоактивні. Технічні характеристики.
Реле: електромагнітне, індукційне, електродинамічне, магнітоелектричне,
частотне, електротермічне, електронне, акустичне, радіоізотопне, рідинне,
газове, оптичне. Реле часу. Технічні характеристики. Будова та принцип дії.
Логічні елементи “І”, “АБО”, “НІ”. Логічні схеми на механічних елементах.
Телефонні перемикачі.
Релейний та кроковий розподілювачі.
Підсилювачі: магнітні, електронні, гідравлічні, пневматичні.
Стабілізатори: газові (тиратронні), напівпровідникові, електромагнітні,
феромагнітні та інші.
Вимірювальні та сигнальні пристрої.
Реєструючи прилади.
Автоматичне керування електроприводом: пуск та гальмування
електродвигуном. Блокування та автоматичний захист в схемах управління
електроприводами.
Телекерування та телесигналізація.
Тема 3. Обслуговування та ремонт електричних апаратів
Загальні вимоги до захисту електроустаткування. Несправності в
електроустановках, нестандартний режим роботи електроустаткування.
Основні вимоги до релейного захисту: селективність, швидкість дії,
чутливість, надійність.
Основні принципи дії релейного захисту: дистанційного, диференційного,
теплового, газового, максимального та мінімального струму.
Елементи релейного захисту. Основні і допоміжні реле. Різновиди реле,
напруги, опору, часу, струмові, вказівні, проміжні та інші.
Способи вмикання реле безпосередньо у первинне коло, через
трансформатори струму і напруги.
Сигналізація спрацьовування релейного захисту, призначення і принцип її
дії.
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Принципові та монтажні схеми захисту керування електричними
установками і сигналізацією. Конструктивні особливості їх елементів. Причини
помилкової роботи елементів захисту.
Технічне обслуговування, ремонт та налагодження проміжних реле.
Технічне обслуговування, ремонт та налагодження диспетчерського пульту
керування й контролю за режимом роботи механізмів, апаратури з контролю з
теплоносіїв (гарячої води й пари), вузлів та блоків АТС.
Тема 4. Монтаж, обслуговування та ремонт електричних машин
Електричні машини малої потужності (асинхронні мікродвигуни,
синхронні двигуни, колекторні двигуни постійного та змінного струмів, крокові
двигуни), їх схеми та застосування, технічне обслуговування та ремонт.
Інформаційні електричні мікромашини (тахогенератори, сельсини). Їх
призначення та галузь застосування, технічне обслуговування та ремонт.
Технологія ремонту асинхронних електродвигунів з короткозамкненим
ротором потужністю понад 1000 кВт та асинхронних двигунів з фазним
ротором понад 500 кВт.
Обслуговування та ремонт електродвигунів з короткозамкненим ротором
потужністю понад 1000 кВт та двигунів з фазним ротором потужністю до 500
кВт. Підбір пускових опорів для запуску електродвигунів. Електродвигуни
асинхронні з фазним ротором потужністю понад 500 кВт і короткозамкнені
потужністю понад 1000 кВт – розбирання, складання з усуненням пошкоджень.
Електродвигуни вибухобезпечного виконання потужністю понад 50кВт –
розбирання, ремонт, складання.
Види пошкоджень та нестандартних режимів роботи електродвигунів, що
спричиняють дію захисту. Захист від надструму, внутрішніх пошкоджень і
нестандартних режимів роботи.
Несправності й пошкодження електродвигунів через значне і тривале
перевантаження: обмоток статора і ротора, пускових пристроїв двигуна,
підшипників.
Контроль за роботою електродвигунів. Контроль над пристроями
охолодження, нагляд за змащуванням підшипників. Вібрація електродвигунів,
її причини, методи усунення.
Профілактичні випробування електродвигунів: вимір опору ізоляції
обмоток статора і ротора постійним струмом, мегомметром, підвищеною
напругою.
Підшипники ковзання електродвигунів усіх потужностей – шабрування.
Електропривод. Основні поняття і визначення електропривода. Режим
роботи електродвигунів, принцип вибору електроприводу. Управління
електроприводами: принципи побудови схем управління
(замкнуті та
розімкнуті схеми).
Тема 5. Повітряні, кабельні та телефонні лінії електропередач
Засоби та прийоми прокладання та ремонту з встановленням з’єднувальних
муфт високовольтних кабелів.
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Способи окінцювання високовольтного кабелю.
Приєднання проводів заземлення до кабелю.
Проведення вимірювання та випробовування ізоляції, ємності й омічного
опору кабелів.
Монтажні вимоги розташування ПЛ.
Обслуговування та ремонт високовольтних повітряних ліній на висоті
понад 50 м. Встановлення арматури, закріплення на опорах, з’єднання проводів.
Встановлення розрядників.
Проведення ремонту та налагодження високочастотного телефонування.
Тема 6. Обслуговування та ремонт комплектних розподільних
пристроїв
Типові схеми розподільних пристроїв та трансформаторних підстанцій з
одинарною та одинарно-секційною системою головних машин напругою 1000
В.
Монтаж з встановленням арматури, технічне обслуговування, ремонт та
налагодження високовольтних розподільних пристроїв.
Кар’єрні розподільні пункти з вакуумними перемикачами: технічні
характеристики; схема електрична принципова; правила технічного
обслуговування та ремонту.
Пересувні
комплексні
трансформаторні
підстанції
з
сухими
трансформаторами. Основні вузли. Конструктивні особливості. Правила
технічного обслуговування та ремонту.
Тягові підстанції електровозного транспорту схеми живлення тягової
мережі постійного і змінного струму. Елементи тягової мережі. Правила
технічного обслуговування та ремонту тягових підстанцій. Тягові
перетворювальні та зарядні підстанції. Схеми. Правила технічного
обслуговування.
Поодинокі приєднувальні пункти.
Схеми електричні принципові.
Технічні характеристики.
Правила технічного обслуговування та ремонту.
Перевірка шин розподільних пристроїв
Контроль стану масляних вимикачів та їх приводів, вводів, розрядників,
плавких запобіжників.
Нагляд за електровимірювальними приладами.
Зовнішній контроль та налагодження апаратури релейного захисту,
автоматики, сигналізації.
Перевірка заземлюючих пристроїв.
Тема 7. Обслуговування та ремонт скребкових та стрічкових
конвеєрів
Організація робочого місця та вимоги техніки безпеки під час
обслуговування та ремонту конвеєрів з шириною стрічки понад 1400 мм.
Правила, терміни та об’єми технічного обслуговування та поточного ремонту
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стрічкових конвеєрів з шириною стрічки понад 1400 мм. Особливості монтажу
та демонтажу високопотужних конвеєрів. Інструменти, пристрої, обладнання.
Правила закріплення механізмів приводної та натяжної станції
протиугінними пристроями та якорями, встановлення підбункерних
демпферуючих роликоопор.
Скорочення та заміна каната вантажних натяжних пристроїв.
Заміна смуг зносу конвеєра.
Технологія вулканізації потужних конвеєрних стрічок.
Проведення заміни стрічок з обробленням. Зчалювання конвеєрних
стрічок.
Заміна деформованих шпал, рельсошпального кріплення вибійних та
відвальних конвеєрів.
Налагодження та регулювання роботи пересувних скребкових та
стрічкових конвеєрів.
Огляд, перевірка та налагодження апаратів управління, контролю, захисту
та блокування пульта управління автоматизованими конвеєрними елеваторами.
Тема 8. Обслуговування та ремонт устаткування підземних гірничих
робіт
Диспетчерське управління підземним транспортом.
Системи сигналізації, централізації та блокування.
Структурні та електричні схеми. Налагодження та ремонт апаратури
управління та захисту.
Електровози з зчіпною вагою 25 т та більше. Правила технічного
обслуговування. Технологія монтажу та ремонту основних вузлів.
Дистанційне управління електровозами. Схема обліку кількості вагонів за
допомогою датчиків ДР-170.
Перевірка роботи реле та напівпровідникових приладів.
Поточно-транспортні системи підземних гірничих розробок.
Схеми керування електроприводами ПТС. Налагодження апаратури
керування електроприводом конвеєрів з блокуванням.
Структурна схема регулювання роботою прохідницьких комбайнів.
Налагодження системи регулювання навантаження електродвигуна
комбайна. Ремонт апаратури керування переміщенням машини у профілі шару.
Система управління “машина – гідрофікована кріп – скребковий конвеєр –
засоби руху”.
Налагодження системи “подавання” та “різання” гірничих машин.
Система керування гідрофікованою кріп’ю з пульта, з штреку, з пультів
розташованих у лаві.
Основні елементи управління роботою шарошкових верстатів підземного
буріння.
Схеми захисту бурових верстатів від перевантаження.
Одностадійна та двохстадійна технологічні схеми підвищеного
роздрібнення руди. Керування дробарними верстатами. Схема безперервного
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регулювання роботи підземного роздріблювання руди по струму
електродвигуна.
Схеми та принцип дії приводів підіймальних машин на постійному та
змінному струмі в режимах ручного, дистанційного, напівавтоматичного та
автоматичного керування.
Регулятор динамічного гальмування швидкістю двигунів підіймальних
машин.
Схема та принцип дії керування водозливного устаткування з
низьковольтними та високовольтними електродвигунами.
Схеми та принцип дії керування вентиляторами місцевого та головного
провітрювання.
Схеми та принцип дії апаратури калориферного устаткування регулювання
температури повітря шахти.
Схеми та принцип дії апаратури з дистанційним керуванням
компресорними агрегатами.
Система АСУП вугільних підприємств. Автоматична система управління
технологічним процесом.
Тема 9. Обслуговування та ремонт устаткування відкритих розробок
та бурових робіт
Бурове обладнання.
Структурні та кінематичні схеми основних вузлів та механізмів бурового
обладнання. Налагодження та ремонт.
Електричні та монтажні схеми бурового обладнання та вузлів з засобами
автоматики.
Налагодження системи автоматичного контролю розташування пальника
та системи автоматичного підтримання заданого співвідношення витрати
пального та окислювача верстата вогневого буріння.
Вантажо-доставне обладнання. Електричні та монтажні схеми
автоматичних, захисних та блокуючих пристроїв керування кар’єрними
екскаваторами. Технічне обслуговування, ремонт пускорегулювальної, захисної
апаратури та вузлів з напівпровідниковими приладами.
Технологія ремонту електроприводів з магнітними підсилювачами,
апаратури автоматичного керування стрілою та важільного механізму.
Налагодження приладів пульта дистанційного управління навантаженням
електромагнітного двигуна швидкої зупинки двигуна ланцюгового екскаватора.
Схеми гідравліки драглайнів. Технічне обслуговування та ремонт.
Регулювання та налагодження роботи відвалоутворювачів, транспортновідвальних мостів та роторних комплексів.
Кар’єрний залізничний транспорт.
Монтаж, технічне обслуговування та ремонт електровозів з зчіпною вагою
понад 25 т.
Налагодження апаратів управління з пневмоприводом та пневмосистем
для розвантаження думпкарів, піскоподаючи та сигналізації електровозів.
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Електричні та монтажні схеми постів управління тепловозами. Технологія
ремонту та налагодження.
Кар’єрний конвеєрний транспорт.
Технологія монтажу та налагодження обладнання та апаратури приводних
станцій і конвеєрів.
Кар’єрний автомобільний транспорт.
Кінематичні, електричні та монтажні схеми механізму управління
автосамосвалів з електромеханічною трансмісією та дизель-тролейвозів.
Засоби гідророзробки.
Схеми гідромоніторів з ручним, дистанційним та програмним управлінням.
Налагодження та ремонт.
Технологія демонтажу, монтажу, ремонту, налагодження та технічного
обслуговування турбокомпресорів, вентиляторів головного провітрювання,
підіймального, холодильного та автоматичного насосного устаткування.
Тема 10. Обслуговування та ремонт устаткування збагачувальних
(брикетних) фабрик
Система керування технологічними машинами та механізмами
збагачувальної фабрики.
Елементи автоматичних пристроїв, класифікація.
Сприймаючі (чутливі) елементи управління режимом роботи.
Електричні перетворювачі (датчики та електромагнітне реле).
Підсилювачі автоматичних пристроїв: магнітні, електромагнітні,
напівпровідникові.
Вимірювальні елементи кутових положень механізмів: кільцеві
потенціометри, сельсини.
Виконуючі
механізми
автоматичних
пристроїв:
електричні,
електромагнітні, електрогідравлічні та інші.
Системи автоматичних пристроїв керування технологічним процесом
збагачувальної
фабрики:
аварійно-попереджувальна
сигналізація,
електроблокування механізмів, контроль за режимом роботи технологічного
обладнання.
Схеми
автоматичного
керування
поточно-транспортних
систем
збагачувальних фабрик.
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Типова навчальна програма з предмета
«Електротехніка з основами промислової електроніки»
№
з/п

