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Примітка
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений,
тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних
технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України.
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Загальні положення
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки
(підвищення кваліфікації) робітників з професії «Машиніст установок
збагачення та брикетування» 2-3, 4, 5-го розрядів розроблено відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. №1238 «Про
утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження
державних стандартів професійно-технічної освіти» та статті 32 Закону України
„Про професійно-технічну освіту” та є обов’язковим для виконання всіма
професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами
та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення
кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та
форми власності.
У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного
рівня тривалість професійного навчання на 2-3-й розряд 980 години, на 4-й
розряд 350 години, на 5-й розряд 350 годин.
У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього
атестаційних
рівнів
тривалість
первинної
професійної
підготовки
встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що
визначається робочим навчальним планом.
При організації перепідготовки за робітничими професіями термін
професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для
первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому
навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок
виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про
присвоєння робітничої професії.
У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за
рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог
сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих
кадрів тощо.
Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення
предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика та
культура спілкування» та ін.).
Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі
кваліфікаційної характеристики професії «Машиніст установок збагачення та
брикетування» (Випуск 5 «Добувна промисловість» Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства
палива і енергетики України від 14.01.2000 року № 62), досягнень науки і
техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів
праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до
рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та
навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені п.7,
9 «Загальних положень», Випуск 1 «Професій працівників, що є загальними для
всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик
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професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 29.12.2004р. №336 . Професійно-практична підготовка
здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих
дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.
Обсяг навчального часу на обов’язковому компоненту змісту професійнотехнічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального
часу,відповідно варіативний компонент – від 20%.
Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу,
передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.
Обліковими одиницями навчального часу є:
академічна година тривалістю 45 хвилин;
урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6
академічних годин;
навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;
навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних
годин;
навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.
Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження
виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється
залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з
законодавством.
Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою,
засновники організують та здійснюють поточний, тематичний,проміжний і
вихідний контроль знань,умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну
атестацію. Представники роботодавців,їх організацій та об’єднань долучаються
до тематичного,вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх
кваліфікаційної атестації.
Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників
професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль
знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
освіти,за погодженням 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.
Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно
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пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний
рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та
видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.
Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння
(підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків
документів про професійно-технічну освіту»
Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного
навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм
присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про
присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика
випускника професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або
забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
1. Професія: 8112 Машиніст установок збагачення та брикетування
2.Кваліфікація: машиніст установок збагачення та брикетування 2-3-горозряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
конструкції,
технічні
характеристики
та
режими
роботи
обслуговуваного обладнання;
схему комунікацій;
технологічну схему ланцюга апаратів; контрольно-вимірювальні
прилади та пускову апаратуру, правила догляду за ними;
схему автоматичного блокування обладнання;
технічні умови; марки та групи вугілля; склад шихти, методи її
розрахунку;
методику визначення якісних показників сировини; схеми паропостачання та відведення конденсату від грохотів;
систему, періодичність змащування та вимоги до мастильних
матеріалів;
причини виникнення неполадок у роботі обслуговуваного обладнання
та способи їх усунення;
основи електрослюсарної справи.
Повинен уміти:
вести процеси освітлення, згущення, промивання пульпи та шламу,
грохочення, дробіння, дозування, фільтрації, зневоднення, транспортування
сировини та готової продукції на технологічних установках усіх типів;
проводити
завантаження
й
розвантаження
обслуговуваного
обладнання; періодичний контроль та регулювання тиску, вакууму, чистоти
фільтрату, подавання реагентів, пульпи, води, режимів роботи обладнання за
показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів;
усунення підсосів, заторів, прибирання просипу;
обслуговувати насосні установки;
виконувати періодичний контроль за наявністю мастила в масло
насосах і редукторах, пасів у передачах та їх натягом, цілістю сит; усунення
зашламовок сит;
пуск та зупинку, чищення й промивання обладнання, виявляти та
усувати несправності у його роботі, брати участь у ремонті:
 у разі обслуговування вакуум-фільтрів періодичної дії; класифікаційних
та зневоднюючих (вібраційних) грохотів продуктивністю до та понад 100
т/г; дисковалькових грохотів з паровим обігріванням; дозувальних
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пристроїв продуктивністю до 400 т/г; фільтр-пресів з площиною
фільтрації до 100 м2 швидкісних та надшвидкісних центрифуг
періодичної й безперервної дії з автоматичним вивантаженням;
живильників вугільних ям; первинних бункерів на крупному дробінні;
фільтрувальних апаратів без перервної дії, дробарок з сумарною
продуктивністю до та понад 400 т/г; грохотів і живильників фабрики
гранульованого вугільного порошку; згущувачів та гідро-циклонів.
4.Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче
місце;
дотримуватися норм технологічного процесу;
не допускати браку у роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і
навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.
5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб
5.1. При вступі на навчання
Базова, неповна базова або повна загальна середня освіта.
5.2. При підвищенні кваліфікації
Базова або повна загальна середня освіта.
5.3. Після закінчення навчання
Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, без вимог до стажу
роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Вуглезбагачувальні фабрики. Збагачення та агломерація кам’яного вугілля.
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання
відповідно до законодавства з урахуванням переліку важких робіт і робіт із
шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється
застосування праці неповнолітніх, затверджених наказом МОЗ України №46
від 31.03.1994..
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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: 8112 Машиніст установок збагачення та брикетування
Кваліфікація: машиніст установок збагачення та брикетування 2-3 розряду
Загальний фонд навчального часу - 995 годин
№
з/п

Кількість годин
Навчальні предмети
Всього

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
4
5

Загальнопрофесійна підготовка
Основи правових знань
Основи галузевої економіки і підприємництва
Інформаційні технології
Правила дорожнього руху
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Технологія збагачення та брикетування вугілля
Обладнання для збагачення корисних копалин
та контрольно-вимірювальні пристрої
Електрослюсарна справа
Електротехніка з основами промислової
електроніки
Матеріалознавство
Технічне креслення
Охорона праці
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)

74
17
17
17
8
15
248
154
54
18
18

З них на
лабораторно
-практичні
роботи

8

8

9
6

2

36
18
30
571
228
343
15
7

1

980

17

12

Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) для підготовки
кваліфікованих робітників за професією “Машиніст установок збагачення
та брикетування”
1.





Кабінети:
Загальнопрофесійної підготовки
Загальнотехнічних дисциплін
Охорони праці
Технології збагачення та брикетування вугілля

2. Майстерні:

Слюсарна

Електромонтажна
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
здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;
- предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються
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

З них
на
лабораторно
Всього -практичні
роботи

Тема

Право - соціальна цінність, складова частина
загальнолюдської культури. Поняття та ознаки
правової держави
Конституційні основи України
Цивільне право і відносини, що ним регулюються

1

Господарство і право
Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд
господарчих спорів
Праця, закон і ми
Визначення
та
загальні
положення
адміністративного права
Злочин і покарання
Правова охорона природи. Охорона природи невід'ємна умова економічного та соціального
розвитку України

1
2

Всього годин:

17

Тема

5
1

2
2
2
1

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.
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Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через
вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні.
Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада - представницький орган
державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи.
Президент України - глава держави. Обрання Президента України та його
повноваження. Припинення повноважень Президента України.
Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі органів виконавчої
влади.
Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в
Україні винятково судами. Система судів в Україні.
Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні,
його система та повноваження.
Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються
Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні
правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин.
Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин.
Тема 4. Господарство і право
Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських
відносин. Система господарського права. Господарське законодавство,
господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове
становище господарських організацій. Правове становище підприємств і
об'єднань.
Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд
господарських спорів
Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони,
які використовуються для розв'язання господарських спорів.
Тема 6. Праця, закон і ми
Трудовий договір. Право громадян України на працю.
Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір.
Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.
Тема 7. Визначення та загальні положення адміністративного права
Визначе ння 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.
15

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»

№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8

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

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

Тема 1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і
підприємництва»
Мета і зміст курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва».
Необхідність
вивчення
курсу
майбутніми
кваліфікованими
конкурентноспроможними на ринку праці робітниками.
Тема 2. Галузева структура промисловості України
Поняття та класифікація галузей промисловості України. Галузева
структура, та показники що її характеризують. Основні фактори, що впливають
на формування галузевої структури промисловості Україні.
Тема 3. Науково-технічний прогрес економічного зростання в галузі
Науково-технічний прогрес (НТП), науково-технічна революція (НТР).
НТП в промисловості. Основні напрями науково-технічної політики в галузі.
Технологічна революція. Гуманізація виробництва.
Тема 4. Організація виробництва на підприємствах промисловості
Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності
підприємств. Формування та структура виробничого процесу. Основні
принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва та
їх характеристика.
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Тема 5. Підприємство як суб’єкт господарювання
Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика
підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Функції
підприємств. Організаційно-правові форми підприємств.
Тема 6. Кадри підприємства
Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу
підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на зміну
професійно – кваліфікаційного складу кадрів підприємства. Роль ДПТНЗ у
підготовці робітничих кадрів.
Тема 7. Продуктивність праці
Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці та
методи її обчислення.
Тема 8. Організація і оплата праці
Організації трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний зміст,
форми і системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати праці,
бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи), порядок їх
присвоєння.
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Типова навчальна програма з предмета
“Інформаційні технології ”
№
з/п

1
2
3

Тема

Інформація та інформаційні технології
Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні
технології
Мережні системи та сервіси
Всього годин:

Кількість годин
всього
з них на
лабораторнопрактичні
роботи
1
8
4
8
17

4
8

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

№
з/п
1
2
3

4
5
6
7
8

Тема

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

Кількість годин
З них на
лабораторно
Всього
-практичні
роботи
1
1
1
1
1
1
1
1
8

Тема 1. Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення,
визначення
Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та визначення
Закону України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху як правова
основа дорожнього руху, що має створити безпечні умови для всіх його
учасників.
Закон України «Про дорожній рух». Порядок навчання різних груп
населення Правилам дорожнього руху.
Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та
причини їх виникнення.
Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.
Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність
обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього
руху.
Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, велосипед,
причеп, напівпричіп, дорога, дозволена максимальна вага, прорізна частина,
смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений пункт, зупинка,
стоянка, обгін, поступити дорогу, переважне право. Визначення цих термінів.
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Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів
Порядок руху пішоходів у населених пунктах.
Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб,
які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом,
мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо
Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у
темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей
дорогою.
Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна
доріжка. Організована колона. «Знак»: «Пішохідний перехід». Груповий рух
людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів
при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком і
спеціальним звуковим сигналом.
Дії пішоходів, які причетні до дорожньо-транспортної пригоди.
Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту
Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати автобус,
тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка пасажирів під час
зупинки транспорту.
Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують
гужовим транспортом і погоничів тварин
Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового
транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних
засобів. Документи водія. Обов’язки водія.
Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.
Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух
зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється. Заборони
водію. Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів тварин.
Заборони водію велосипеда забороняється. Заборони водію гужового
транспорту. Заборони погоничам тварин.
Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими велосипедами,
мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин.
Тема 4. Регулювання дорожнього руху
Дорожні знаки та їх значення в загальній системі
організації
дорожнього руху, їх класифікація.
Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації
дорожнього руху, класифікація розмітки .
Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання
дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.
Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух
світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів.
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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.
Тема 5. Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів
Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька
рядів.
Взаємна увага – умова безпеки руху.
Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання
світлових сигналів або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил
подавання попереджувальних сигналів.
Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. Безпека
пішоходів і пасажирів.
Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину
шляху гальмування.
Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.
Тема 6. Особливі умови руху
Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів.
Навчальна їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда на дорогах.
Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні.
Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки.
Рух по автомагістралях і автобанах.
Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на
гірських дорогах і крутих спусках.
Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по
швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час доби.
Буксирування.
Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньотранспортних випадків
Визначення і термінове призначення дії фактора травмування,
звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.
Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання
першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих при
ДТП.
Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху
Соціально-економічні і правові наслідки ДТП і порушення ПДР.
Поняття і види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність.
Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди.
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Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність.
Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.
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Типова навчальна програма з предмета
«Технологія збагачення та брикетування вугілля»
Кількість годин
№
з/п

Тема

Всього

1
2
3
4
5
6

Значення вугільної галузі для економіки держави
Виробнича структура збагачувальної фабрики
Корисні копалини і продукти збагачення
Підготовка корисних копалин до збагачення
Транспортні машини і механізми
Обезводнення та обезшламлення продуктів
збагачення

2
5
8
60
8
15

7
8
9
10

Насосні споруди
Фільтрація вугільного шламу
Контроль якості готової продукції
Відомості про ремонтні роботи при
обслуговуванні транспортного обладнання,
дозувальних пристроїв, дробарок, грохотів,
центрифуг, насосів, вакуум-фільтрів
Організація праці
апаратника
установок
збагачення та брикетування 2-3 розряду
Всього годин:

8
12
8
18

11

З них на
лабораторно практичні
роботи

2
2

1
1

10
154

6

Тема 1. Значення вугільної галузі для економіки держави
Значення вугільної галузі для економіки держави. Роль майстерності
робітника у забезпеченні високоякісного виконання робіт. Ознайомлення з
характеристикою роботи апаратника вуглезбагачення.
Тема 2. Виробнича структура збагачувальної фабрики
Загальні відомості про збагачувальні фабрики. Технологія збагачення
вугілля. Основні поняття о виробничій структурі підприємства з переробки
вугілля. Схема
ланцюгу виробничої структури підприємства. Коротка
характеристика структури базового підприємства. Структура управління
підприємством. Технологічні процеси при збагаченні вугілля. Схема руху
вугілля, продуктів збагачення та шламу. Питоме навантаження для вихідного
вугілля.
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Тема 3. Корисні копалини і продукти збагачення
Загальні відомості
про корисні копалини. Походження корисних
копалин. Класифікація корисних копалин. Класифікація та збагачуванність
вугілля. Показники визначення якості корисних копалин. Необхідність
збагачення корисних копалин. Мета первинної переробки корисних копалин.
Класифікація продуктів одержаних в результаті первинної переробки.
Класифікація процесів збагачення корисних копалин за призначенням.
Властивості використаних мінералів при збагаченні корисних копалин.
Технологічні показники збагачення корисних копалин.
Тема 4. Підготовка корисних копалин до збагачення
Основні положення про усереднення та шихтування. Оцінка якості
усереднення. Призначення операції усереднення . Призначення операції
шихтування.
Загальні відомості про відділення вуглеприйому. Технологічна схема
доставки рядового вугілля на збагачувальні фабрики. Технологічна схема
розвантаження рядового вугілля з залізничних вагонів. Технологія доставки
рядового вугілля безпосередньо з шахти. Процес видалення зайвих предметів з
рядового вугілля.
Призначення транспортних засобів на збагачувальних фабриках.
Акумуляція рядового вугілля в бункерах.
Мета класифікації вугілля. Загальні відомості про процес грохочення.
Види грохочення. Порядок видалення класів при грохоченні. Просіюючи
поверхні грохотів. Гранулометричний склад корисних копалин. Розділення
корисних копалин за крупністю. Способи видалення класів за крупністю.
Переміщення матеріалу на грохотах. Обмеження переміщення матеріалу на
грохотах. Механізми для грохочення. Продуктивність грохотів. Чинники, що
впливають на процес грохочення. Кінетика процесу грохочення. Визначення
ефективності процесу грохочення. Основні показники роботи грохотів.
Загальні відомості про механічне руйнування грудок корисних копалин.
Теоретичні основи руйнування грудок корисних копалин. Характеристика
процесів дроблення та подрібнення. Закони дроблення. Стадії дроблення та
подрібнення. Способи руйнування гірських порід. Машини для дроблення та
подрібнення. Показники роботи дробарок. Технологічні схеми дроблення та
подрібнення. Чинники, що впливають на процес дроблення.
Лабораторно-практичні роботи
1. Розрахунок продуктивності грохотів.
2. Визначення ступеню дроблення.
Тема 5. Транспортні машини і механізми
Загальні відомості про встаткування усередині фабричного транспорту.
Стрічковий та скребковий конвеєри. Живильники, їх види. Елеватори.
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Тема 6. Обезводнення та обезшламлення продуктів збагачення
Загальні відомості про процес зневоднення продуктів збагачення. Види
вологи в продуктах збагачення. Класифікація продуктів збагачення від вмісту
вологи. Видалення вологи з продуктів збагачення методом дренування –
грохоти, елеватор, бункера, склади. Відмивка шламів і обважнювача з
продуктів збагачення і часткове обезводнення.
Видалення вологи з продуктів збагачення центрифугуванням.
Лабораторно-практичні роботи
1. Визначення відсотка вологи концентрату в елеваторі.
2. Визначення продуктивності роботи центрифуги.
Тема 7. Насосні споруди
Загальні відомості про насосні споруди. Типи насосів. Відцентрові
насоси, їх класифікація та призначення. Насоси для чистої та технічної води.
Насоси шламові та суспензійні вуглесоси.
Тема 8. Фільтрація вугільного шламу.
Загальні відомості про процес фільтрування. Фактори, що впливають на
процес фільтрування. Дискові вакуум-фільтри. Зони фільтрування. Схеми
фільтрувальних установок і видалення фільтрату.
Лабораторно-практична робота
Визначення продуктивності вакуум-фільтрів.
Тема 9. Контроль якості готової продукції
Загальні відомості, щодо технічного контролю та опробування. Види
проб. Системи опробування. Технологічний та товарний баланси. Контроль
продуктів збагачення. Вимір параметрів процесів збагачення. Технологічна
схема розташування місць опробування. Методи відбору проб. Типи апаратів
для відбору проб. Підготовка проб до аналізу. Виробничі норми виходу
кінцевих продуктів збагачення та вимоги до їх якості.
Тема 10. Відомості про ремонтні роботи
Загальні відомості про ремонтні роботи. Призначення ремонтної служби.
Види ремонтних робіт та їх зміст при обслуговуванні транспортного
обладнання, дробарок, грохотів, центрифуг, насосів, вакуум-фільтрів,
дозувальних пристроїв.
Причини виникнення неполадок у роботі обслуговуваного обладнання та
способи їх усунення.
Методи проведення ремонтних робіт. Вплив агресивних дій атмосфери на
знос механізмів. Призначення системи планово-попереджувальних ремонтів.
Документи на оформлення механізмів на ремонт.
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Лабораторно-практична робота
Причини виникнення неполадок у роботі при обслуговуванні насосних споруд
та способи їх усунення.
Тема 11. Організація праці машиніста установок збагачення та
брикетування 2-3 розряду
Права та обов’язки машиніста установок збагачення та брикетування при
обслуговуванні транспортного обладнання дробарок, грохотів, центрифуг,
насосів, вакуум-фільтрів, дозувальних пристроїв.
Організація праці машиніста установок збагачення та брикетування.
Загальні правила поведінки по охороні праці на робочому місці. Освітньокваліфікаційна характеристика машиніста установок збагачення та
брикетування 2-3 розряду.
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Типова навчальна програма з предмета
«Обладнання для збагачення корисних копалин та контрольновимірювальні пристрої»
№
з/п

Тема

1

Основні
поняття
автоматизації.
Автоматизація технологічних процесів
збагачення вугілля
Схеми
автоматизації
технологічних
процесів збагачення
Обладнання для підготовки вугілля до
збагачення. Засоби автоматизації
Обладнання для попередньої класифікації
вугілля. Засоби автоматизації
Обладнання для зневоднення дрібних
класів
продуктів
збагачення
центрифугування. Засоби автоматизації
Обладнання для зневоднення методом
фільтрування. Засоби автоматизації
Обладнання для згущення шламів та
освітлення шламових вод. Засоби
автоматизації
Насосні споруди, їх автоматизація
Всього годин:

2
3
4
5

6
7

8

Кількість годин
Всього
З них
лабораторно
практичні
роботи
8

6
8
7
8

8
7

2
54

Тема 1. Основні поняття автоматики. Автоматизація технологічних
процесів збагачення
Збагачувальні фабрики як об’єкти автоматизації. Задачі автоматичних
систем контролю і автоматизації. Про термінологію і поняття автоматизація.
Локальні системи автоматичного регулювання і їх задачі. Об’єкти
автоматичного регулювання. Структурні і функціональні схеми систем
регулювання. Властивості процесів автоматизації збагачувальних фабрик.
Задачі автоматизації технологічних процесів збагачувальної фабрики. Системи
автоматичного контролю технологічних процесів. Призначення і класифікація
вимірювальних приладів. Функціональна схема приладів. Автоматичні засоби
контролю. Управління блокування механізмів. Регулюючі параметри
операції(пуск, зупинка обладнання, контроль навантаження і т.п.). Призначення
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інформаційних функцій (збір та обробка інформації про стан технологічного
комплексу).
Тема 2.Схеми автоматизації технологічних процесів збагачення
Загальні положення, щодо схем автоматизації технологічних схем
збагачувальної фабрики. Склад схем автоматизації процесів. Правила
виконання і читання схем автоматизації. Умовні графічні позначення приладів і
засобів автоматизації. Буквені умовні позначення функцій, що виконуються
приладом. Додаткові буквені позначення функціональних ознак приладів.
Основні буквені позначення вимірюваних величин. Умовні позначення
пристроїв ручного управління.
Тема 3. Обладнання для підготовки вугілля до збагачення. Засоби
автоматизації
Способи доставки вугілля на підприємство. Методи розвантаження
вагонів. Устрій і призначення тельферів, вібраторів, лебідок. Автоматизація
процесів.
Обладнання для транспортування вугілля по збагачувальній фабриці:
стрічковий, скребковий конвеєри, живильник. Види живильників. Будова,
технічна характеристика, конструктивні особливості й режим роботи
транспортних засобів. Принцип дії запобіжних та гальмових пристроїв та
контрольно-вимірювальних приладів. Застосування реле швидкості, теплового
реле, датчики сходу стрічки.
Обладнання для підготовки вугілля до збагачення: грохоти, дробарки.
Види грохотів для попереднього грохочення: грохот циліндричний легкого
типу, грохот інерційний важкого типу. Будова технічна характеристика,
конструктивні особливості й режим роботи грохотів для попереднього
грохочення. Автоматизація процесу.
Види дробарок: двовалкові зубчаті, щокові, молоткові, барабанні та
дробильні фрезерні машини. Будова, технічна характеристика, конструктивні
особливості й режим роботи дробарок. Автоматизація процесів дроблення.
Тема 4. Обладнання для попередньої класифікації вугілля. Засоби
автоматизації
Загальні відомості про класифікацію вугілля. Грохоти для попередньої
класифікації та зневоднення продуктів збагачення: грохот інерційний легкого
типу, грохот само балансний легкого типу, гідро грохот.
Будова, технічна характеристика, конструктивні особливості, порядок
обслуговування та режим роботи. Автоматизація процесу.
Тема 5. Обладнання для зневоднення дрібних класів продуктів
збагачення центрифугування. Засоби автоматизації
Загальні відомості про процес. Видалення вологи центрифугуванням.
Центрифуги фільтруючі. Центрифуги шнекові осаджувальні. Будова, технічна
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характеристика, конструктивні особливості, порядок обслуговування та режим
роботи. Автоматизація процесу.
Тема 6. Обладнання для зневоднення методом фільтрування. Засоби
автоматизації
Загальні відомості про процес видалення вологи фільтруванням. Дискові
вакуум-фільтри: фільтрувальні перепенки, фільтрувальна тканина.
Допоміжне обладнання: ресивери, лопушки, гідро затвори, вакуумнасоси. Зони фільтрування. Будова, технічна характеристика, конструктивні
особливості, порядок обслуговування та режим роботи. Автоматизація процесу.
Тема 7. Обладнання для згущення шламів та освітлення шламових
вод. Засоби автоматизації
Загальні відомості про процес згущення та освітлення. Класифікатори
відцентрові. Згущувачі. Будова, технічна характеристика, конструктивні
особливості, порядок обслуговування та режим роботи. Автоматизація процесу.
Тема 8. Насосні споруди, їх автоматизація
Призначення насосної споруди на збагачувальних фабриках. Види
насосних споруд: відцентрований насос, поршневий, вихровий, гвинтовий,
ротаційний. Будова, технічна характеристика, конструктивні особливості й
режим роботи насосів. Автоматизація процесу.
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Типова навчальна програма з предмета
“Електрослюсарна справа”
Кількість годин
№
з/п

1
2
3
4
5
6
7

Тема

Загальні відомості про слюсарну справу.
Організація праці слюсаря
Площинне розмічання, рубання та
різання металу
Свердління, нарізання різьби
Паяння та склеювання
Клепання
Шабрування
Ізоляційний
матеріал.
З‘єднання
проводів. Пайка паяльною лампою
Всього годин:

Всього

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
3
3
3
2
3
2
18

Тема 1. Загальні відомості про слюсарну справу. Організація праці
слюсаря
Види слюсарних робіт. Культура та продуктивність праці. Якість
продукції.
Організація робочого місця. Загальні відомості щодо організації робочого
місця. Устаткування слюсарних майстерень: слюсарний верстак, слюсарні
лещата, стільцеві лещата, поворотні лещата, лещата з пневматичним приводом,
ручні слюсарні лещата. Режим праці. Санітарно-гігієнічні умови праці.
Безпечні умови праці. Протипожежні заходи. Склад робочої сумки.
Тема 2. Розмічання, рубання та різання металу
Розмічання. Загальні поняття. Основні визначення видів розмічання:
площинне та просторове. Пристрої та інструменти для розмічання. Підготовка
до розмічання. Технологія площинного розмічання.
Рубання металу. Загальні відомості про рубання металу. Інструмент та
пристрої. Технологія рубання: розрубування; вирубування заготовок з
листового металу; рубання листового та штабового металу; вирубування
криволінійних мостильних канавок і пазів; рубання кольорових металів.
Випрямлення та рихтування металу. Загальні відомості, інструмент та
пристрої. Технологія випрямлення металу: прутка, листового і штабового
металу; валів; загартованих деталей (рихтування); машинне випрямлення: на
вальцях, пресах та спеціальних пристроях.
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Згинання металу. Загальні відомості, інструменти та пристрої.
Технологія
згинання деталей з листового та штабового металу;
розвальцювання труб. Технологія механізованого згинання. Технологія
згинання деталей з листового та штабового металу; труб; розвальцьовування
труб. Технологія механізованого згинання.
Різання металу. Загальні відомості про різання металу. Інструменти і
технологія механізованого різання. Дефекти при різанні.
Обпилювання металу за 12-14 квалітетами. Загальні відомості про
обпилювання металу. Напилки: види та основні елементи насічки; класифікація
напилків; рукоятки напилків; догляд за напилками та їх вибір. Технологія
обпилювання: підготовка поверхні; прийоми обпилювання; контроль обпиляної
поверхні; види обпилювання. Технологія механізації обпилювальних робіт.
Дефекти при обпилюванні.
Тема 3. Свердління, нарізання різьби
Свердління отворів. Загальні відомості про свердління отворів. Свердла:
види; загострення спіральних свердел. Технологія ручного та механізованого
свердління; пристрої для встановлення та кріплення механізованого
інструмента. Свердлильні верстати: кріплення свердла; режими свердління.
Технологія свердління отворів, що важко піддаються обробленню, та пластмас.
Дефекти при свердленні.
Нарізування різьби. Основні поняття про різьбу. Елементи різьби.
Профілі різьби. Інструменти для нарізування різьби. Технологія нарізування
внутрішньої і зовнішньої різьби та різьби на трубах. Дефекти при нарізанні
різьби.
Тема 4. Паяння та склеювання
Загальні відомості про паяння та склеювання. Припої: класифікація та
їх призначення. Флюси: класифікація та їх призначення. Інструменти для
паяння: паяльні лампи, паяльники. Види паяних швів. Технологія паяння
металів і сплавів твердими та м’якими припоями Лудіння: підготовка до
лудіння. Види дефектів при паянні.
Склеювання: загальні відомості; речовини для клеєння. Технологічний
процес склеювання. Дефекти при склеюванні.
Тема 5.Клепання
Загальні відомості про клепання. Типи заклепок. Види заклепкових
швів. Ручне клепання: інструменти і пристрої. Механізація клепання. Дефекти
при клепанні.
Тема 6.Шабрування
Загальні відомості. Шабери: плоскі, тригранні, фасонні;однобічні,
двобічні; суцільні й зі вставними пластинками. Загострення та доведення
шаберів. Технологія шабрування прямолінійних і криво лінійних (чорнове,
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напівчистове, чистове) поверхонь, та поверхонь, розміщених під гострими
кутами; метод трьох плит. Механізація шабрування. Види дефектів при
шабруванні.
Тема 7. Ізоляційний матеріал. З‘єднання проводів. Пайка паяльною
лампою
Класифікація проводів та дротів. Встановлювані, 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, отворів за
допомогою ручного інструменту: зубила, шлямбура, пробійника, дрилі.
Встановлення , закріплення виробів.
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Типова навчальна програма з предмета
«Електротехніка з основами промислової електроніки»
№
з/п