Кількість годин

Тема

Всього

1.

Електронні підсилювачі

2

2.
3.
4.

Інтегральні мікросхеми (ІМС)
Генератори коливань високої частоти
Використання електронних схем у системах
автоматики
Всього годин:

6
6
2

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

16

Тема 1. Електронні підсилювачі
Призначення електронних підсилювачів. Види підсилювачів залежно від
смуги частот, в якій вони працюють. Основні параметри підсилювачів.
Зменшення спотворень у підсилювачах за допомогою негативного зворотного
зв’язку. Порівняння амплітудно-частотних характеристик без негативного
зворотного зв’язку та з негативним зворотним зв’язком.
Тема 2. Інтегральні мікросхеми (ІМС)
Визначення інтегральних мікросхем. Елементи та компоненти ІМС.
Основні параметри ІМС.
Інтегральні цифрові та аналогові мікросхеми.
Гібридні інтегральні мікросхеми.
Конструкція ІМС: підкладки, пасивні частини, навісні елементи; корпус.
Плівкові резистори, плівкові конденсатори, тонкоплівкові індуктивності.
Активні елементи гібридних ІМС.
Напівпровідникові ІМС. Особливості їх конструкції.
Великі інтегральні схеми (ВІС). Конструкція комутаційної плати
гібридної ВІС.
Тема 3. Генератори коливань високої частоти
Генератори гармонічних коливань високої частоти.
Електрична схема трансформаторного L-C-генератора.
Генератори прямокутних імпульсів: мультивібратори, шригери, їх схеми,
графічне зображення прямокутних імпульсів, їх основні характеристики
(тривалість імпульсу
Ti, тривалість паузи
Tп, період повторення Т,
шпаруватість Q).
Генератори пилкоподібних імпульсів. Схема та часова діаграма роботи
генератора пилкоподібних імпульсів на неоновій лампі.
Поняття про амплітудну, частотну та широкоімпульсну модуляції.
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Тема 4. Використання електронних схем у системах автоматики
Значення автоматики для розвитку всіх галузей народного господарства.
Поняття про системи автоматичного регулювання. Контроль над якістю виробів
за допомогою електронних пристроїв. Поняття про телеуправління. Програмне
управління виробничими процесами.
Блок-схема однієї з автоматичних систем з електронним пристроєм (на
прикладі галузі виробництва, для якої здійснюється підготовка робітників).
Поняття про електронні обчислювальні машини. Можливість
використання
електронних
обчислювальних
машин
в
управлінні
технологічними процесами.
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Типова навчальна програма з предмета
«Електроматеріалознавство»
№
з/п

1.
2.

Кількість годин

Тема

Всього

Електротехнічні матеріали
Конструкційні матеріали
Всього годин:

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

4
4
8

Тема 1. Електротехнічні матеріали Класифікація електротехнічних
матеріалів за електропровідністю (провідники, напівпровідники, діелектрики).
Матеріали високої електропровідності (мідь, алюміній, срібло, залізо).
Надпровідникові матеріали.
Резистивні матеріали (нейзільбер, константан, манганін).
Магнитотверді та магнітом’які матеріали.
Напівпровідникові матеріали. Їх властивості та застосування.
Класифікація діелектриків. Їх властивості та застосування.
Тема 2. Конструкційні матеріали
Класифікація чавунів. Властивості. Застосування. Марки.
Класифікація сталей. Вуглецеві та леговані сталі.
Матеріали, стійкі до температури і зовнішнього середовища.
Матеріали з високими пружними властивостями.
Матеріали з високою міцністю.
Інструментальні матеріали.
Неметалічні конструкційні матеріали.

135

Типова навчальна програма з предмета
«Читання креслень»
№
з/п

Тема

1.
2.

Машинобудівне креслення
Схеми

Кількість годин
Всього

Всього годин:

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

6
6
12

Тема 1. Машинобудівне креслення
Види конструкторської документації.
Креслення і види деталей. Відомості про з’єднання деталей та їх
зображення.
Складальні креслення. Специфікація. Рекомендації щодо читання та
виконання складального креслення.
Тема 2. Схеми
Різновиди та вимоги до виконання схем.
Правила виконання кінематичних схем. Структурні та принципові схеми.
Правила виконання електричних схем. Структурні, принципові та
монтажні схеми.
Правила виконання гідравлічних та пневматичних схем.
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Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія: 7241 Електрослюсар (слюсар) черговий
та з ремонту устаткування
Кваліфікація: 5-й розряд
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

2.

Кількість
годин

Тема
І. Виробниче навчання на підприємстві
Інструктаж з охорони праці, ознайомлення з
підприємством
Електрорадіодеталі та електронні прилади
Обслуговування та ремонт електричних апаратів
Монтаж, обслуговування та ремонт електричних
машин
Монтаж повітряних, кабельних та телефонних ліній
електропередач
Обслуговування та ремонт комплектних розподільних
пристроїв
Обслуговування та ремонт скребкових та стрічкових
конвеєрів
Обслуговування та ремонт устаткування відкритих
розробок та бурових робіт
Обслуговування
та
ремонт
устаткування
збагачувальних виробництв
Всього годин:
ІІ. Виробнича практика
Інструктаж з охорони праці та протипожежної
безпеки. Електробезпека та засоби індивідуального
захисту
Самостійне виконання робіт електрослюсарем
(слюсарем) черговим та з ремонту устаткування,
складністю 5-го розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Всього годин:
Разом:

2
4
18
12
12
12
12
12
12

96
8

104

112
208

І. Виробниче навчання на підприємстві
Тема 1. Інструктаж з охорони праці, ознайомлення з підприємством
Загальні організаційні вимоги. Ознайомлення з режимом роботи і
правилами внутрішнього розпорядку, порядком одержання та здавання
інструменту і пристроїв.
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Первинний інструктаж з охорони праці. Вимоги безпеки на конкретних
робочих місцях.
Електробезпека.
Безпека праці під час верхолазних робіт на висоті понад 50 м.
Правила охорони праці під час випробуванні засобів електричного
захисту при напрузі понад 1000 В. Охорона праці під час ремонту,
налагодження та випробування електричних машин, апаратури, установок
автоматичної дії, засобів телемеханіки, підіймальних машин та посудин, що
працюють під тиском.
Пожежна безпека.
Інструктаж з організації робочого місця.
Тема 2. Електрорадіодеталі та електронні прилади
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорона праці
під час складання електричних схем. Основні вимоги послідовності складання
електричних схем.
Вправи
Складання схем регулювання струму та напруги, змінним резистором.
Розгляд схеми плавної настройки коливального контуру радіоприймачів
та вузлів зв’язку АТС.
Складання схеми протидії зміненю сили струму за допомогою котушки
індуктивності.
Складання схеми діодного випрямлення змінного струму.
Складання схеми транзисторного підсилювача електричних сигналів.
Навчально-виробничі роботи
Складання схем регулювання струму та напруги змінним резистором.
Складання схеми протидії зміненю сили струму за допомогою котушки
індуктивності. Складання схеми транзисторного підсилювача електричних
сигналів.
Тема 3. Обслуговування та ремонт електричних апаратів
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорони праці
під час обслуговуванні та ремонту електричних апаратів. Послідовність
виконання розбирання, збирання, ремонту, монтажу електричних апаратів.
Вправи
Технічне
обслуговування
та
ремонт
релейного
захисту
електроустаткування.
Перевірка захисту на селективність, швидкість дії, чутливість, надійність.
Технічне обслуговування та ремонт дистанційного, диференційного,
теплового, газового та релейного захистів.
Технічне обслуговування та ремонт різних видів реле: напруги, опору,
часу, струмові, вказівні, проміжні та інші.
Набуття навиків вмикання реле: безпосередньо в первинне коло і через
трансформатори струму та напруги.
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Складання схеми захисту керування електричними установками та
сигналізацією. Технічне обслуговування та ремонт їх елементів. Визначення
причин помилкової роботи захисту. Технологія перевірки та ремонту
проміжних реле різного призначення. Регулювання електромагнітних та
електромеханічних блокувань.
Технічне обслуговування, ремонт та налагодження апаратури
диспетчерського пульта керування й контролю за режимом роботи механізмів,
апаратури з контролю за витратами теплоносіїв (гарячої води й пари), вузлів та
блоків АТС.
Визначення та усунення пошкоджень в апаратурі керування
електроустановками та нестандартному режимі роботи.
Навчально-виробничі роботи
Ремонт реле: напруги, струму, опору, часу, вказівні, проміжні. Вмикання
реле в первинне коло через трансформатори струму та напруги. Регулювання
електромагнітних
блокувань.
Налагодження
апаратури
шахтового
диспетчерського пульта керування.
Тема 4. Монтаж, обслуговування та ремонт електричних машин
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорона праці
під час ремонту електричних машин. Послідовність виконання монтажу,
ремонту, обслуговування електричних машин.
Вправи
Технічне обслуговування та ремонт електричних машин малої потужності
(асинхронні мікродвигуни, синхронні двигуни, колекторні двигуни постійного
та змінного струмів, крокові двигуни).
Технічне обслуговування та ремонт інформаційних електричних
мікромашин (тахогенератори, сельсини).
Технічне обслуговування та ремонт електродвигунів з короткозамкненим
ротором потужністю понад 1000 кВт та асинхронних двигунів з фазним
ротором потужністю до 500 кВт. Підбір пускових опорів для запуску
електродвигунів.
Електродвигуни вибухонебезпечного виконання потужністю понад 50
кВт – розбирання, ремонт, складання.
Контроль за роботою електродвигунів.
Контроль над пристроями охолодження, нагляд за змащуванням
підшипників.
Профілактичні випробування електродвигунів: вимір опору ізоляції
обмоток статора і ротора постійного струму мегомметром та підвищеною
напругою.
Усунення причин вібрації електродвигунів. Проведення статичного
балансування та центрування електромашин.
Управління електроприводами.
Налагодження та ремонт.
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Технічне обслуговування та ремонт електродвигунів з короткозамкненим
ротором потужністю понад 1000 В та асинхронних двигунів з фазним ротором
потужністю до 500 кВт. Підбір пускових опорів для запуску електродвигунів.
Розбирання, ремонт та складання електродвигунів вибухонебезпечного
виконання потужністю понад 50 кВт. Вимір опору ізоляції обмоток статора і
ротора високовольтних двигунів мегомметром. Проведення балансування та
центрування машин.
Тема 5. Монтаж повітряних, кабельних та телефонних ліній
електропередач
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорони праці
під час монтажу повітряних ліній на висоті понад 50 м, кабельних та
телефонних ліній електропередач. Послідовність виконання монтажу
повітряних, кабельних та телефонних електропередач.
Вправи
Прокладання високовольтних проводів.
Проведення вимірювання та випробування ізоляції, ємності й омічного
опору кабелів.
Окінцювання високовольтних кабелів. Ремонт кабелів з встановленням
з’єднувальних муфт.
Обслуговування та ремонт високовольтних повітряних ліній на висоті
понад 50 м: встановлення арматури, з’єднання проводів закріплення на опорах.
Встановлення розрядників.
Проведення ремонту та налагодження високочастотного телефонування.
Навчально-виробничі роботи
Обслуговування повітряних ліній на висоті понад 50 м: встановлення
арматури, з’єднання проводів, закріплення на опорах. Встановлення
розрядників. Налагодження високочастотного телефонування. Прокладання
високовольтного кабелю. Ремонт з встановленням з’єднувальних муфт.
Тема 6. Обслуговування та ремонт комплектних розподільних
пристроїв
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорони праці
під час обслуговування комплектних розподільних пристроїв. Послідовність
виконання ремонту та обслуговування комплексних розподільних пристроїв.
Вправи
Проведення ревізії тягової підстанції електровоза.
Налагодження роботи пересувних комплектних трансформаторних
підстанцій.
Чистка контактів вакуумних перемикачів кар’єрних розподільних
пунктів.
Ремонт перемикаючих пунктів.
Монтаж з встановленням арматури.
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Технічне обслуговування та ремонт високовольтних розподільних
пристроїв. Перевірка шин розподільних пристроїв.
Візуальний контроль за вводами масляних вимикачів, їх приводів,
розрядників, плавких запобіжників. Нагляд за електровимірювальними
приладами.
Зовнішній контроль над апаратурою релейного захисту, сигналізації,
автоматики. Заміна апаратури ручного та дистанційного управління роботи
КРУ. Регулювання реле максимального струму та напруги.
Налагодження, випробовування та перевірка апаратури релейного
захисту, автоматики, сигналізації.
Перевірка заземлюючих пристроїв.
Навчально-виробничі роботи
Проведення ревізії тягової підстанції електровоза. Налагодження роботи
пересувних трансформаторних підстанцій. Ремонт перевимикаючих пунктів.
Ремонт високовольтних розподільних пристроїв. Перевірка роботи апаратури
релейного захисту, сигналізації, автоматики. Проведення заміни апаратури
ручного і дистанційного управління роботи КРУ.
Тема 7. Обслуговування та ремонт скребкових та стрічкових
конвеєрів
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорона праці
під час обслуговування конвеєрів з шириною стрічки понад 1400 мм.
Організація робочого місця та вимоги охорони праці під час обслуговування та
ремонту
конвеєра.
Послідовність
виконання
ремонту,
технічного
обслуговування, монтажу, демонтажу скребкових та стрічкових конвеєрів.
Вправи
Технічне обслуговування, поточний ремонт та капітальний ремонт
стрічкових конвеєрів з шириною стрічки понад 1400 мм.
Проведення демонтажу привода поточних конвеєрів. Інструменти,
пристрої, обладнання. Закріплення механізмів приводної та натяжної станцій
протиугінними пристроями та якорями.
Встановлення підбункерних демпферуючихроликоопор.
Заміна смуг зносу конвеєра.
Скорочення та заміна канату вантажних натяжних пристроїв.
Заміна деформованих шпал, рельсошпального кріплення забійних та
відвальних конвеєрів.
Зчалювання конвеєрних стрічок. Проведення заміни стрічок з
обробленням. Вулканізація конвеєрних стрічок з шириною стрічки понад 1400
мм.
Налагодження та регулювання роботи пересувних скребкових та
стрічкових конвеєрів. Огляд, перевірка та налагодження апаратів управління,
контролю, захисту та блокування пульта управління автоматизованими
конвеєрними лініями гірничої промисловості.
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Капітальний ремонт стрічкових конвеєрів з шириною стрічки 1400 мм.
Закріплення механізмів приводної та натяжної станцій протиугінними
пристроями та якорями. Заміна канату вантажних натяжних пристроїв. Заміна
деформованих шпал, рельсошпального кріплення забійних та відвальних
конвеєрів. Зчалювання конвеєрних стрічок. Вулканізація конвеєрних стрічок з
шириною стрічки понад 1400 мм. Налагодження апаратів управління,
контролю, захисту та блокування пульта управління автоматизованими
конвеєрними лініями.
Тема 8. Обслуговування та ремонт устаткування відкритих
розробок та бурових робіт
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорони праці
під час обслуговування та ремонту устаткування відкритих розробок та бурових
робіт. Послідовність виконання налагодження, ремонту та технічного
обслуговування устаткування відкритих розробок та бурових робіт.
Вправи
Розбирання, складання, ремонт, випробування та регулювання складних
вузлів та механізмів бурового обладнання.
Налагодження системи автоматичного контролю розташування пальника
та системи автоматичного підтримання заданого співвідношення витрати
пального (гасу чи дизельного топлива) та окислювача (окисню) верстата
вогневого буріння.
Вантажно-доставне обладнання. Перевірка та регулювання автоматичних,
захисних та блокуючих пристроїв управління кар’єрними екскаваторами.
Ремонт електроприводів з магнітними підсилювачами та напівпровідниковими
приладами. Ремонт апаратури автоматичного керування стрілою. Налагодження
важильного механізму, приладів пульта дистанційного управління
навантаженням.
Випробування електромагнітного гальма швидкої зупинки двигуна
ланцюгового екскаватора.
Центрування двигунів та редукторів екскаваторів, їх балансування.
Ремонт гідравліки та налагодження системи драглайнів.
Регулювання та налагодження роботи транспортно-відвальних мостів
відвалоутворювачів роторних комплексів.
Регулювання та налагодження апаратури системи управління самохідних
базових тягачів.
Кар’єрний залізничний транспорт.
Монтаж, технічне обслуговування та ремонт електровозів з зчіпною
вагою понад 25 т.
Складання схем та налагодження апаратів управління з пневмоприводом
та пневмосистеми для розвантаження думпкарів, піскоподачі та сигналізації
електровозів.
Ремонт постів управління тепловозами.
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Монтаж та налагодження обладнання та апаратури приводних станцій
конвеєрів.
Кар’єрний автомобільний транспорт.
Перевірка пускорегулювальної апаратури та налагодження механізму
управління автосамоскидів з електромеханічною трансмісією та дизельтролейвозів.
Засоби гідророзробки.
Ремонт та налагодження гідромоніторів з ручним, дистанційним та
програмним управлінням.
Монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження та технічне обслуговування
турбокомпресорів, вентиляторів головного провітрювання, підіймального
холодильного та автоматичного насосного устаткування.
Навчально-виробничі роботи
Налагодження системи автоматичного контролю, розташування пальника
та система автоматичного підтримання співвідношення витрат пального та
окислювача верстата вогневого буріння. Перевірка та регулювання апаратури
автоматичних захисних та блокуючи пристроїв управління кар’єрними
екскаваторами. Ремонт апаратури автоматичного керування стрілою.
Ремонт гідравліки системи драглерів. Монтаж, технічне обслуговування
та ремонт електровозів з зчіпною вагою понад 25 т. ремонт постів управління
тепловозами. Налагодження та ремонт гідромоніторів з ручним, дистанційним
та програмним управлінням. Ремонт та налагодження турбокомпресорів
підіймального холодильного та автоматичного насосного устаткування.
Тема 9. Обслуговування та ремонт устаткування збагачувальних
виробництв
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорони праці
під час обслуговування та ремонту устаткування збагачувальних виробництв.
Послідовність виконання, контроль та налагодження режиму роботи
технологічного обладнання збагачувальних фабрик.
Вправи
Випробування та налагодження автоматичних пристроїв управління
технологічним
процесом:
аварійно-попереджувальна
сигналізація,
електроблокування механізмів, контроль режиму роботи технологічного
обладнання.
Регулювання виконуючих механізмів автоматичних пристроїв:
електричних, електромагнітних, електрогідравлічних, електропневматичних та
інших.
Ремонт та налагодження кільцевих потенціометрів та сельсинів.
Регулювання електричних перетворювачів: датчиків, електромагнітних
реле.
Усунення неполадок в підсилювачах автоматичних пристроїв: магнітні,
електромагнітні, електровакуумні, напівпровідникові.
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Налагодження автоматичних пристроїв управління технологічним
процесом:
аварійно-попереджувальна
сигналізація,
електроблокування
механізмів, контроль режиму роботи технологічного обладнання. Ремонт
датчиків реле, потенціометрів та сильсинів. Усунення неполадок в магнітних,
електромагнітних, електровакуумних та напівпровідникових підсилювачів.
ІІ. Виробнича практика
Тема 1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки
Електробезпека та засоби індивідуального захисту
Вимоги безпеки праці на підприємствах гірничої промисловості. Причини
та види травматизму. Заходи попередження травматизму. Основні правила з
безпеки праці.
Пожежна безпека. Причини та засоби попередження пожеж. Правила
користування вогнегасниками. Правила поведінки під час пожежі.
Електробезпека. Основні міри захисту від враження електричним
струмом. Захисні засоби під час роботи з електроустаткуванням.
Індивідуальні захисні засоби електробезпеки. Домедична допомога при
враженні електрострумом.
Правила охорони праці під час ремонту, налагодження та випробування
електричних машин, апаратури, установок автоматичної дії, засобів
телемеханіки, підіймальних машин та посудин, що працюють під тиском.
Правила охорони праці під час верхолазних робіт на висоті понад 50 м.
Правила охорони праці під час випробуванні засобів електричного
захисту при напрузі понад 1000 В.
Тема 2. Самостійне виконання робіт електрослюсарем (слюсарем)
черговим та з ремонту устаткування, складністю 5-го розряду
Самостійне виконання робіт електрослюсаря (слюсаря) чергового та з
ремонту устаткування 5-го розряду на робочих місцях підприємства.
Визначення і застосування передових, високопродуктивних і безпечних
прийомів і методів праці, а також інструментів, пристосувань, які
використовують новатори виробництва.
Примітка
Детальна програма виробничої практики розробляється кожним
навчальним закладом окремо із урахуванням сучасних технологій, новітніх
устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з
підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому
порядку.
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Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Апаратура диспетчерського пульта керування й контролю за режимом
роботи механізмів — профілактичний огляд, монтаж, демонтаж, ремонт,
налагодження, технічне обслуговування елементів електроніки; ремонт
з’єднувальних кабелів; монтаж і налагодження схем керування.
2. Апаратура з контролю за витратами теплоносія (гарячої води й пари)
— ремонт, налагодження та технічне обслуговування.
3. Апаратура системи АСУТП та їй аналогічні — ремонт та технічне
обслуговування.
4. АТС квазіелектронні — монтаж та налагодження вузлів та блоків.
5. Блоки високочастотні, передавачі і приймачі, радіостанції і
радіорелейна апаратура зв’язку — монтаж та налагодження.
6. Вимикачі масляні високовольтні — профілактичний огляд, ремонт
приводів; капітальний ремонт з частковою або повною заміною
трансформаторного масла.
7. Гідророзподілювачі, клапанні блоки машин і механізмів,
централізовані змащувальні системи — ремонт і налагодження.
8. Екскаватори, відвалоутворювачі, транспортно-відвальні мости —
центрування двигунів та редукторів, їх балансування; ремонт гідравліки,
регулювання всієї системи; монтаж і налагодження електричних схем; ремонт і
налагодження компресорів.
9. Електровози з зчіпною вагою 25 т і більше — монтаж, технічне
обслуговування.
10. Електропідстанції, турбокомпресори, вентилятори головного
провітрювання, підіймальні холодильні установки в комплексі з автоматикою
та контрольно-вимірювальними приладами — монтаж, демонтаж, ремонт,
налагодження та технічне обслуговування.
11. Кабелі високовольтні — ремонт з встановленням з’єднувальних муфт.
12. Конвеєри стрічкові з шириною стрічки понад 1400 мм - заміна і
ремонт стрічок з обробленням, зчалюванням та вулканізацією.
13. Машини вантажно-доставні — регулювання системи гідравліки;
збирання й розбирання гідромеханічної коробки передач; ремонт важільного
механізму, кермового приладу, автоматичного керування стрілою.
14. Машини гірничі самохідні, бурові, верстати й установки, самохідні
вагони, підіймальні машини (лебідки) — розбирання, складання, випробування
та регулювання складних агрегатів і вузлів; ремонт електрообладнання, ремонт
і налагодження пневмогідросистем.
15. Обладнання та апаратура керування підіймачів і приводних станцій
конвеєрів — монтаж та налагодження.
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 7241 Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування
Кваліфікація: 5-й розряд
ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:
1. основи радіотехніки, телемеханіки, автоматики, радіоелектроніки;
2. будову засобів автоматики й телемеханіки, радіоелектроніки;
3. електротехнічні правила і норми;
4. схеми обслуговуваного обладнання;
5. причини й ознаки неполадок у роботі установок, апаратів, приладів
автоматики, телемеханіки та іншого обслуговуваного обладнання;
6. класифікацію кабелів та електротехнічних матеріалів;
7. правила виміру та випробування ізоляції, ємності й омічного опору
кабелю;
8. методи виконання робіт на лініях електропередач;
9. способи відновлення складних деталей, вузлів;
10. правила безпеки праці під час роботи на висоті;
11. правила випробування захисних засобів, та порядок організації
безпечного ведення робіт в електроустановках і нагляду за працюючими
електроустановками;
12. правила експлуатації та огляд посудин, що працюють під тиском,
підіймальних машин;
13. конструктивні особливості різного самохідного гірничого обладнання;
14. способи повного відновлення та зміцнювання спрацьованих деталей;
15. вузловий та агрегатний способи ремонту машин.
УМІЄ:
1. організовувати робоче місце;
2. проводити монтаж, демонтаж, ремонт налагодження, випробовування,
технічне обслуговування механічної та електричної частин складних
машин, вузлів і механізмів, апаратури, контрольно-вимірювальних
приладів, установок автоматичної дії, засобів телемеханіки;
3. виконувати верхолазні роботи на висоті понад 50 м з використанням
запобіжного пояса та інших пристроїв під час монтажу, демонтажу і
ремонту обладнання;
4. здійснювати монтаж і ремонт засобів керування, монтаж, і налагодження
блоків високочастотного телефонування, випробовування засобів
електричного захисту при напрузі понад 1000 В;
5. виявляти та усувати дефекти в схемах автоматичного керування і
регулювання пересувних та стаціонарних установок;
6. виконувати технічне обслуговування, ремонти, випробування посудин,
що працюють під тиском;
7. виконувати заміну підіймальних посудин перекидачів, бункерів,
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капітальний ремонт підіймальних машин, насосних установок;
8. виконувати статичне балансування і центрування машин;
9. робити ремонт вантажопідіймальних машин та ліфтів;
10. виконувати встановлення машини на фундамент;
11. робити ремонт шатунно-поршневих, пневмо - і гідросистем.
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Перелік основних обов'язкових засобів навчання
Кількість на групу з 15 осіб
№
з\п