Тема

1
2

Значення електрифікації господарства країни
Основи електростатики

3

Постійний струм та кола постійного струму.
Змінний струм та кола змінного струму
Електромагнетизм
Трифазний струм
Електричні вимірювання та
електровимірювальні прилади
Трансформатори
Всього годин:

4
5
6
7

Кількість годин
всього З них на
лабораторнопрактичні
роботи
1
1
8

2

2
2
2
2
18

2

Тема 1. Значення електрифікації господарства країни
Значення електрифікації господарства країни. Джерела електричної енергії.
Споживачі електричної енергії.
Тема 2. Основи електростатики
Силові та еквіпотенціальні лінії електричного поля. Простіші електричні
поля. Силова взаємодія заряджених тіл. Напруженість, потенціал і робота
електричного поля.
Тема 3. Постійний струм та кола постійного струму. Змінний струм
та кола змінного струму
Струм та щільність струму.
Теплова дія струму. Нагрівання проводів. Максимально припустимий
(номінальний) струм у проводі. Вибір перерізу проводу в залежності від
максимально припустимого струму у проводі.
Джерела постійного струму.
Кола постійного струму. Основні методи розрахунку кіл постійного
струму (метод контурних струмів, метод вузлових потенціалів, метод
еквівалентного джерела). Втрата напруги у проводах.
Поняття про нелінійні кола постійного струму.
Синусоїдний змінний струм. Здобуття, графічне зображення та параметри
змінного струму. Найпростіші кола змінного струму. Векторні діаграми. Коло
змінного струму з послідовним з’єднанням активного індуктивного та
ємнісного опорів. Часові та векторні діаграми. Резонанс напруги.
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Потужність у колах змінного струму. Трикутник потужностей.
Коефіцієнт потужності. Коло змінного струму з паралельним з’єднанням
активного індуктивного та ємкісного опорів. Векторні діаграми. Резонанс
струмів. Компенсація зсуву фаз.
Трифазна система змінних струмів. Принцип побудови багатофазних систем.
Симетрична трифазна система. З’єднання обмоток генератора та приймачів
електричної енергії зіркою та трикутником. Лінійні та фазні струми і напруги.
Три – та чотирипровідне коло. Роль нульового проводу. Потужність трифазної
системи.
Лабораторно-практична робота:
1.
Дослідження кіл в послідовнім, паралельним та змішаним з’єднанням (
вибраним методом).
2.
З’єднання активного, індуктивного та ємнісного опорів. Отримання
резонансів напруг.
Тема 4 Електромагнетизм
Простіші магнітні поля.
Основні характеристики магнітного поля.
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. Індуктивність.
Розрахунок індуктивності котушки без осереддя. Поняття про індуктивність
котушки з осереддям.
Самоіндукція, величина та напрями електрорушійної сили самоіндукції.
Взаємоіндукція. Взаємна індуктивність. Вихрові струми та їх використання.
Тема 5. Трифазний струм
Трифазна система змінного струму, її графічне зображення та векторні
діаграми. З’єднання обмоток генератора і споживача зіркою та трикутником.
Кількісне співвідношення між фазними і лінійними струмами й напругами при
з’єднанні зіркою і трикутником. Рівномірне й нерівномірне, симетричне й
несиметричне навантаження в мережі трифазного струму. Активна, реактивна
та повна потужність трифазного струму. Обертове магнітне поле та його
використання.
Тема 6. Електричні вимірювання та електровимірювальні прилади
Загальні відомості та класифікація приладів. Принцип дії вимірювальних
приладів. Похибки вимірювань. Клас точності. Прилади магнітоелектричної,
електромагнітної, електродинамічної, індукційної, вібраційної
системи.
Будова, принцип дії, переваги, недоліки.
Вимірювання струму, напруги, опорів, потужності та енергії. Логометри.
Вимірювання неелектричних параметрів. Цифрові прилади.
35

Тема 7. Трансформатори
Загальні відомості про трансформатори. Принцип дії та будова
трансформатора. Характеристики трансформаторів: коефіцієнт трансформації,
коефіцієнт корисної дії. Режими роботи трансформаторів: холостий хід,
коротке замикання, робочий режим. Використання трансформаторів при
передачі електроенергії на великі відстані.
Трифазні
трансформатори.
Групи
з’єднання.
Паралельна
робота
трансформаторів. Автотрансформатори, їх будова, принцип дії, основні
характеристики та використання.
Вимірювальні трансформатори: напруги, струму.
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Типова навчальна програма з предмета
«Матеріалознавство»
Кількість годин
З них на
№
Тема
Всього лабораторно з/п
практичні
роботи
1 Метали, їх властивості та методи визначення
2
2 Основні відомості з теорії сплавів
3
3 Чавуни
5
4 Сталі
5
5 Термічна і хіміко-термічна обробка металів
5
1
та їх сплавів
6 Тверді сплави
5
7 Кольорові метали і сплави
5
8 Неметалеві матеріали
6
Всього годин:
36
1
Тема 1. Метали, їх властивості та методи визначення
Основні відомості про метали та їх властивості. Чорні і кольорові метали.
Основні фізичні, хімічні, механічні та технологічні властивості металів.
Поняття про випробування металів. Залежність властивостей металів від
структури.
Захист металів від корозії. Суть явища. Хімічна й електрохімічна корозія.
Втрати від корозії. Способи захисту від корозії.
Тема 2. Основні відомості з теорії сплавів
Сплави, системи сплавів та діаграми стану. Структури сплавів.
Залізовуглецеві сплави. Діаграма стану сплаву залізо-цементит.
Чорні метали та їх сплави.
Кристалізація сплавів. Структури та структурні складові залізовуглецевих
сплавів.
Тема 3. Чавуни
Класифікація чавунів. Склад, структура, властивості чавуну. Сірий, білий,
ковкий, високоміцний чавуни: їх механічні і технологічні властивості,
маркування чавунів, застосування.
Тема 4. Сталі
Сталі. Класифікація за хімічним складом, якістю та призначенням. Стисла
характеристика
маркування
та
застосування
конструкційних
та
інструментальних сталей.
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Вуглецеві сталі; хімічний склад, механічні та технологічні властивості.
Маркування вуглецевих конструкційних та інструментальних сталей, їх
застосування.
Леговані сталі. Вплив на якість сталі легуючих елементів: марганцю,
хрому, нікелю, молібдену, кобальту, вольфраму, титану й ін. Механічні і
технологічні властивості легованих сталей. Маркування і застосування
легованих конструкційних та інструментальних сталей.
Швидкорізальні сталі.
Сталі з особливими властивостями: жаростійкі, нержавіючі. Марки,
властивості, застосування.
Швидкорізальні сталі.
Тема 5. Термічна і хіміко-термічна обробка металів та їх сплавів
Термічна і хіміко-термічна обробка сталей. Суть термічної обробки
сталей.
Види термічної обробки: відпал, нормалізація, гартування, відпускання, їх
призначення. Види хіміко-термічної обробки сталей: цементація, азотування,
ціанування, алітування й ін., їх призначення.
Структурні перетворення в сталях під час нагрівання і охолодження.
Основні поняття про поверхневе гартування і обробку холодом.
Термічне оброблення чавуну. Дефекти, що виникають під час термічного
оброблення: запобігання і усунення.
Термомеханічна обробка.
Лабораторна робота:
1. Виявлення дефектів, які виникли під час гартування деталей та інструменту.
Тема 6. Тверді сплави
Тверді сплави. Методи отримання. Класифікація спечених твердих
сплавів, їх властивості і маркування.
Металокерамічні тверді сплави (ВК, ТК, ТТК). Властивості, маркування
та застосування.
Мінералокерамічні сплави: їх властивості, призначення та застосування.
Металокерамічні тверді сплави (ВК, ТК, ТТК). Властивості, маркування
та застосування. Мінералокерамічні сплави: їх властивості, призначення та
застосування. Металокерамічні і мінералокерамічні сплави: стисла
характеристика видів, властивостей, сфери застосування.
Тема 7. Кольорові метали і сплави
Кольорові метали: мідь, олово, свинець, цинк, алюміній; їх основні
властивості і застосування.
Мідь та її сплави (бронза, латунь), алюміній і його сплави, їх хімічний
склад, механічні і технологічні властивості. Маркування та область
застосування.
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Магній, його властивості. Сплави магнію (деформовані та ливарні), їх
властивості, маркування, застосування.
Титан та його сплави, властивості, маркування, застосування.
Антифрикційні матеріали, їх властивості та застосування.
Найважливіші сплави кольорових металів на мідній, алюмінієвій,
магнієвій основах; їх фізико-механічні властивості, застосування.
Поняття про замінювачі кольорових металів та їх значення в
промисловості.
Тема 8. Неметалеві матеріали
Пластмаси та їх властивості. Застосування пластмас у виробництві.
Абразивні матеріали та інструменти. Природні та штучні абразиви.
Застосування абразивів для обробки сплавів.
Алмази та композити. Марки, властивості, застосування.
Мастильні та охолоджуючі речовини, їх призначення та властивості, вимоги до
них.
Стислі відомості про абразивне оброблення металів. Класифікація
пластмас. Характеристика і застосування текстоліту, капрону. Гумові та
ебонітові матеріали. Ущільнювальні матеріали, властивості, застосування.
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Типова навчальна програма з предмета
«Технічне креслення»
Кількість годин
З них на
№
Тема
Всього лабораторно з/п
практичні
роботи
1 Роль креслення у техніці і на виробництві
1
2 Практичне
застосування
геометричних
3
побудов
3 Основи проекційної графіки
3
4 Розрізи і перерізи
2
5 Креслення деталей
2
6 Читання креслень з професії
3
7 Складальні креслення
2
8 Схеми
2
Всього годин:
18
Тема 1. Роль креслення у техніці і на виробництві
Роль креслень у техніці і на виробництві. Поняття про стандарти на
креслення. ЄСКД.
Формати креслень. Рамка, основний напис, його заповнення.
Масштаби креслень, їх призначення. Лінії креслення, найменування,
призначення.
Нанесення розмірів і граничних відхилень на кресленнях.
Правила позначення шорсткості поверхонь на кресленнях.
Послідовність читання креслень.
Тема 2. Практичне застосування геометричних побудов
Побудова кутів відрізків, прямих і кутів.
Тема 3. Основи проекційної графіки
Основи проекційної графіки, розташування проекцій на кресленні.
Прямокутні проекції тіл. Проекції геометричних тіл. Побудова третьої проекції
по двох заданих.
Послідовність у читанні креслень.
Тема 4. Розрізи і перерізи
Розрізи. Класифікація розрізів: прості і складні (вертикальні,
горизонтальні, похилі). Місцеві розрізи, випадки їх застосування. Позначення
розрізів.
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Перерізи, їх відмінність від розрізів. Перерізи винесені і накладені.
Позначення перерізів.
Тема 5. Креслення деталей
Поняття про виносні елементи, їх розташування, позначення.
Поняття про ескіз, його відмінність від робочого креслення. Послідовність
виконання ескізів із натури. Обмір деталі.
Зображення і позначення різьби. Зображення пружин на кресленнях.
Стандарти на болти і гайки, гвинти. Позначення типів різьби за стандартами.
Тема 6.Читання креслень з професії
Читання нескладних креслень. Послідовність читання креслень.
Читання основного напису (назва деталі, найменування марки матеріалу,
із якого виготовлена деталь, масштаб зображення й інші відомості).
Визначення видів деталей, даних на кресленні. Визначення головного
виду. Визначення форми деталі. Визначення по кресленню розмірів деталі і її
елементів. Визначення шорсткості поверхні.
Читання та виконання креслень деталей, обмежених переважно
поверхнями обертання; читання креслень корпусних деталей. Читання креслень
деталей механічних передач.
Тема 7. Складальні креслення
Поняття про складальні креслення. Передачі зубчасті, черв’ячні. Їх
зображення. З’єднання деталей: роз’ємні і нероз’ємні. Роз’ємні з’єднання:
різьбові, шпоночні, зубчасті, шлицеві, сполучення, котрі виконуються з
застосуванням штифтів. Їх зображення на кресленнях. Нероз’ємні з’єднання:
клепані, зварні, одержані паянням. Їх зображення на кресленнях. Зображення на
складальних кресленнях.
Тема 8. Схеми
Поняття про принципові
пневматичних і електричних схем.