Найменування

Для
індивідуального
користування

Для групового
користування

Примітк
а

1.

2
Обладнання
Верстак слюсарний
одномісний
Верстат заточувальний
двосторонній
Верстат вертикальносвердлильний
Гідравлічний прес для
з’єднання проводів
опресуванням
Монтажний стіл для
паяння та лудіння
Розподільчий щит
Пульт управління подачі
напруги
Стенди для монтажу
схем автоматики
Інструмент
Ізолюючі кліщі
Ізолююча штанга
Інструмент МБ-1М для
зняття ізоляції з кінців
проводів та жил кабелів
Інструмент типу УСА
для опресування мідних
та алюмінієвих жил
Лампа паяльна для
паяння проводів
Слюсарно-монтажний
інструмент (комплект)
Прилади і пристрої
Вказівники напруги
Газоаналізатор
Газовизначник
Дефектоскоп
Лічильники активної та

3

4

5

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

1
1
1
1

1
1
1
15

1
1
1

1

1
15

15
1
1
1
2
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

реактивної енергії
Люксметр 10-16
Манометр
Мегомметр
Прилад для вимірювання
мікротвердості ґрунту
Універсальні
вимірювальні прилади
Частотомір

1
1
1
1
15
1
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Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти
ДСПТО 7241.В.09.90-2015
(позначення стандарту)