і

монтажні

схеми.

Правила

читання
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Типова навчальна програма з предмета
“Охорона праці”
Кількість годин:
№
з/п

Тема

1

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 :

2

3
4
5
6

з них на
лабораторно
Всього
-практичні
роботи

4
8

4
4
4
6
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».
Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці,
нормативно-правових актів з охорони праці.
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
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праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення
законодавства про працю, охорону праці, нормативно – правових актів з
охорони праці.
Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок
навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і
види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників.
Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації
робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно –
правових актів з охорони праці.
Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за
охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про
охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими
працівниками осіб з питань охорони праці.
Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок
навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і
види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і
посадових осіб.
Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення
небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів
захисту працівників. Порядок
забезпечення
працівників
засобами
індивідуального та колективного захисту.
Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні
випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і
здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і
професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань
на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на
виробництві: організаційні, технічні, санітарно – виробничі, методико –
профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних
захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та
облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і
професійних отруєнь.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про
потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з
охорони праці
Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою,
для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з
охорони праці.
Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час
проведення робіт за професіями в галузі.
Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні робіт із збагачення та
брикетування вугілля Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони
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безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні
надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.
Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і
шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби
індивідуального захисту при проведенні різних видів робіт (слюсарних, паянні,
хімічній обробці, патинуванні). Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій,
несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.
Прилади контролю безпечних умов праці на робочому місці апаратника
вуглезбагачення, порядок їх використання. Правила догляду за устаткуванням й
інструментами, їх безпечна експлуатація.
Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, які
характерні для професії «Апаратника вуглезбагачення»: ураження електричним
струмом, травматизм очей, опіки, ураження дихальних шляхів, механічні
пошкодження, порізи. Вимоги безпеки у навчальних, навчально – виробничих
приміщеннях навчальних закладів.
Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та
умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).
Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в
процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на
безпеку праці.
Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп
роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх
вплив на безпеку праці.
Вимоги нормативно – правових актів про охорону праці щодо безпеки
виробничих процесів, обладнання будівель і споруд.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в
професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з
нормами та правилами.
Особливості безпеки праці апаратника вуглезбагачення. Можливі наслідки
недотримання правил безпеки праці при виконанні робіт.
Приклади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова
сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.
Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з
підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у професійному доборі.
Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з
приміщень у разі аварії.
Тема 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.
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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.
Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.
Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних
значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами
хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і
тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико – хімічних властивостей і
параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.
Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та
вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів
в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.
Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.
Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування
промислових аварій.
Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв
підвищеної вибухонебезпеки.
Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та
наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і
здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх
наслідки.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму
на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини
електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний
стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії
електричного струму.
Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова
та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга
доторкання.
Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження
працюючих електричним струмом.
Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.
45

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.
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.
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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
ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ
Професія – 8112 Машиніст установ збагачення та брикетування
Кваліфікація – 2-3 розряд
Кількість годин

№
з
/
п
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

1
2

Тема

Виробниче навчання в майстернях
Загальні відомості про виробниче навчання.
Інструктаж з охорони праці та протипожежної
безпеки в майстернях та лабораторіях
Екскурсія на збагачувальну фабрику
Слюсарні роботи
Всього годин:
Виробниче навчання в умовах виробництва
Експлуатація акумулюючих бункерів
Експлуатація транспортних засобів та механізмів
Експлуатація грохотів
Експлуатація дробарок
Експлуатація обладнання для згущення шламів та
освітлення шламової води
Експлуатація обладнання для пиловловлювання
Експлуатація відцентрованих насосів
Експлуатація центрифуг
Всього годин:
Всього годин на виробниче навчання:
Виробнича практика
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки.
Ознайомлення з підприємством
Самостійне виконання робіт машиніста установ
збагачення та брикетування складністю 2-3-го
розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Всього годин:
Разом:

Всього

6

6
30
42
18
30
24
18
30
18
30
30
186
228
21
322

343
571

Тема 1. Загальні відомості про виробниче навчання. Інструктаж з
охорони праці та протипожежної безпеки в майстернях та лабораторіях
Професійно-технічні навчальні заклади – основна школа профтехосвіти і
формування гідного поповнення робітничого класу.
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Загальні відомості про ліцей, традиції ліцею, професії, які здобуваються в
ліцеї. Загальна характеристика навчального процесу. Роль виробничого
навчання у підготовці кваліфікованих робітників. Демонстрування кращих
робіт, виконаних учнями.
Базове підприємство ліцею, його трудові традиції. Передовики – новатори
виробництва – випускники. Роль виробничих колективів у навчанні і вихованні
учнів. Ознайомлення учнів з навчальною програмою. Розподіл учнів по
робочих місцях. Ознайомлення з організацією робочого місця, порядком
одержання і здачі інструментів. Ознайомлення з режимом роботи, правилами
внутрішнього розпорядку в навчальних майстернях.
Вимоги безпеки праці в навчальних майстернях і лабораторіях. Причини
травматизму.
Основні правила й Інструкції з безпеки праці, їх дотримання. Основні
правила електробезпеки. Пожежна безпека. Причини пожеж в приміщеннях
навчальних закладів.
Заходи
попередження
пожеж.
Правила
користування
електронагрівальними
приладами,
електроінструментом,
відключення
електромережі. Правила поведінки учнів під час пожежі. Порядок виклику
пожежної
команди.
Правила
користування
первинними
засобами
пожежогасіння.
Обладнання і застосування вогнегасників і внутрішніх пожежних кранів.
Тема 2. Екскурсія на збагачувальну фабрику
Навчально-виховні задачі екскурсії. Продукція, що випускається
підприємством. Система контролю якості продукції. Ознайомлення зі
структурою й основним обладнанням виробництва, з виробничим планом,
планом соціального розвитку. Ознайомлення з системою перепідготовки
робітничих кадрів, колективним договором виробництва. Перспективи
розвитку виробництва. Роль трудових колективів і громадських організацій у
підвищенні якості продукції, трудової дисципліни.
Тема 3. Слюсарні роботи
Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека праці
під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Вправи
Розмітка
Підготовка деталей до розмічування. Нанесення довільно розміщених,
взаємно паралельних і взаємно перпендикулярних прямолінійних ліній, ліній
під заданими кутами, нанесення кіл та їх частин. Кернення. Розмітка
нескладних деталей з підрахунком розмірів від країв заготівок і від осі.
Розмітка деталей за шаблонами. Заточування і заправка розміточних
інструментів. Здійснення контролю за якістю виконаних робіт.
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Рубка, правка, гнуття
Відпрацювання правильності у поставі корпусу і ніг при рубанні.
Відпрацювання прийомів в утриманні молотка і зубила, в рухах при
зап’ястному, ліктьовому і плечовому ударах. Рубка листової сталі по рівню губ
тисків, по розміточних лініях. Вирубування на плиті заготівок різних окреслень
із листової сталі. Заточування інструменту. Здійснення контролю за якістю
виконаних робіт.
Різання металу
Установлення полотна в рамці ножівки. Відпрацювання правильності у
поставі корпусу при утриманні слюсарної ножівки і руханні нею. Різання
листової сталі, різання труб.
Здійснення контролю за якістю виконаних робіт.
Обпилювання
Відпрацювання правильності у постави корпусу і ніг при обпилюванні,
тримання терпуга. Обпилювання плоских поверхонь, з’єднаних під внутрішнім
і зовнішнім кутом 90˚. Перевірка кутів косинцем, шаблоном і простим
кутоміром. Вимірювання деталей лінійкою і штангенциркулем. Обпилювання
паралельних плоских поверхонь. Здійснення контролю за якістю виконаних
робіт.
Свердління, зенкування і розгортання
Управління свердлильним верстаком в його налагодженні при
установленні лещат, на столі, в залежності від довжини свердла і глибини
свердління.
Свердління на верстаку, наскрізних отворів по розмітці і кондуктору.
Свердління глухих отворів з застосуванням оковів та інших пристосувань.
Свердління ручним дрелем.
Свердління з застосуванням механізованих ручних інструментів. Заправка
ріжучих елементів свердел. Зенкування отворів під головки витків і заклепок.
Підбір розгорток в залежності від призначення оброблюваного отвору.
Розгортання циліндричних наскрізних отворів вручну.
Здійснення контролю за якістю виконаних робіт.
Нарізання різьби
Нарізання зовнішньої різьби, нарізання внутрішньої різьби. Нарізання
різьби мітчиками в наскрізних і глухих отворах. Здійснення контролю за якістю
виконаних робіт.
Виконання нероздільних з’єднань
Виконання нероздільних з’єднань. Вибір свердел по діаметру заклепок.
Свердління і зенкування отворів під заклепки. З’єднання деталей однорядним і
дворядним заклепочним швом, в накид, накладками. Перевірка якості
виконання заклепочних сполучень. Здійснення контролю за якістю виконаних
робіт.
Виготовлення різноманітних простих деталей і виробів
Виготовлення різноманітних простих деталей і виробів, при обробці яких
застосовуються вивчені слюсарні операції. Виконання робіт за кресленнями та
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інструкційно-технологічними
виконаних робіт.

картами.

Здійснення

контролю

за

якістю

Виробниче навчання в умовах виробництва
Тема 4. Експлуатація акумулюючих бункерів
Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека праці
під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Вправи
Експлуатація прийомних ,бункерів готової продукції,завантажувальних
бункерів.
Підготовка до зачистки бункерів.
Замір матеріалу в акумулюючих бункерах
Нагляд за акумуляцією бункерів
Оформлення наряд-допуску при зачистці бункерів.
Тема 5. Експлуатація транспортних засобів та механізмів
Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека праці
під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Вправи
Запуск і зупинка одного із транспортних засобів: живильника,
стрічкового та скребкового конвеєрів, елеватора.
Регулювання подачі матеріалу на транспортні механізми: живильники,
стрічкові, скребкові конвеєри, елеватор.
Зачистка жолобу подачі матеріалу.
Зачистка розвантажуючого жолобу.
Проведення екстренної зупинки стрічкового конвеєра.
Проведення чистки приводного барабану.
Виявлення та усунення виникаючих недоліків в роботі транспортного
обладнання.
Тема 6. Експлуатація грохотів
Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека праці
під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Вправи
Проведення запуску і зупинки грохотів
Регулювання подачі матеріалу на грохоти.
Зачистка жолобу подачі матеріалу.
Зачистка розвантажуючого жолобу.
Зачистка сит.
Регулювання подачі води на грохота.
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Виявлення та усунення виникаючих недоліків в роботі механізмів.
Тема7. Експлуатація дробарок
Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека праці
під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Вправи
Проведення запуску і зупинки дробарок.
Регулювання подачі матеріалу на дробарку.
Зачистка жолобу подачі матеріалу.
Зачистка розвантажуючого жолобу.
Виявлення та усунення виникаючих недоліків в роботі механізмів.
Тема 8. Експлуатація обладнання для згущення шламів та освітлення
шламових вод.
Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека праці
під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Вправи
Проведення запуску та зупинки пірамідальних класифікаторів,багерелеваторів,гідро циклонів,конічних грохотів та радіальних згущувачів.
Регулювання навантаження на обладнання.
Приготування робочих розчинів флокулянтів.
Визначення щільності освітленої води.
Виявлення та усунення виникаючих недоліків в роботі обладнання.
Тема 9. Експлуатація обладнання для пиловловлювання.
Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека праці
під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Вправи
Проведення запуску та зупинки пиловловлювачів та електрофільтрів.
Слідкувати за герметичністю апаратів та комунікацій.
Зачистка жолобів для завантаження матеріалу.
Зачистка жолобів для розвантаження матеріалу.
Виявлення та усунення виникаючих недоліків в роботі обладнання.
Тема 10. Експлуатація центробіжних насосів.
Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека праці
під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Вправи
Провести запуск і зупинку насосів.
Регулювання навантаження на насосні установи по КВП.
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Набивка сальникового матеріалу.
Слідкувати за герметичністю комунікацій.
Виявлення та усунення виникаючих недоліків в роботі обладнання.
Тема 11. Експлуатація центрифуг
Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека праці
під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Вправи
Проведення запуску і зупинки центрифуг.
Регулювання подачі матеріалу на центрифуги.
Зачистка жолобу подачі матеріалу.
Зачистка розвантажуючого жолобу.
Зачистка сит.
Виявлення та усунення виникаючих недоліків в роботі механізмів.
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Проводити процеси освітлення, згущення, промивання пульпи та
шламу, грохочення, дробіння, дозування, фільтрації, зневоднення,
транспортування сировини та готової продукції на технологічних установках
усіх типів.
Проводити
завантаження
й
розвантаження
обслуговуваного
обладнання; періодичний контроль та регулювання тиску, вакууму, чистоти
фільтрату, подавання реагентів, пульпи, води, режимів роботи обладнання за
показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів.
Обслуговувати насосні установки.
Виконувати періодичний контроль за наявністю мастила в масло
насосах і редукторах, пасів у передачах та їх натягом, цілістю сит; усунення
зашламовок сит.
Проводити пуск та зупинку, чищення й промивання обладнання,
виявляти та усувати несправності у його роботі, брати участь у ремонті тощо.
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Критерії кваліфікаційної атестації випускника професійно-технічного
навчального закладу
Професія – 8112 Машиніст установок збагачення та брикетування
Кваліфікація – машиніст установок збагачення та брикетування 3-го розряду
Знає, розуміє:
1. Призначення: дозувальних пристроїв продуктивністю до 60 т/г і вище
400 т/г фільтрів періодичної дії; дробарок сумарною продуктивністю до і понад
400 т на годину; центрифуг періодичної дії з ручним управлінням та
безперервної дії з автоматичним управлінням; класифікаційних та
зневоднюючих грохотів продуктивністю до та понад 100т/г; живильників та
бункерів, гідро циклонів та згущувачів.
2. Основні марки. Обладнання машиніста установок збагачення.
3. Технічні характеристики обладнання машиніста установок збагачення.
4. Будову обладнання машиніста установок збагачення.
5. Режим роботи обслуговуваного обладнання.
6. Схему комунікацій обладнання.
7. Технологічну схему.
8. Правила догляду за обладнанням.
9. Марки та групи вугілля.
10. Схеми паропостачання та відведення конденсату від грохотів.
11. Періодичність змащування та вимоги до мастильних матеріалів.
12. Основи слюсарних справ.
13. Безпечні способи та методи при веденні технологічних процесів.
14. Організацію роботи з охорони праці.
15. Основи ведення підприємницької діяльності.
Вміє:
1. Організовувати робоче місце машиніста установок збагачення та
брикетування.
2. Дотримуватись вимог безпеки праці при веденні технологічних
процесів.
3. Вести технологічний процес освітлення, згущення, проливання пульпи
та шламу.
4. Вести технологічний процес грохочення.
5. Вести технологічний процес дробіння.
6. Вести технологічний процес дозування.
7. Вести технологічний процес фільтрації вугільного шламу.
8. Вести технологічний процес обезводнювання.
9. Транспортувати сировину та готову продукцію на технологічні
установки усіх типів.
10. Завантажувати і розвантажувати обслуговуюче обладнання.
11. Контролювати наявності мастил у маслонасосах, редукторах.
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12. Контролювати насіви у передачах та їх натягах.
13. Контролювати цілісність сит.
14. Усувати зашламування сит.
15. Обслуговувати пуск та зупинку обладнання.
16. Чистити та промивати обладнання.
17. Брати участь у ремонті обладнання.
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Перелік основних обов'язкових засобів навчання