Професія: Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

Код: 7241
Кваліфікація: електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту
устаткування 6-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2015
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку
(підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 7241 Електрослюсар (слюсар) черговий та з
ремонту устаткування
2. Кваліфікація: електрослюсар (слюсар) черговий та з
ремонту устаткування 6-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
будову апаратів на напівпровідниковій техніці, електронної і
телемеханічної апаратури обслуговуваного обладнання;
конструктивні особливості особливо складних систем агрегатів і вузлів
самохідних гірничих машин;
принцип встановлення режимів роботи особливо складних систем
гідропневмоавтоматики самохідних гірничих машин;
основи електротехніки, пневмоніки, телемеханіки, осцилографування;
електронно вимірювальні прилади високої точності;
правила безпечної експлуатації електроустановок в обсязі вимог до
п’ятої групи з електробезпеки.
Повинен уміти:
проводити монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, технічне
обслуговування особливо складних машин і механізмів, апаратів, контрольновимірювальних приладів;
здійснювати налагодження й випробування автоматичних систем
електронної, телемеханічної, радіорелейної апаратури, ізотопних реле,
датчиків, асинхронно-синхронізованого регульованого електропривода;
проводити випробування роботи і взаємодії всіх елементів контролю,
автоматизації та захисту;
виконувати осцилографування й аналіз перехідних процесів у
електричних схемах;
визначати навантаження, швидкості за осцилограмами;
збирати й перевіряти схеми на напівпровідникових елементах;
визначати фактичну надійність функціональних блоків і схем;
проводити монтаж, налагодження й перевірку схем, зібраних на
безконтактних елементах, та апаратів на напругу понад 1000 В;
ремонтувати, монтувати та налагоджувати апаратуру із застосуванням
пневмоніки та логічних елементів;
налагоджувати й випробовувати елементи автоматики та контрольновимірювальних приладів у системах енергопостачання, автоматизації й
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дистанційного керування турбокомпресорів, вентиляторів головного
провітрювання та підіймальних установок;
налагоджувати та випробовувати елементи електроніки в системах
захисту апаратів та станції керування;
здійснювати ремонт, налагодження, статичне та динамічне балансування
машин.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватись норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і
навколишнього середовища, 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;
знати основні правила оформлення креслень та ескізів, умовні зобра-ження
електричних, гідравлічних, пневматичних та кінематичних схем;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів,
кваліфікації осіб
5.1. При підвищенні кваліфікації
Базова або повна загальна середня освіта; професійно-технічна освіта,
кваліфікаційна атестація на виробництві; освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрослюсар (слюсар) черговий та
з ремонту устаткування 5-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1
року.
5.2. Після закінчення навчання
Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Електрослюсар (слюсар) черговий та з
ремонту устаткування 6-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника
Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування у
добувній промисловості. Надання допоміжних послуг у сфері добування
корисних копалин та розроблення кар'єрів. (КВЕД-2010, секція – В, клас –
09.90).
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7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу, після закінчення строку навчання,
здійснюється відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок,
затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.
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Типовий навчальний план
Професія: 7241 Електрослюсар (слюсар) черговий та
з ремонту устаткування
Кваліфікація: 6-й розряд
Загальний фонд навчального часу – 171 годин
№
з/п

Кількість годин
Навчальні предмети

Загальнопрофесійна підготовка
Основи правових знань
Основи галузевої економіки і підприємництва
Інформаційні технології
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Охорона праці
Спеціальна технологія
Електротехніка
з
основами
промислової
електроніки
2.4. Електроматеріалознавство
2.5 Читання креслень
3. Професійно-практична підготовка
3.1. Виробниче навчання
3.2 Виробнича практика
4. Консультації
5. Державна кваліфікаційна атестація
6.
Загальний обсяг навчального часу (без п. 4)
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
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Всього

13
4
4
2
3
45
15
20
6
2
2
96
24
72
10
7
161

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) для підготовки
кваліфікованих робітників за професією Електрослюсар (слюсар) черговий
та з ремонту устаткування
1. Кабінети:
 Основи галузевої економіки і підприємництва;
 Інформаційних технологій;
 Охорони праці;
 Спеціальної технології.
2. Навчально-виробнича дільниця.

Примітка
Для підприємств, організацій, що здійснюють професійне
навчання кваліфікованих
робітників:
- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;
- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися
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»
Кількість годин
№
з/п

Тема

всього

1. Злочин і покарання
2. Правова охорона природи. Охорона природи –
невід’ємна умова сталого економічного та
соціального розвитку України
3. Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки
Всього годин:

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
1
1
4

Тема 1. Злочин і покарання
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.
Кримінальна відповідальність за господарські злочини.
Тема 2. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна
умова сталого економічного та соціального розвитку України
Єдність основних прав і обов’язків підприємств щодо охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання земель.
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»
Кількість годин
№
з/п
1.

2.
3.

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема
Міжнародна система світового господарства і
ринкових відносин. Інтеграція України в світову
економіку
Продуктивність праці
Організація і оплата праці

2

Всього годин:

4

1
1

Тема 1. Міжнародна система світового господарства і ринкових
відносин. Інтеграція України в світову економіку
Сучасна світова система господарства. Міжнародні фінансово-кредитні
організації.
Нові орієнтири світової економіки. Міжнародна економічна інтеграція.
Основні тенденції економічного розвитку Західної Європи.
Питання економічного і валютного об’єднання Європи. Проблеми
входження України в світові господарські зв’язки.
Міжнародна валютна система і валютна політика.
Тема 2. Продуктивність праці
Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці та
методи її обчислення.
Тема 3. Організація і оплата праці
Організація трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний зміст,
форми і системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати праці,
бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи), порядок їх
присвоєння.
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Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»
Кількість годин
№

з/п
1.

Всього

Тема

Використання інформаційних і
комп’ютерних технологій для
автоматизації виробництва
Всього годин:

З них на
лабораторнопрактичні роботи

2
2

Тема 1. Використання інформаційних і комп’ютерних технологій для
автоматизації виробництва
Роль людського фактору в автоматизованому виробництві.
Перспектива розвитку електронно-обчислювальної техніки та засобів
автоматизації.
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Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»
№
п/
п