№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8

Найменування
2
Обладнання
Плита для випрямлення
Плита для розмічання
Бункер
Скребковий конвеєр
Стрічковий конвеєр
Зневоднюючий елеватор
Щокова дробарка
Конусна дробарка
Валкова дробарка
Грохот циліндричний легкого
типу.
Грохот
інерційний
самобалансний легкого типу
Грохот коливаючий
Дисковий вакуум-фільтр
Центрифуга фільтруюча
Центрифуга
муфтова
отсаджувальна
Інструмент
1. Домкрат звичайний
2. Лещата ручні
Натуральні зразки
Набір навчальних посібників
Гнучкі та броньовані кабелі
Трійникові та з’єднувальні
муфти
Асинхронний двигун
Світильник шахтний
Відбійний молоток
Свердло гірниче ручне
Пневмосвердло

Кількість на групу з 15 осіб
Для
Для
групового Примітк
індивідуального
користува а
користування
ння
3
4
5
1
1
1
1
1
1

1
1
1
5
3
1
2
3
1
1
1

1
1
1
1

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

Державний стандарт
професійно-технічної освіти

ДСПТО 8112.CA.10.10-2014
(позначення стандарту)

Професія: Машиніст установок збагачення та брикетування
Код:

8112

Кваліфікація: машиніст установок збагачення та брикетування
4-го розряду

Видання офіційне
Київ - 2014
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика
випускника професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або
забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
1. Професія : 8112 Машиніст установок збагачення та брикетування
2. Кваліфікація: машиніст установок збагачення та брикетування 4-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
конструкції,
технічні
характеристики
та
режими
роботи
обслуговуваного обладнання; схему комунікацій;
технологічну схему ланцюга апаратів;
контрольно-вимірювальні прилади та пускову апаратуру, правила
догляду за ними; схему автоматичного блокування обладнання;
технічні умови; марки та групи вугілля; склад шихти, методи її
розрахунку;
методику визначення якісних показників сировини;
схеми паро-постачання та відведення конденсату від грохотів;
систему, періодичність змащування та
вимоги до мастильних
матеріалів; водно-шламове господарство;
причини
виникнення
неполадок
у
роботі обслуговуваного
обладнання та способи їх усунення; основи електрослюсарної справи.
Повинен уміти:
вести процеси освітлення, згущення, промивання пульпи та шламу,
грохочення, дробіння, дозування, фільтрації, зневоднення, транспортування
сировини та готової продукції на технологічних установках усіх типів;
проводити завантаження й розвантаження обслуговуваного обладнання;
періодичний контроль та регулювання тиску, вакууму, чистоти фільтрату,
подавання реагентів, пульпи, води, режимів роботи обладнання за
показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів;
усунення підсосів, заторів, прибирання просипу;
обслуговувати насосні установки;
виконувати періодичний контроль за наявністю мастила в масло
насосах і редукторах, пасів у передачах та їх натягом, цілістю сит; усунення
зашламовок сит; пуск та зупинку, чищення й промивання обладнання,
виявляти та усувати несправності у його роботі, брати участь у ремонті;
 у разі обслуговування дозувальних пристроїв продуктивністю понад 400
т/г; фільтрпресів з площиною фільтрації від 100 до 500 кв.м; млинів і
дозувальних пристроїв фабрики гранульованого вугільного порошку;
надшвидкісних
центрифуг
(трубчастих, тарілчастих рідинних
сепараторів) під час розділення однорідних сумішей або концентрування
продукту; центрифуг з програмним керуванням.
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4.Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватися норм технологічного процесу;
не допускати браку у роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і
навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.
5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб
5.1. При продовженні професійно-технічної освіти
Базова або повна загальна середня освіта.
5.2. При підвищенні кваліфікації
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень
«кваліфікований робітник»
машиніста
установок збагачення та брикетування 3-го розряду; стаж роботи за професією
не менше 1 року.
5.3. Після закінчення навчання
Базова або повна
загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією
машиніста установок збагачення та брикетування 4-го розряду; без вимог до
стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Вуглезбагачувальні фабрики. Збагачення та агломерація кам’яного вугілля
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання
відповідно до законодавства з урахуванням переліку важких робіт і робіт із
шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється
застосування праці неповнолітніх, затверджених наказом МОЗ України №46
від 31.03.1994.
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: 8112 Машиніст установок збагачення та брикетування
Кваліфікація: машиніст установок збагачення та брикетування 4-го розряду
Загальний фонд навчального часу - 360 годин
№
з/п

Навчальні предмети

Кількість годин
Всього

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
4
5

Загальнопрофесійна підготовка
Основи правових знань
Основи галузевої економіки і підприємництва
Інформаційні технології
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Технологія збагачення та брикетування вугілля
Обладнання для збагачення корисних копалин
та контрольно-вимірювальні пристрої
Електротехніка з основами промислової
електроніки
Матеріалознавство
Читання креслень
Охорона праці
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)

33
6
6
6
15
105
36
36

З них на
лабораторно
-практичні
роботи

2

2
2
2

6
6
6
15
205
72
133
10
7

350

4
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Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) для підготовки
кваліфікованих робітників за професією “Машиніст установок збагачення
та брикетування”
Кабінети:

Загальнопрофесійної підготовки

Загальнотехнічних дисциплін

Охорони праці

Технології збагачення та брикетування вугілля
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
здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;
- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств замовників кадрів.
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Типова навчальна програма з предмета
“Основи правових знань”

№
з/п
1
2

3
4

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

Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
2
2

1
2
6

Тема 1. Злочин і покарання
Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права.
Злочин та інші правопорушення.
Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна
відповідальність неповнолітніх. Обставини, що виключають суспільну
небезпеку і протиправність діяння. Необхідна самооборона. Затримання
злочинця. Крайня необхідність.
Співучасть у злочині. Поняття кримінального покарання. Доцільність,
справедливість покарання як один із засобів боротьби зі злочинністю.
Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи
відповідно до вчинку.
Звільнення від кримінальної відповідальності та від покарання.
Кримінальна відповідальність за господарські злочини.
Тема 2. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна
умова сталого економічного та соціального розвитку України
Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа-людинасуспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища.
Знання закону – важлива умова попередження екологічних правопорушень,
Збереження природи.
Екологізація усього виробничо-господарського процесу – принцип
господарювання. Єдність основних прав і обов’язків підприємств щодо охорони
навколишнього природного середовища,раціонального використання земель.
Охорона вод, лісів, надр землі та їх використання. Охорона тваринного світу.
Охорона атмосферного повітря від забруднення.
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Відповідальність
за
навколишнього середовища.

порушення

законодавства

про

охорону

Тема 3. Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки
Загальна характеристика сімейного права України. Поняття шлюбу і сім’ї.
Порядок і умови укладання шлюбу, шлюбний договір. Особисті та
майнові права і обов’язки подружжя. Припинення шлюбу.
Особисті та майнові правовідносини між батьками і дітьми. Права і
обов’язки батьків і дітей.
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Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»

№
з/п
1
2

Кількість годин
З них на
Тема
лабораторноВсього
практичні
роботи
Фінансова база підприємства
4
Якість продукції та економічна ефективність
2
Всього годин:
6

Тема 1. Фінансова база підприємства
Витрати виробництва. Постійні і змінні витрати виробництва.
Собівартість продукції, її види. Показники собівартості продукції. Групування
витрат що формують собівартість продукції. Калькуляції собівартості продукції
за статтями витрат. Джерело знищення собівартості.
Ціна продукції. Види цін. Методи ціноутворення. Розрахунок ціни. Прибуток
підприємства. Валовий, балансовий та чистий прибуток. Методи розрахунку
прибутку.
Рентабельність продукції і виробництва. Шляхи підвищення рентабельності
Тема 2. Якість продукції та економічна ефективність
Поняття якості продукції, необхідність її поліпшення. Показники якості.
Методи оцінки якості. Державні стандарти якості.
Шляхи забезпечення виробництва високоякісної продукції.
Конкурентоспроможність продукції.
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Типова навчальна програма з предмета
“Інформаційні технології”
Кількість годин
№
з/п

Тема

Всього

З них на
лабораторнопрактичні
роботи
2

1

Програмні засоби ПК. Комп'ютерні
технології

4

2

Мережні системи та сервіси

2

Всього годин:

6

2

Тема 1. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології
Основні напрямки застосування обчислюваної техніки в галузі.
Галузеве програмне забезпечення.
Прикладене програмне забезпечення професійного спрямування
відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу
Огляд програмного забезпечення з професії. Роль програмного забезпечення в
перспективах розвитку професії.
Вміння працювати з інформаційними навчальними програмами з монтажу і
ремонту систем центрального опалення, водопостачання, каналізації,
газопостачання та водостоків (найпростіші дії).
Лабораторно-практична робота
Робота з прикладними програмами професійного спрямування (за
напрямом професії)
Тема 2. Мережні системи та сервіси
Проблеми обміну інформацією. Передача інформації на відстань і
безпека каналів зв'язку. Принципи і методи обміну інформацією між
різними відомствами.
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Типова навчальна програма з предмета
«Технологія збагачення та брикетування вугілля»
№
з/п

Тема

1
2

Фільтрація вугільного шламу
Згущення шламів та освітлення шламових
вод
Обезводнення продуктів збагачення
Контроль якості готової продукції
Ремонтні роботи
Організація праці машиніста установок
збагачення та брикетування 4 розряду
Всього годин:

3
4
5
6

Кількість годин
Всього
З них
лабораторно
практичні
роботи
5
5
2
7
4
10
5
36

2

Тема 1. Фільтрація вугільного шламу
Загальні відомості про процес видалення вологи фільтруванням. Камерні
фільтр-преси.
Тема 2. Згущення шламів та освітлення шламових вод
Загальні відомості про процес згущення . флотація шламів. Флокулянти.
Згущувачі. Гідро циклони.
Лабораторно-практичні роботи
Розрахунок кількості флокулянту.
Визначення ефективності роботи радіального згущувача.
Тема 3. Обезводнення продуктів збагачення
Загальні
відомості
про
обезводнення
продуктів
центрифугуванням. Трубчасті центрифуги. Центрифуги з
керуванням. Тарільчастий рідинний сепаратор.

збагачення
програмним

Тема 4. Контроль якості готової продукції
Загальні відомості щодо технічного контролю та опробування. Види
проб. Системи опробування. Технологічний та товарний баланси. Контроль
продуктів збагачення. Методи відбору проб. Типи апаратів для відбору проб.
Підготовка проб до аналізу. Виробничі норми виходу кінцевих продуктів
збагачення та вимоги до їх якості.
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Тема 5. Ремонтні роботи
Загальні відомості про ремонтні роботи при обслуговуванні дозувальних
пристроїв фільтр-пресів, млинів і дозувальних пристроїв фабрики
гранувального вугільного порошку, надшвидкістних трубчастих центрифуг,
тарільчастих рідинних сепараторів, центрифуг з програмним керуванням.
Причини виникнення неполадок у роботі обслуговуваного обладнання та
способи їх усунення.
Тема 6. Організація праці машиніста установок збагачення та
брикетування 4-го розряду
Робоче місце машиніста установок збагачення та брикетування. Права та
обов’язки машиніста установок збагачення та брикетування у разі
обслуговування фільтр-пресів, згущувачів, гідро циклонів, трубчастих
надшвидкістних центрифуг, центрифуг з програмним керуванням.
Організація праці машиніста установок збагачення та брикетування.
Загальні правила поведінки з охорони праці на робочому місці. Освітньокваліфікаційна характеристика машиніста установок збагачення та
брикетування 4-го розряду.
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Типова навчальна програма з предмета
«Обладнання для збагачення корисних копалин та контрольновимірювальні пристрої»
№
з/п

Тема

1
2

Камерні фільтр-преси, їх автоматизація
Обладнання для згущення шламів та
освітлення шламових вод. Автоматизація
процесів
Обладнання для флокуляції шламів
Обладнання для обезводнення продуктів
збагачення. Автоматизація процесів
Всього годин:

3
4

Кількість годин
Всього
З них
лабораторно
практичні
роботи
9
9

6
12
36

Тема 1. Камерні фільтр-преси, їх автоматизація
Призначення камерних фільтр-пресів, їх типи. Будова, технічна
характеристика, конструктивні особливості та режим роботи камерних фільтрпресів.
Контроль та автоматичне регулювання подачі матеріалу у фільтр-прес.
Автоматизація процесу.
Тема 2. Обладнання для згущення шламів та освітлення шламових
вод. Автоматизація процесів
Призначення згущувачів та гідроциклонів. Будова, технічна
характеристика, конструктивні особливості та режим роботи класифікатору
відцентрового та радіального згущувача. Контроль та автоматичне регулювання
подачі матеріалу на обладнання. Автоматизація процесів.
Тема 3. Обладнання для флокуляції шламів
Схема установки для приготування розчинів флокулянту, режим роботи
установки. Автоматичне керування.
Тема 4. Обладнання для обезводнення продуктів збагачення.
Автоматизація процесів
Призначення трубчастих центрифуг, центрифуг із програмним
керуванням, тарільчастого рідинного сепаратору. Будова, технічна
характеристика, конструктивні особливості та режим роботи трубчатих
центрифуг та центрифуг із програмним керуванням, тарільчастого рідинного
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сепаратору. Контроль та автоматичне регулювання подачі матеріалу до них.
Автоматизація процесу.
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Типова навчальна програма з предмета
«Електротехніка з основами промислової електроніки»
Кількість годин
№
з/п
1
2

Тема

Електричні машини змінного струму
Електричні машини постійного струму
Всього годин:

Всього

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

3
3
6

Тема 1. Електричні машини змінного струму
Асинхронний двигун, його будова, принцип дії, робочі характеристики.
Обертаючий момент, пуск асинхронного двигуна. Двигуни з поліпшеними
пусковими характеристиками. Регулювання частоти обертання трифазних
асинхронних двигунів. Однофазні асинхронні двигуни.
Синхронний генератор, його принцип дії, будова. Обертовий момент,
коефіцієнт корисної дії, характеристики синхронного генератора: зовнішні,
регулювальні. Ввімкнення генератора до мережі.
Синхронний двигун. Будова, принцип дії, характеристики. Пуск в хід
синхронних двигунів. Переваги і недоліки синхронних двигунів. Застосування.
Тема 2. Електричні машини постійного струму
Генератор постійного струму. Його принцип дії та будова. Якірні обмотки
та електрорушійна сила машини постійного струму. Магнітне поле постійного
струму за наявності навантаження. Комутація струму. Робота машини
постійного струму в режимі генератора. Схеми збудження генераторів
постійного струму. Характеристики генераторів постійного струму.
Робота машини постійного струму в режимі двигуна. Пуск двигунів, їх
характеристики, регулювання частоти обертання .
Втрати та коефіцієнт корисної дії машин постійного струму.
Універсальні колекторні двигуни. Використання двигунів постійного струму.

70

Типова навчальна програма з предмета
“Матеріалознавство”
Кількість годин
№
з/п
1
2
3
4

Тема

Методи випробування металів та сплавів
Термічна та хіміко-термічна обробка
металів та сплавів
Кольорові метали і сплави
Тверді сплави
Всього годин:

Всього

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
2
1
1
6

Тема 1. Методи випробування металів та сплавів
Металографія, її суть. Алотропічні перетворення, що протікають у металі.
Діаграма стану залізовуглецевих сплавів, структури та структурні
перетворення.
Методи визначення технологічних властивостей металів. Технологічні
випробування. Випробування на твердість (методи Брінелля, Роквелла,
Віккерса). Випробування на розтяг, ударну в’язкість, втомленість, плинність.
Тема 2. Термічна та хіміко-термічна обробка металів та сплавів
Термічне оброблення сталей і його зв’язок з діаграмою стану
“залізовуглець”. Вплив температури нагрівання і швидкості охолодження на
структуру сталі. Захист від окислення сталі під час нагрівання. Гартувальні
середовища. Особливості термічного оброблення легованих сталей. Поверхневе
гартування.
Хіміко-термічне оброблення: цементація.
Тема 3. Кольорові метали і сплави
Найважливіші сплави кольорових металів: на мідній, алюмінієвій,
магнієвій основах; фізико-механічні властивості застосування.
Тема 4. Тверді сплави
Поняття про порошкові сплави і технологію їх одержання.
Класифікація
металокерамічних
твердих
сплавів:
електротехнічні,
конструкційні, інструментальні, жаростійкі. Властивості металокерамічних
твердих сплавів, їх використання і маркування.
Мінералокерамічні матеріали: їх склад, властивості, застосування і
маркування.
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Наплавочні тверді сплави: литі, електродні, зерноподібні, застосування і
способи обробки поверхонь, наплавлених цими сплавами.
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Типова навчальна програма з предмета
«Читання креслень»
Кількість годин
№
з/п
1
2
3
4

Тема

Робочі креслення деталей та ескізи
Складальні креслення
Схеми
Читання креслень за професією
Всього годин:

Всього

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

1
1
2
2
6

Тема 1. Робочі креслення деталей та ескізи
Зображення зубчастих коліс. Поняття про елементи зуба. Умовне
зображення на кресленні циліндричного та конічного зубчастих коліс,
черв’ячного колеса і черв’яків, храпового колеса та рейки. Графічне
зображення пружин. Написи на кресленнях із зображенням пружин. Поняття
про табличні креслення на пружини.
Нумерація робочих креслень (знеособлена і предметна).
Тема 2. Складальні креслення
Зображення на шпонкових і шліцьових з’єднаннях. Визначення розміру
шпонок і пазів за таблицями.
Тема 3. Схеми
Умовні графічні позначення елементів кінематичних схем. Читання
кінематичних схем.
Вправи
Читання кінематичних схем.
Тема 4. Читання креслень за професією
Читання креслень корпусних деталей. Читання креслень схем та роботи
обладнання.
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Типова навчальна програма з предмета
“Охорона праці”
Кількість годин
№
з/п

1
2
3
4
5

6

Тема

Правові та організаційні основи охорони
праці
Основи охорони праці в галузі
Основи пожежної безпеки
Основи електробезпеки
Основи гігієни праці та виробничої санітарії.
Медичні огляди
Основи гігієни праці, виробничої санітарії.
Надання першої допомоги потерпілим у разі
нещасних випадків. Підсумкова атестація з
предмету
Всього годин:

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
2
4
2
2
2
3

15

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його
вивчення.
Зміни та доповнення до основних законодавчих актів з охорони праці:
Конституції України, Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів
про працю України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основ законодавства
України про охорону здоров’я, Закону України «Про пожежну безпеку», Закону
України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закону
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,
Закону України «Про колективні договори і угоди».
Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці,
нормативно-правових актів з охорони праці.
Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок
навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і
види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників.
Основні завдання системи стандартів безпеки праці зниження і усунення
небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів
захисту працівників. Порядок забезпечення працівників причини травматизму і
професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання
травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні,
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санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від
нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична
реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на
виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про
потенціал небезпек
Загальні відомості про потенціал небезпек.
Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та їх
огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи,
сигнальні фарбування. Знаки безпеки.
Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і
шкідливих виробничих факторів у галузі.
Вимоги безпеки праці при виконанні простих робіт під час збагачення та
брикетування вугілля, обслуговування, обслуговування збагачувального
обладнання.
Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій.
Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних
закладів.
Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки
виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.
Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з
приміщень у разі аварії.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і
вибухозахист
Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.
Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.
Організація пожежної охорони в галузі.
Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Параметри і властивості,
що характеризують вибухонебезпеку середовища.
Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування
промислових аварій.
Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для
виробництв підвищеної вибухонебезпечності.
Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та
наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і
здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх
наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки
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Особливості ураження електричним струмом. Безпечні методи звільнення
потерпілого від дії електричного струму.
Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження
працюючих електричним струмом.
Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.
Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення
та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними
електросвітильниками.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.
Правила поведінки під час грози.
Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди
Поняття про гігієну праці. Основні гігієнічні особливості праці з даною
професією.
Лікувально-профілактичне харчування.
Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастикою
додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і
жінками.
Правила експлуатації освітлення.
Санітарно-побутове забезпечення працівників.
Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних
випадках. Підсумкова атестація з предмета
Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.
Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої
допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вух тощо.
Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад,
призначення, правила користування.
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Типова навчальна програма з
ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ
Професія – 8112 Машиніст установок збагачення та брикетування
Кваліфікація – 4 розряд
Кількість годин
1. №
з/п

1
2
3

1
2

Тема

Виробниче навчання
Експлуатація підготовчого обладнання для
брикетування вугілля
Експлуатація
основного
обладнання
для
брикетування вугілля
Експлуатація вакум-фільтрів для обезводнення
продуктів збагачення
Всього годин:
Виробнича практика
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки.
Ознайомлення з підприємством
Самостійне виконання робіт машиніста установ
збагачення та брикетування складністю 4го
розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Всього годин:
Разом:

Всього

12
30
30
72
7
126

133
205

Тема 1. Експлуатація підготовчого обладнання для брикетування
вугілля
Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека праці
під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Вправи
Проведення запуску і зупинки обладнання для підготовки шихти до
брикетування.
Регулювання подачі матеріалу на підготовче обладнання.
Зачистка жолобу подачі матеріалу.
Зачистка розвантажуючого жолобу.
Виявлення та усунення недоліків при роботі обладнання.
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Тема 2. Експлуатація основного обладнання для брикетування
вугілля.
Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека праці
під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Вправи
Проведення запуску і зупинки парової труби сушарки,валкових пресів та
штемпельних пресів.
Регулювання подачі матеріалу на обладнання.
Зачистка жолобу подачі матеріалу.
Зачистка розвантажуючого жолобу.
Виявлення та усунення недоліків при роботі обладнання
Тема 3. Експлуатація вакуум-фільтрів.
Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека праці
під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Вправи
Проведення запуску і зупинки дискових вакуум-фільтрів та стрічкових
вакуум-фільтрів
Регулювання подачі матеріалу на обладнання,жатого повітря та тиску.
Зачистка жолобу подачі матеріалу.
Зачистка розвантажуючого жолобу.
Заміна фільтруючої сітки.
Виявлення та усунення недоліків при роботі обладнання
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Проводитти процеси освітлення, згущення, промивання пульпи та
шламу,
грохочення,
дробіння,
дозування, фільтрації, зневоднення,
транспортування сировини та готової продукції на технологічних установках
усіх типів;
Проводитти
завантаження
й
розвантаження
обслуговуваного
обладнання; періодичний контроль та регулювання тиску, вакууму, чистоти
фільтрату, подавання реагентів, пульпи, води, режимів роботи обладнання за
показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів;
усунення підсосів, заторів, прибирання просипу;
Обслуговувати насосні установки;
Виконути періодичний контроль за наявністю мастила в масло насосах і
редукторах, пасів у передачах та їх натягом, цілістю сит; усунення
зашламовок сит; пуск та зупинку, чищення й промивання обладнання,
виявляти та усувати несправності у його роботі, брати участь у ремонті;
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Критерії кваліфікаційної атестації випускника професійно-технічного
навчального закладу
Професія – 8112 Машиніст установок збагачення та брикетування
Кваліфікація – машиніст установок збагачення та брикетування 4-го розряду
Знає, розуміє:
1. Призначення: дозувальних пристроїв продуктивністю понад 400 т/г;
фільтр пресів з площиною фільтрації від 100 до 500 м²; млинів і дозувальних
пристроїв фабрики гранульованого вугільного порошку; надшвидкісних
центрифуг ( трубчастих, тарільчатих, рідинних сепараторів) під час розділення
однорідних сумішей; центрифуг з програмним керуванням.
2. Основні марки дозувальних пристроїв надшвидкісних центрифуг і
центрифуг з програмним управлінням.
3. Технічні характеристики: дозувальних пристроїв продуктивністю
понад 400 т/г; фільтр пресів з площиною фільтрації від 100 до 500 м²,
надшвидкісних центрифуг та центрифуг з програмним управлінням.
4. Будову дозувальних пристроїв продуктивністю понад 400 т/г.
5. Будову фільтр пресів з площиною фільтрації від 100 до 500 м².
6. Будову надшвидкісних центрифуг (трубчатих, тарільчатих і рідинних
сепараторів).
7. Будову центрифуг з програмним керуванням.
8. Режим роботи обслуговуваного обладнання.
9. Схему комунікацій.
10. Технологічну схему фільтрації вугільного шламу.
11. Технологічну схему згущення шламу.
12. Технологічну схему зневоднювання.
13. Контрольно вимірювальні прилади та пускову апаратуру.
14. Правила догляду за системою автоматики технологічних процесів
зневоднювання, фільтрації та згущення.
15. Схему автоматичного блокування обладнання.
16. Методи розрахунку шихти.
17. Методику визначення якісних показників сировини.
18. Правила догляду за обладнанням.
19. Періодичність змащування та вимоги до мастильних матеріалів.
20. Систему автоматичного змащування обладнання.
21. Основи слюсарних вправ.
22. Безпечні способи та методи при веденні технологічних процесів.
23. Організацію роботи з охорони праці.
24. Основи ведення підприємницької діяльності.