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Кількість годин

Тема

Всього

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

З них на
лаборатор
нопрактичні
роботи

2
6

2
2
1
2

15

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття “охорона праці”, значення, мета і завдання предмета.
Основні законодавчі акти з охорони праці: Закони України “Про охорону
праці” та “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності”, Кодекс законів про працю України та
прийняті, відповідно до них, нормативно-правові акти. Гарантії прав робітників
на охорону праці.
Організація охорони праці. Стимулювання охорони праці. Державне
управління охороною праці. Державний нагляд і громадський контроль за
охороною праці. Відповідальність за порушення законодавства про охорону
праці. Навчання та інструктажі з охорони праці.
Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору.
Право робітника на охорону його праці на підприємстві.
Права робітників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.
Відшкодування власником збитків робітникам у випадку погіршання здоров’я.
Відшкодування морального збитку.
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Обов’язки власника щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці.
Обов’язки робітника щодо дотримання вимог нормативних актів з охорони
праці.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про
потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з
охорони праці
Загальні питання безпеки праці. Значення безпеки праці на виробництві
Перелік робіт з підвищеною небезпекою в галузі. Роботи з підвищеною
небезпекою. Робота на висоті та вимоги до робіт.
Безпека праці при роботі діючих електроустановках.
Вимоги до персоналу, який виконує роботи з обслуговування та ремонту
електроустаткування. створення безпечних умов при обслуговуванні та
ремонті електроустаткування, згідно з “Правилами безпечної експлуатації
електроустановок споживачів”. Кваліфікаційні групи з електробезпеки.
Вимоги
безпеки праці під час профілактики і ремонту
електроустаткування.
Правила
безпечного
проведення
оглядів
електроустановок (ліній), оперативних переключень; виконання робіт при
повному або частковому знятті напруги, без зняття напруги і аварійних
ситуаціях. Безпека праці при роботі в електроустановках спеціального
призначення. Безпека праці під час роботи з особливо складними системами
агрегатів і вузлів самохідних гірничих машин, складними системами
гідропневматики. Поранення і каліцтва під час обслуговування та ремонту
електроустаткування. Найбільш типові травми для електрослюсаря. Професійні
захворювання електрослюсаря.
Основні небезпечні виробничі чинники під час обслуговування та ремонту
електроустаткування.
Дії робітників при виникненні небезпечної ситуації на робочому місці.
Засоби індивідуального захисту небезпечних і шкідливих виробничих
факторів.
Прилади для контролю за умовами і безпекою праці. Правила запобігання
нещасним випадкам. План ліквідації аварії та евакуації з приміщення.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист
виробництва
Основні причини виникнення пожеж: порушення правил використання
відкритого вогню і електричної енергії, експлуатація непідготовленої техніки
до роботи в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання
опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від
блискавки, дитячі пустощі. Причини виникнення пожеж від електричного
струму: коротке замикання, перевантаження проводів та кабелів електромережі,
нагрівання контактних з’єднань тощо. Заходи пожежної безпеки, що їх
необхідно дотримуватися перед початком, під час та після закінчення роботи
для запобігання пожежі.
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Основні вимоги щодо утримання шляхів евакуації автоматичних систем
пожежегасіння і автоматичної пожежної сигналізації.
Дії працівників підприємства при виявленні в цеху чи на території
підприємства задимлення, загоряння або пожежі.
Дії працівників після прибуття пожежних підрозділів.
Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.
Горіння речовин і способи його припинення. Поняття про вогнестійкість.
Вогнегасильні речовини та матеріали. Протипожежна техніка:
спецавтомашини, авто та мотопомпи, спецустановки, вогнегасники, ручний
протипожежний інструмент; їх призначення, будова, використання при пожежі.
Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.
Організація пожежної охорони в галузі.
Стан та динаміка аварійності у світовій індустрії. Аналіз найвідоміших
промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних
речовин. Обумовлена залежність масштабів руйнування і наслідків аварій від
масштабу, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що
використовуються у технологічній системі.
Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних процесів;
показники рівня руйнування промислових об’єктів. Обґрунтування вибору
енергозабезпечення (енергостійкості) систем контролю управління і ПАЗ з
урахуванням характеру технологічного процесу і енергетичного потенціалу
об’єкта. Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для
виробництв підвищеної вибухонебезпеки.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна.
Постійний і змінний струми, їх шкідливий вплив на організм людини.
Небезпечні величини електричного струму та напруги.
Залежність дії впливу електричного струму на людину від тривалості дії,
умов середовища, метеорологічних факторів, фізичного стану людини. Поняття
напруги кроку і дотику. Статична і наведена напруга. Дія електромагнітних
полів, засоби захисту від них.
Статистичні відомості про стан виробничого електротравматизму. Основні
причини і шляхи зниження його рівня.
Охоронні зони електромереж напругою до і понад 1000 В. Допустимі
(безпечні) відстані до струмопровідних частин діючого електроустаткування,
що знаходяться під напругою.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках;
порядок їх використання, зберігання і обліку, періодичність і види
випробовувань. Плакати і знаки безпеки,
що використовуються в
електроустановках.
Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди
Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та
санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація,
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іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на
організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.
Фізіологія праці, чергування праці й відпочинку, виробнича гімнастика.
Основні гігієнічні особливості праці за професією електромонтера, вимоги
до опалення, вентиляції, кондиціювання повітря у виробничих та побутових
приміщеннях. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.
Засоби індивідуального і колективного захисту робітників.
Основні заходи щодо зменшення шуму, вібрації та різних випромінювань,
що характерні для даного виробництва.
Види освітлення: природне, штучне, робоче та аварійне. Правила
експлуатації освітлення.
Санітарно-побутове забезпечення працівників. Медичне обслуговування
працівників. Медичні огляди працівників.
Тема 6. Надання першої медичної допомоги потерпілим при
нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи
профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та
катастроф
Основи анатомії людини.
Послідовність, принципи й засоби надання першої медичної допомоги. Дії
у важких випадках. Основні принципи надання
першої допомоги:
правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання
першої медичної допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила
користування.
Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах,
переломах. Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу.
Надання першої медичної допомоги при непритомності (втраті свідомості),
шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.
Ознаки отруєння і перша медична допомога потерпілому. Способи надання
допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.
Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним
струмом. Оживляння. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії
особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного
виконання масажу серця та штучного дихання.
Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних
засобів. Транспортування потерпілого.
Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та
наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя
і здоровя людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх
наслідки.
Загальні відомості про інженерно-технічні заходи, що спрямовані безпечне
функціонування потенційно небезпечних об’єктів (ПНО), захист виробничого
персоналу і населення, зменшення збитків, утрат і руйнувань при аваріях та
великих пожежах.
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Типова навчальна програма з предмета
«Спеціальна технологія»
№
з/п

1.

2.

Кількість годин

Тема

Всього

Налагодження
автоматичних
систем
устаткування відкритих розробок та бурових
робіт
Налагодження
автоматичних
систем
устаткування збагачувальних виробництв
Всього годин:

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

8

12
20

Тема 1. Налагодження автоматичних систем устаткування відкритих
розробок та бурових робіт
Акустичний, радіохвильовий та радіоактивний контроль запасів корисних
копалин.
Бурові установки з тиристорними схемами керування.
Самохідні виємно-транспортні машини з електро- та гідроприводом.
Налагодження системи управління.
Кар’єрний автомобільний транспорт.
Ремонт та налагодження гідромеханічної та електричної трансмісії
автосамоскидів та автомобілів БелАЗ.
Гідромонітори
з
дистанційним
та
програмним
керуванням.
Налагодження, регулювання та комплексні випробування.
Насосні станції з автоматичним керуванням. Ремонт, налагодження та
контроль взаємодії елементів насосної станції.
Кар’єрні екскаватори з керуванням по системі генератор-двигун “Г-Д”.
Встановлення схеми живлення електрообладнання екскаваторів на тиристорних
перетворювачах.
Тема 2. Налагодження
збагачувальних виробництв

автоматичних

систем

устаткування

Налагодження роботи електропривода дробарок, класифікаторного
обладнання, компресорів, вентиляторів та насосів з каскадом.
Схеми автоматизації роботи дробарок в пульсуючому, безперервному та
ступеневому режимах.
Автоматичні системи відсадочних машин та колісних сепараторів.
Налагодження та ремонт.
Балансування імпелерів флотаційних машин.
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Динамічне балансування роторів електродвигунів центрифуг та
повітродувок.
Автоматичне регулювання технологічного процесу комплексом
напівпровідникових приладів “КАСКАД”. Структурні та функціональні схеми
комплексу.
Автоматизована система управління технологічними процесами
збагачення (АСУТП). Налагодження та випробовування схем технологічної
апаратури.
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Типова навчальна програма з предмета
«Електротехніка з основами промислової електроніки»
№
з/п

1.
2.

Кількість годин

Тема

Всього

Напівпровідникові прилади
Застосування електронних приладів у системах
керування
Всього годин:

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

3
3
6

Тема 1. Напівпровідникові прилади
Будова апаратів напівпровідникової техніки, електронної і телемеханічної
апаратури, конструктивні особливості складних систем гідропневмоавтоматики
гірничих машин. Правила експлуатації та улаштування електроустановок.
Тема 2. Застосування електронних приладів у системах керування
Системи автоматичного контролю і керування, телекерування. Контрольно
вимірювальні прилади у системах енергопостачання.
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Типова навчальна програма з предмета
«Електроматеріалознавство»
№
з/п

Тема

Кількість годин

1.

Допоміжні та нові електротехнічні матеріали
Всього годин:

Всього

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
2

Тема 1. Допоміжні та нові електротехнічні матеріали
Матеріали для гібридно-плівочних і багатокришталевих інтегральних схем.
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Типова навчальна програма з предмета
«Читання креслень»
№
з/п

Тема

1.

Читання електричних схем

Кількість годин
Всього

Всього годин:

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
2

Тема 1. Читання електричних схем
Читання електричних схем тягових двигунів, електричних схем підземних
та розрізних електровозів, контролерів, пускачів, схем дистанційного та
автоматизованого управління двигунами конвеєрних ліній, обладнання насосів і
насосних станцій, схеми освітлювальних установок підприємств вугільної
промисловості.
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Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія: 7241 Електрослюсар (слюсар) черговий
та з ремонту устаткування
Кваліфікація: 6-й розряд
№
з/п
1.
2.
3.

1.

2.

Кількість
годин

Тема
І. Виробниче навчання на підприємстві
Інструктаж з охорони праці, ознайомлення з
підприємством
Налагодження автоматичних систем устаткування
відкритих розробок та бурових робіт
Налагодження автоматичних систем устаткування
збагачувальних виробництв
Всього годин:
ІІ. Виробнича практика
Інструктаж з охорони праці та протипожежної
безпеки. Електробезпека та засоби індивідуального
захисту
Самостійне виконання робіт електрослюсарем
(слюсарем) черговим та з ремонту устаткування,
складністю 6-го розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Всього годин:
Разом:

2
10
12
24
8

64

72
96

І. Виробниче навчання на підприємстві
Тема 1. Інструктаж з охорони праці, ознайомлення з підприємством.
Налагодження автоматичних систем устаткування підземних гірничих
робіт
Загальні організаційні вимоги. Ознайомлення з режимом роботи і
правилами внутрішнього розпорядку.
Первинний інструктаж з охорони праці. Вимоги безпеки на конкретних
робочих місцях. Електробезпека. Радіаційна безпека. Пожежна безпека.
Правила безпечної експлуатації електроустановок в обсязі вимог до п’ятої
групи з електробезпеки.
Інструктаж з організації робочого місця.
Тема 2. Налагодження автоматичних систем устаткування відкритих
розробок та бурових робіт
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорона праці
під час налагодження автоматичних систем устаткування відкритих розробок та
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бурових робіт. Послідовність виконання ремонту,
випробування та
налагодження автоматичних систем устаткування відкритих розробок та
бурових робіт.
Вправи
Визначення та встановлення межі корисних копалин радіоактивним,
радіохвильовим та акустичним методами.
Налагодження вузлів та електронної апаратури бурового устаткування з
тиристорними схемами керування.
Збирання, випробовування вузлів і агрегатів та регулювання трансмісії та
гідротрансформатора вантажно-доставних машин і самохідних виємнотранспортних машин.
Ремонт та налагодження гідромеханічної та електричної трансмісії
автомобілів “БелАЗ”.
Налагодження, регулювання та комплексне випробування гідромоніторів
з дистанційним та програмним управлінням.
Випробування насосних станцій з автоматичним управлінням.
Налагодження системи імпульсно-фазового управління тиристорними
блоками електрообладнання екскаваторів з управлінням по системі генератордвигун “Г-Д”.
Навчально-виробничі роботи
Налагодження вузлів та електронної апаратури бурового устаткування з
тиристорними
схемами
керування.
Регулювання
трансмісії
та
гідротрансформатора монтажно-доставних машин і самохідних виємнотранспортних машин. Налагодження гідромеханічної та електричної трансмісії
автомобілів “БелАЗ”. Налагодження та комплексне випробування
гідромоніторів з дистанційним та програмним управлінням.
Випробування насосних станцій з автоматичним управлінням.
Тема 3. Налагодження автоматичних систем устаткування
збагачувальних виробництв
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорони праці
під час налагодження автоматичних систем устаткування збагачувальних
виробництв. Послідовність виконання ремонту, випробування та налагодження
автоматичних систем устаткування збагачувальних виробництв.
Вправи
Складання схем автоматизації роботи дробарок в пульсуючому,
безперервному та ступеневому режимах.
Налагодження роботи електропривода дробарок та класифікаторного
обладнання.
Динамічна балансування роторів електродвигунів, центрифуг та
повітродувок.
Ремонт та випробування автоматичних систем відсадочних машин та
колісних сепараторів.
Проведення балансування імперелів флотаційних машин.
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Перевірка та випробування напівпровідникових приладів комплексу
“КАСКАД”.
Налагодження та випробовування схем технологічної, радіорелейної та
квазіелектричної апаратури.
Монтаж та випробовування автоматичної системи управління
технологічними процесами збагачення (АСУТП).
Навчально-виробничі роботи
Складання схем автоматизації роботи дробарок в пульсуючому
безперервному та ступеневому режимах. Динамічна балансування роторів
електродвигунів центрифуг та повітродувок. Випробування автоматичних
систем відсадочних машин та колісних сепараторів. Балансування імперелів
флотаційних машин. Налагодження схем радіорелейної квазіелектричної
апаратури. Монтаж та випробування автоматичної системи управління
технологічними процесами збагачення (АСУТП).
ІІ. Виробнича практика
Тема 1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки
Електробезпека та засоби індивідуального захисту
Вимоги охорони праці праці на робочому місці та підприємствах гірничої
промисловості.
Електробезпека. Радіаційна безпека.
Правила безпечної експлуатації електроустановок в обсязі вимог до п’ятої
групи з електробезпеки.
Тема 2. Самостійне виконання робіт електрослюсарем (слюсарем)
черговим та з ремонту устаткування, складністю 6-го розряду
Самостійне виконання робіт електрослюсаря (слюсаря) чергового та з
ремонту устаткування 6 розряду на робочих місцях підприємства. Визначення і
застосування передових, високопродуктивних і безпечних прийомів і методів
праці, а також інструментів, пристосувань, які використовують новатори
виробництва.
Примітка
Детальна програма виробничої практики розробляється кожним
навчальним закладом окремо із урахуванням сучасних технологій, новітніх
устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з
підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому
порядку.
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Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Апаратура радіоізотопна — зняття й установлення на технологічному
обладнанні; поточний ремонт, дозиметричний, радіометричний контроль.
2. Вагоноперекидачі, обладнані гідравлічними приводами та
автоматичним зважувальним пристроєм — налагодження.
3. Екскаватори, відвалоутворювачі, транспортно-відвальні мости —
випробування електричних схем.
4. Електровози, бурові установки з теристорними схемами керування —
монтаж і налагодження промислових кондиціонерів, ремонт вузлів і
електронної апаратури.
5. Машини вантажно-доставні — збирання, випробуваня вузлів і
агрегатів, регулювання трансмісії та гідротрансформатора.
6. Машини відсадні, сепаратори колісні — налагодження автоматичних
систем.
7. Машини гірничі самохідні, бурові верстати й установки, підіймальні
машини (лебідки) — ремонт, налагодження, регулювання та комплексні
випробовування особливо складних агрегатів і вузлів, систем
гідропневмоавтоматики; перевірка роботи приладів; ремонт паливної
апаратури.
8. Машини флотаційні — балансування імпелерів.
9. Системи АСУТП — налагодження та випробування схем
технологічної, радіорелейної та квазіелектричної апаратури.
10. Установки промислового телебачення — налагодження та
випробування.
11. Центрифуги, повітродувки — динамічна балансування роторів.
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 7241 Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту
устаткування
Кваліфікація: 6-й розряд
ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:
1.
будову апаратів на напівпровідниковій техніці, електронної і
телемеханічної апаратури обслуговуваного обладнання;
2.
конструктивні особливості особливо складних систем агрегатів і вузлів
самохідних гірничих машин;
3.
принцип встановлення режимів роботи особливо складних систем
гідропневмоавтоматики самохідних гірничих машин;
4.
основи електротехніки, пневмоніки, телемеханіки, осцилографування;
5.
електронно вимірювальні прилади високої точності;
6.
правила безпечної експлуатації електроустановок в обсязі вимог до
п’ятої групи з електробезпеки.
УМІЄ:
1.
організовувати робоче місце;
2.
проводити монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, технічне
обслуговування особливо складних машин і механізмів, апаратів, контрольновимірювальних приладів;
3.
здійснювати налагодження й випробування автоматичних систем
електронної, телемеханічної, радіорелейної апаратури, ізотопних реле,
датчиків, асинхронно-синхронізованого регульованого електропривода;
4.
проводити випробування роботи і взаємодії всіх елементів контролю,
автоматизації та захисту;
5.
виконувати осцилографування й аналіз перехідних процесів у
електричних схемах;
6.
збирати й перевіряти схеми на напівпровідникових елементах;
7.
визначати фактичну надійність функціональних блоків і схем;
8.
проводити монтаж, налагодження й перевірку схем, зібраних на
безконтактних елементах, та апаратів на напругу понад 1000 В;
9.
ремонтувати, монтувати та налагоджувати апаратуру із застосуванням
пневмоніки та логічних елементів;
10. налагоджувати й випробовувати елементи автоматики та контрольновимірювальних приладів у системах енергопостачання, автоматизації й
дистанційного керування турбокомпресорів, вентиляторів головного
провітрювання та підіймальних установок;
11. налагоджувати та випробовувати елементи електроніки в системах
захисту апаратів та станції керування;
12. здійснювати ремонт та налагодження, статичне та динамічне
балансування машин.
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Перелік основних обов'язкових засобів навчання
Кількість на групу з 15 осіб
№
з\п

Найменування

Для
індивідуального
користування

Для групового
користування

Примітк
а

1.

2
Обладнання
Монтажний стіл для
паяння та лудіння
Розподільчий щит
Пульт управління подачі
напруги
Стенди для монтажу та
випробування схем
автоматики
Інструмент
Слюсарно-монтажний
інструмент (комплект)
Прилади і пристрої
Вказівники напруги
Електровимірювальні
кліщі
Ізолюючі штанги
Дефектоскоп
Люксметри 10-16
Манометр
Мегомметр
Осцилограф
Прилад для вимірювання
мікротвердості ґрунту
Універсальні
вимірювальні прилади
Частотомір

3

4

5

1.
2.
3.
4.

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1
1
1
15

15

15
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
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