Вміє:
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1. Організовувати робоче місце машиніста установок збагачення та
брикетування 4 р.
2. Дотримуватись вимог безпеки праці при веденні технологічних
процесів та при обслуговуванні обладнання.
3. Проводити завантаження й розвантаження обладнання, що
обслуговується.
4. Вести періодичний контроль за технологічними процесами та
показниками контрольно-вимірювальних приладів.
5. Регулювати: тиск, чистоту фільтрації на центрифугах.
6. Регулювати подавання реагентів, води.
7. Контролювати вологість осадку та % вологості у фільтрації на
центрифугах за допомогою хімічних аналізів.
8. Усувати підсоси повітря на вакуум-фільтрах.
9. Прибирати просипи вугілля.
10. Обслуговувати насосні установки.
11. Виконувати періодичний контроль за наявністю та якістю мастил в
масло насосах по приладам системи автоматики.
12. Контролювати цілісність сили на центрифугах.
13. Усувати зашламовку стан у центрифугах.
14. Проводити чищення та промивання обладнання.
15. Виявляти та усувати неполадки в обладнання.
16.Брати участь у ремонті обладнання.
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Перелік основних обов'язкових засобів навчання

№
з/п
1
1
2
3
4
5
6

Найменування
2
Обладнання
Камерний фільтр-прес.
Гідроциклон.
Класифікатор відцентровий.
Радіальний згущувач.
Трубчаста центрифуга.
Тарільчатий
рідинний
сепаратор.
Інструмент
1. Флокулянт «Поліакриламід».
2. Флокулянт «Метас».

Кількість на групу з 15 осіб
Для
Для
групового
Примітка
індивідуального
користува
користування
ння
3
4
5
1
1
1
1
1
1

1
1
1
5
3
1

2
5
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Міністерство освіти і науки України
Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти

ДСПТО 8112.CA.10.10-2014
(позначення стандарту)

Професія: Машиніст установок збагачення та брикетування
Код:

8112

Кваліфікація: машиніст установок збагачення та брикетування
5-го розряду

Видання офіційне
Київ - 2014
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика
випускника професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або
забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
1. Професія: 8112 «Машиніст установок збагачення та брикетування»
2. Кваліфікація: машиніст установок збагачення та брикетування 5-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
конструкції,
технічні
характеристики
та
режими
роботи
обслуговуваного обладнання;
схему комунікацій;
технологічну схему ланцюга апаратів;
контрольно-вимірювальні прилади та пускову апаратуру, правила
догляду за ними;
схему автоматичного блокування обладнання; технічні умови; марки та
групи вугілля;
склад шихти, методи її розрахунку; методику визначення якісних
показників сировини;
схеми паро-постачання та відведення конденсату від грохотів;
систему, періодичність змащування та
вимоги до мастильних
матеріалів;
водно-шламове господарство;
причини виникнення неполадок у роботі обслуговуваного обладнання
та способи їх усунення;
основи підприємницької діяльності.
Повинен уміти:
вести процеси освітлення, згущення, промивання пульпи та шламу,
грохочення, дробіння, дозування, фільтрації, зневоднення, транспортування
сировини та готової продукції на технологічних установках усіх типів;
проводити завантаження й розвантаження обслуговуваного обладнання;
періодичний контроль та регулювання тиску, вакууму, чистоти фільтрату,
подавання реагентів, пульпи,
води,
режимів роботи обладнання за
показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів;
усунення підсосів, заторів, прибирання просипу;
обслуговувати насосні установки;
виконувати періодичний контроль за наявністю мастила в масло
насосах і редукторах, пасів у передачах та їх натягом, цілістю сит; усунення
зашламовок сит; пуск та зупинку, чищення й промивання обладнання,
виявляти та усувати несправності у його роботі, брати участь у ремонті;
 у разі обслуговування фільтр-пресів площиною фільтрації понад 500 кв.м.
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 вжити заходів з державної реєстрації
діяльності, скласти бізнес-план.

суб’єкта

підприємницької

4.Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватися норм технологічного процесу;
не допускати браку у роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і
навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.
5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб
5.1. При продовженні професійно-технічної освіти
Базова або повна загальна середня освіта.
5.2. При підвищенні кваліфікації
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» машиніста установок
збагачення та брикетування 4-го розряду; стаж роботи за професією не менше
1 року.
5.3. Після закінчення навчання
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією машиніста
установок збагачення та брикетування 5-го розряду; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Вуглезбагачувальні фабрики. Збагачення та агломерація кам’яного вугілля.
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання
відповідно до законодавства з урахуванням переліку важких робіт і робіт із
шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється
застосування праці неповнолітніх, затверджених наказом МОЗ України №46
від 31.03.1994.
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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: 8112 Машиніст установок збагачення та брикетування
Кваліфікація: 5 розряд
Загальний фонд навчального часу - 360 годин
№
з/п

Навчальні предмети

Кількість годин
Всього

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
4
5

Загальнопрофесійна підготовка
Основи правових знань
Основи галузевої економіки і підприємництва
Інформаційні технології
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Технологія збагачення та брикетування вугілля
Обладнання для збагачення корисних копалин
та контрольно-вимірювальні пристрої
Електротехніка з основами промислової
електроніки
Матеріалознавство
Читання креслень
Охорона праці
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація
Загальний обсяг навчального часу ( без п.4)

33
6
6
6
15
105
36
36

З них на
лабораторн
о-практичні
роботи

2

2
2
2

6
6
6
15
205
72
133
10
7
350

4
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Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) для підготовки
кваліфікованих робітників за професією “ Машиніст установок збагачення
та брикетування”
Кабінети:

Загальнопрофесійної підготовки

Загальнотехнічних дисциплін

Охорони праці

Технології збагачення та брикетування вугілля
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
здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;
- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств замовників кадрів.
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Типова навчальна програма з предмета
"Основи правових знань"
Кількість годин
№
з/п

Тема

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Правове регулювання господарських відносин
2
у промисловості
2
Основи трудового законодавства
1
3
Праця, закон і ми
1
4
Злочин і покарання
1
5
Господарство і право
1
Всього годин:
6
Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у
промисловості
Правовий статус підприємств. Рішення правління та дисциплінарний
статут. Особливості регулювання праці окремих категорій працівників. Трудові та
соціально-побутові пільги для працівників галузі.
1

Тема 2. Основи трудового законодавства
Правові основи соціального захисту і соціальних гарантій працівників
згідно з Конституцією України. Кодекс законів про працю, закон України "Про
обов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату
працездатності".
Тема 3. Праця, закон і ми
Загальна характеристика трудового права України. Трудова дисципліна.
Охорона праці. Розгляд трудових спорів.
Тема 4. Злочин і покарання
Поняття кримінального права. Злочин та інші правопорушення. Поняття
та підстави кримінальної відповідальності. Співучасть у злочині. Поняття
кримінального покарання. Види покарань. Кримінальна відповідальність
за господарські злочини.
Тема 5. Господарство і право
Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських
відносин.
Система
господарського
права.
Господарський
договір.
Відповідальність у господарських відносинах.
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Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»

№
з/п

1
2
3

Тема
Основи підприємницької діяльності в
галузі
Основи організації управління
виробництвом в галузі
Система обслуговування бізнесу
Всього годин:

Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
2
3
1
6

Тема 1. Основи підприємницької діяльності в галузі
Процес створення підприємства в галузі. Вибір сфери підприємницької
діяльності. Способи входження в бізнес. Бізнес-план як інструмент
підприємницької діяльності, призначення і структура. Джерела залучення
коштів. Складання установчих документів. Державна реєстрація суб'єктів
підприємницької діяльності.
Тема 2. Основи організації управління виробництвом
Поняття та необхідність управління. Суть управлінської діяльності.
Інструменти управління. Сучасні принципи управління: чіткий розподіл праці,
додержання дисципліни і порядку, повноваження і відповідальність,
використання мотивації високопродуктивної праці.
Організаційні структури управління підприємством, її переваги. Шляхи
удосконалення управління виробництвом.
Тема 3. Система обслуговування бізнесу
Система обслуговування бізнесу. Використання ЕОМ у бізнесі. Програми
для офісу. Інтернет, комп’ютерні мережі. Консалтингові Фірми. Юридичні
консультації. Арбітражні суди. Аудиторські фірми. Служби зайнятості та
агенції з працевлаштування.
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Типова навчальна програма з предмета
“Інформаційні технології”
Кількість годин
№
з/п

Тема

1

Програмні
технології

засоби

ПК.

Комп’ютерні

2

Мережні системи та сервіси
Всього годин:

Всього

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

2

1

4

1

6

2

Тема 1. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології.
Напрямки застосування прикладного програмного забезпечення
галузевого спрямування, його особливості.
Лабораторно-практична робота:
1. Вивчення нових можливостей прикладних програм професійного спрямування
(за напрямом професії). Робота з прикладними програмами професійного
спрямування (за напрямом професії).
Тема 2. Мережні системи та сервіси.
Інтернет - технології. Взаємодія комп'ютерів в локальних і глобальних
мережах. Основні принципи мереженої взаємодії комп'ютерів в локальних і
глобальних мережах Основні принципи організації інформаційних мереж
підприємства, установи з використанням Інтернет технологій.
Телеконференції. Дошки оголошень. Іпtегпеt магазини та аукціони.
Інфраструктура електронної комерції. Електронні платежі. Електронні
кредитні картки та електронні "гроші".
Інформаційні технології та реклама в електронній комерції. Методи
реклами в Інтернет. Стратегії реклами в Інтернет: активна, пасивна, інтерактивна.
Лабораторно-практична робота
Процедури пошуку: простий пошук, розширений та спеціальний пошук (за
напрямом професії).
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Типова навчальна програма з предмета
«Технологія збагачення та брикетування вугілля» (5 розряд)
№
з/п

Тема

1
2

Зневоднювання фільтруванням
Стандартизація та управління якістю
продукції
Охорона навколишнього середовища
Ремонтні роботи
Організація праці машиніста установок
збагачення та брикетування 5-го розряду
Всього годин:

3
4
5

Кількість годин
Всього
З них
лабораторно
практичні
роботи
9
2
7
8
6
6
36

2

Тема 1. Зневоднювання фільтруванням
Сутність процесу фільтрування. Типи фільтр-пресів., їх особливості.
Камерні фільтр-преси.
Лабораторно-практичні роботи
1.
Контроль вологості осадку.
2.
Визначення відсотка твердого у оборотній воді.
Тема 2. Стандартизація та управління якістю продукції
Поняття про стандартизацію та стандарт. Призначення стандартизації для
економіки держави. Нормативно-технічна документація в державній системі
стандартизації. Служба стандартизації в вугільній промисловості держави.
Показники якості вугільної продукції. Параметри технологічного контролю на
збагачувальній фабриці. Атестація товарної продукції.
Тема 3. Охорона навколишнього середовища
Джерела забруднення навколишнього середовища. Джерела забруднення
повітряного басейну. Джерела забруднення водного басейну. Вплив
вуглезбагачувальних фабрик на навколишнє середовище. Відходи установок
збагачення та брикетування. Шкідливі складові породних відвалів і стічних вод.
Заходи, щодо охорони навколишнього середовища і поліпшення його стану.
Заходи, щодо рекультивації земель, зайнятих відходами.
Тема 4. Ремонтні роботи
Загальні відомості про ремонтні роботи при обслуговуванні фільтр-пресів
площиною фільтрації понад 500кв.м. Види ремонтних робіт та їх зміст. Методи
проведення ремонтних робіт.
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Тема 5. Організація праці машиніста установок збагачення та
брикетування 5-го розряду
Робоче місце машиніста установок збагачення та брикетування. Права та
обов’язки машиніста установок збагачення та брикетування при обслуговуванні
фільтр-пресів площиною фільтрації понад 500кв.м. Організація праці
машиніста установок збагачення та брикетування. Загальні правила поведінки з
охорони праці на робочому місці. Освітньо-кваліфікаційна характеристика
машиніста установок збагачення та брикетування 5-го розряду.
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Типова навчальна програма з предмета
«Обладнання для збагачення корисних копалин та контрольновимірювальні пристрої»
№
з/п

Тема

1

Основні положення теорії автоматичного
регулювання
Автоматичні системи керування
Засоби автоматизації
Автоматизація камерних фільтр-пресів
Всього годин:

2
3
4

Кількість годин
Всього
З них
лабораторно
практичні
роботи
4
4
4
24
36

Тема 1. Основні положення теорії автоматичного регулювання
Автоматичне регулювання, основні положення. Засоби автоматизації.
Технологічна характеристика засобів автоматизації.
Тема 2. Автоматичні системи керування
Автоматичне керування процесів. Автоматичний контроль, керування та
регулювання.
Тема 3. Засоби автоматизації
Поняття про локальні системи керування.
автоматичного регулювання. Засоби автоматизації.

Поняття

про

схеми

Тема 4. Автоматизація камерних фільтр-пресів
Камерні фільтр-преси. Будова камерного фільтр-пресу. Технічна
характеристика. Механізм переміщення плит. Гідрозажими плит. Клиновий
затвір. Автоматичний віброустрій розвантажування осаду.
Будова камерного фільтр-пресу PF-POW-1/570. Механічний пристрій для
переміщення плит. Механічний зажим плит. Електроконтактний манометр
тиску. Технологічний процес фільтрації. Електроди фіксації мінімального та
максимального рівня суспензії. Манометри тиску повітря. Автоматичне
розвантаження осадку.
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Типова навчальна програма з предмета
«Електротехніка з основами промислової електроніки»
Кількість годин
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Тема

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
1
1
1
1
Електронні
1

Електровакуумні прилади
Іонні (газорозрядні) прилади
Напівпровідникові прилади
Оптоелектронні прилади
Випрямлячі змінного струму.
підсилювачі
Генератори коливань високої частоти
Всього годин:

1
6

Тема 1. Електровакуумні прилади
Електронна емісія. Електронні лампи: діоди, тріоди; багатосіткові лампи.
Їх будова, призначення. Електронно-променева трубка. Осцилографи. Будова,
принцип роботи, область застосування.
Тема 2. Іонні (газорозрядні) прилади
Іонізація газу, електричний розряд. Види розрядів: тліючий, іскровий,
дуговий, коронний. Газорозрядні прилади: неонова лампа, газотрон, тиратрон,
газосвітна лампа тощо. Їх будова, принцип роботи, призначення.
Тема 3. Напівпровідникові прилади
Електропровідність напівпровідників. Напівпровідникові прилади: діоди,
транзистори (біполярні, польові), тиристори, терморезистор. Їх будова,
принцип роботи. Застосування напівпровідникових приладів.
Тема 4 Оптоелектронні пристрої
Визначення оптоелектроніки. Керовані джерела світла: лампа
розжарювання, газорозрядні джерела випромінювання, електролюмінісцентні
випромінювачі. Світловипромінювальні діоди. Напівпровідникові лазери.
Фотоприймачі: фоторезистори, фотодіоди, фототранзистори, фототиристори,
фотоелементи із зовнішнім і внутрішнім фотоефектом, фотоелектронні
розмножувачі. Оптрони, світловоди.
Тема 5. Випрямлячі змінного струму
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Призначення, принцип дії випрямляча. Схеми випрямлення. Графічне
зображення випрямленого струму. Зглажувальні фільтри, їх схеми та принцип
дії.
Стабілізатори напруги та струму. Електронні підсилювачі.
Призначення, принцип роботи підсилювачів. Електричні схеми одно
каскадного та багато каскадного підсилювача.
Тема 6. Генератори коливань високої частоти
Генератори синусоїдних електричних сигналів. Електрична схема
трансформаторного LC-генератора. Поняття про амплітудну, частотну,
широкоімпульсну модуляцію.
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Типова навчальна програма з предмета
«Матеріалознавство»

№
з/п
1
2
3

Кількість годин
З них на
Тема
лабораторноВсього
практичні
роботи
Порошкові матеріали
2
Синтетичні надтверді матеріали-композити
2
Новітні матеріали
2
Всього годин:
6

Тема 1. Порошкові матеріали
Порошкові матеріали: загальні відомості про технологію їх одержання,
формування у заготовки.
Тема 2. Синтетичні надтверді матеріали-композити
Класифікація
синтетичних
надтвердих
матеріалів,
механічні
характеристики. Галузі застосування композитів різних марок. Рекомендації
щодо застосування інструментів.
Тема 3. Новітні матеріали
Новітні матеріали, які використовуються в галузі.
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Типова навчальна програма з предмета
«Читання креслень»

№ з/п

Тема

1

Читання креслень з професії
Всього годин:

Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
6
6

Тема 1. Читання креслень з професії
Креслення деталей зубчастих і черв’ячних передач. Основні елементи і
параметри зубчастих з’єднань і умовності, що прийняті для зображення
зубчастих коліс, рейок. Читання схем та креслень обладнання.
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Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»
№
з/п

1
2
3
4
5
6

Тема

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

Кількість годин
всього З них на
лабораторнопрактичні
роботи
2
5
1
2
1
2

15

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його
вивчення.
Зміни та доповнення до основних законодавчих актів з охорони праці:
Конституції України, Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів
про працю України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основ законодавства
України про охорону здоров’я, Закону України «Про пожежну безпеку», Закону
України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закону
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,
Закону України «Про колективні договори і угоди».
Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці,
нормативно-правових актів з охорони праці.
Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок
навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і
види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників.
Основні завдання системи стандартів безпеки праці зниження і усунення
небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів
захисту працівників. Порядок забезпечення працівників причини травматизму і
професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання
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травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні,
санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від
нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична
реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на
виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про
потенціал небезпек
Загальні відомості про потенціал небезпек.
Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та їх
огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи,
сигнальні фарбування. Знаки безпеки.
Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і
шкідливих виробничих факторів у галузі.
Вимоги безпеки праці при виконанні простих робіт під час збагачення та
брикетування вугілля, обслуговування, обслуговування збагачувального
обладнання.
Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій.
Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних
закладів.
Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки
виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.
Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з
приміщень у разі аварії.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і
вибухозахист
Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.
Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.
Організація пожежної охорони в галузі.
Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Параметри і властивості,
що характеризують вибухонебезпеку середовища.
Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування
промислових аварій.
Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для
виробництв підвищеної вибухонебезпечності.
Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та
наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і
здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх
наслідки.
Тема 4. Основи електробезпеки
Особливості ураження електричним струмом. Безпечні методи звільнення
потерпілого від дії електричного струму.
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Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження
працюючих електричним струмом.
Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.
Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення
та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними
електросвітильниками.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.
Правила поведінки під час грози.
Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди
Поняття про гігієну праці. Основні гігієнічні особливості праці з даною
професією.
Лікувально-профілактичне харчування.
Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастикою
додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і
жінками.
Правила експлуатації освітлення.
Санітарно-побутове забезпечення працівників.
Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних
випадках. Підсумкова атестація з предмета
Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.
Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої
допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вух тощо.
Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад,
призначення, правила користування.
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Типова навчальна програма з
ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ
Професія – 8112 Машиніст установок збагачення та брикетування
Кваліфікація – 5 розряд
Кількість годин
2. №
з/п

1
2

1
2

Тема

Виробниче навчання
Експлуатація камерних фільтр-пресів
Експлуатація допоміжного обладнання для фільтрпресів
Всього годин:
Виробнича практика
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки.
Ознайомлення з підприємством
Самостійне виконання робіт машиніста установ
збагачення та брикетування складністю 5-го
розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Всього годин:
Разом:

Всього

36
36
72
7
126

133
205

Тема 1. Експлуатація камерних фільтр-пресів
Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека праці
під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
Вправи
Проведення запуску і зупинки фільтр пресів з вертикальними та
горизонтальними плитами.
Регулювання подачі матеріалу на обладнання,жатого повітря та тиску.
Зачистка жолобу подачі матеріалу.
Зачистка розвантажуючого жолобу.
Заміна фільтруючої сітки.
Виявлення та усунення недоліків при роботі обладнання
Тема 2. Експлуатація допоміжного обладнання для фільтр-пресів
Інструктаж за змістом занять і організація робочого місця. Безпека праці
під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої,
устаткування.
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Вправи
Проведення запуску та зупинки вакуум-насосів, повітродувок, ресиверів,
уловлювачів.
Слідкування за герметичністю комунікацій.
Регулювання роботи обладнання по показникам контрольновимірювальних пристроїв.
Виявлення та усунення недоліків в роботі обладнання.
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Вести процеси освітлення, згущення, промивання пульпи та шламу,
грохочення, дробіння, дозування, фільтрації, зневоднення, транспортування
сировини та готової продукції на технологічних установках усіх типів.
Проводити
завантаження
й
розвантаження
обслуговуваного
обладнання; періодичний контроль та регулювання тиску, вакууму, чистоти
фільтрату, подавання реагентів, пульпи, води, режимів роботи обладнання за
показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів;
усунення підсосів, заторів, прибирання просипу.
Обслуговувати насосні установки.
Виконувати періодичний контроль за наявністю мастила в масло
насосах і редукторах, пасів у передачах та їх натягом, цілістю сит; усунення
зашламовок сит; пуск та зупинку, чищення й промивання обладнання,
виявляти та усувати несправності у його роботі, брати участь у ремонті.
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Критерії кваліфікаційної атестації випускника професійно-технічного
навчального закладу
Професія – 8112 Машиніст установок збагачення та брикетування
Кваліфікація – машиніст установок збагачення та брикетування 5-го розряду
Знає, розуміє:
1. Призначення фільтр – пресів площиною фільтрації понад 500 м².
2. Основні марки фільтр – пресів.
3. Технічні характеристики фільтр – пресів.
4. Будову фільтр – преса ФКМ-600.
5. Будову фільтр – преса PF – POW-1/570.
6. Режим роботи фільтр – преса PFW-1/570.
7. Режим роботи фільтр – преса ФКМ-600.
8. Технологічну схему фільтрації на фільтр – пресах.
9. Принцип дії гідрозажимів.
10. Технологічні параметри фільтрації.
11. Крупність частиць подаваємих на фільтр – преси.
12. Цикл роботи фільтр – пресів.
13. Схему автоматики роботи фільтр – пресів.
14. Правила пуска та зупинки фільтр – преса.
15.Переодичність змащування та вимоги до мастильних матеріалів.
16. Безпечні способи та методи при ведені технологічного процесу
фільтрації.
17. Організацію роботи з охорони праці.
18. Основи ведення підприємницької діяльності
Вміє:
1. Організовувати робоче місце машиніста установок збагачення та
брикетування.
2. Дотримуватись вимог безпеки праці при ведені технологічного процесу
фільтрації на фільтр – пресі.
3. Вести технологічний процес фільтрації.
4. Контролювати роботу колектора пітанія.
5. Перезаряджувати тканину.
6. Промивати, продувати колектор.
7. Контролювати роботу насосу подачи суспензії по приладам КВП.
8. Контролювати тиск у напорному резервуарі.
9. Здійснювати пуск та зупинку фільтр – преса.
10. Здійснювати розгрузку осадка роздвижной плитою.
11. Чистити та промивати роздвижну плиту.
12. Контролювати тиск у масло системі.
13. Контролювати расход і чистоту фільтру.
14. Контролювати роботу вакуум – насоса та воздуходувок.
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15. Виявляти та усуває неполадки в обладнанні.
16. Брати участь у ремонті.
17. Вжити заходів з державної реєстрації суб’єкта підприємницької
діяльності, скласти бізнес-план.
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Перелік основних обов'язкових засобів навчання

№
з/п
1
1
2
3
4

Кількість на групу з 15
осіб
Для
Для
Примітк
індивідуально групового
а
го
користува
користування
ння
3
4
5

Найменування

2
Обладнання
Камерний фільтр-прес
Механічний
пристрій
переміщення плит
Гідрозажим плит
Клиновий затвір.

для

1
1

1
1

1
1

1
5
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Зміст
№
з/п
1
2

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
3

3.1

3.2

Назва документу

Номер
сторінок

Загальні положення щодо реалізації ДСПТО
Державний стандарт ПТО з професії «Машиніст установок
збагачення та брикетування» на 3 розряди
Освітньо-кваліфікаційна
характеристика
випускника
професійно-технічного навчального закладу з професії 8112
«Машиніст установок збагачення та брикетування», 3
розряди
Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих
робітників
Типова навчальна програма з предмета «Основи правових
знань»
Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої
економіки і підприємництва»
Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні
технології»
Типова навчальна програма з предмета «Правила дорожнього
руху»
Типова навчальна програма з предмета «Технологія
збагачення та брикетування вугілля»
Типова навчальна програма з предмета «Обладнання для
збагачення корисних копалин та контрольно-вимірювальні
пристрої»
Типова навчальна програма з предмета «Електрослюсарна
справа»
Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка з
основами промислової електроніки»
Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство»
Типова навчальна програма з предмета «Технічне креслення»
Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці»
Типова навчальна програма з виробничого навчання
Критерії кваліфікаційної атестації випускника
Перелік основних обов’язкових засобів навчання
Державний стандарт ПТО з професії «Машиніст установок
збагачення та брикетування» на 4 розряди
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу з професії 8112
«Машиніст установок збагачення та брикетування», 4
розряди
Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих
робітників
106

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.14
3.15
4.

4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.6

Типова навчальна програма з предмета «Основи правових
знань»
Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої
економіки і підприємництва»
Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні
технології»
Типова навчальна програма з предмета «Технологія
збагачення та брикетування вугілля»
Типова навчальна програма з предмета «Обладнання для
збагачення корисних копалин та контрольно-вимірювальні
пристрої»
Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка з
основами промислової електроніки»
Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство»
Типова навчальна програма з предмета «Читання креслень»
Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці»
Типова навчальна програма з виробничого навчання
Критерії кваліфікаційної атестації випускника
Перелік основних обов’язкових засобів навчання
Державний стандарт ПТО з професії «Машиніст установок
збагачення та брикетування» на 5 розряди
Освітньо-кваліфікаційна
характеристика
випускника
професійно-технічного навчального закладу з професії 8112
«Машиніст установок збагачення та брикетування», 5
розряди
Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих
робітників
Типова навчальна програма з предмета “Основи правових
знань”
Типова навчальна програма з предмета “Основи галузевої
економіки і підприємництва ”
Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні
технології»
Типова навчальна програма з предмета «Технологія
збагачення та брикетування вугілля»
Типова навчальна програма з предмета «Обладнання для
збагачення корисних копалин та контрольно-вимірювальні
пристрої»
Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка з
основами промислової електроніки»
Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство»
Типова навчальна програма з предмета "Читання креслень"
Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці»
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4.12 Типова навчальна програма з виробничого навчання
4.13 Критерії кваліфікаційної атестації випускника
4.14 Перелік основних обов’язкових засобів навчання

108

