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Загальні положення
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення
кваліфікації) робітників з професії 8124 «Вальцювальник стана холодного прокату
труб» 3-6 розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2011 р. № 1238 та статті 32 Закону України «Про професійнотехнічну 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 3 розряд складає 824 години, на 4 розряд –
664 години, на 5 розряд – 456 годин, на 6 розряд – 398 годин.
У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього
атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється
відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим
навчальним планом.
При організації перепідготовки за робітничою професією 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 і культура
спілкування» тощо).
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі
кваліфікаційної характеристики професії 8124 «Вальцювальник стана холодного
прокату труб» (Випуск 40 «Чорна металургія», «Виробництво труб» Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом
Міністерства промислової політики України 18.01.2002 N 28), досягнень науки і
техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці,
врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня
знань, умінь і навичок.
Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях,
лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях
підприємств.
Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійнотехнічної освіти не може перевищувати 80 % загального фонду навчального часу,
відповідно варіативний компонент - від 20 %.
Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу,
передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.
Обліковими одиницями навчального часу є:
академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних
годин;
навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;
навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;
навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.
Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та
передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму
роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.
Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою,
засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і
вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну
атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об'єднань долучаються до
тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх
кваліфікаційної атестації.
Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників
професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань,
умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із
заінтересованими центральними органами виконавчої влади.
Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно
виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою,
технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.
До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після
навчання і перевірки знань з охорони праці.
Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на
виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється
професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та
організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик,
критеріїв оцінювання.
Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього
атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень
«кваліфікований робітник», видається диплом.
Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно
пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень
«кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається
свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.
Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння
(підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів
України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про
професійно-технічну освіту».
Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального
закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна
відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння
(підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.
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ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
випускника професійно - технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)
підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
1.
Професія: 8124 Вальцювальник стана холодного прокату труб
2.
Кваліфікація: вальцювальник стана холодного прокату труб 3- го розряду
3.
Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати
основи слюсарної справи; основи технологічного процесу холодної прокатки труб
на станах холодної прокатки труб та холодної прокатки труб роликами; будову,
принцип роботи та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується;
вимоги державних стандартів до холоднокатаних труб; марки сталі та їх властивості
під час прокатки; сортамент труб; маршрути та режими прокатки труб; підбір та
способи використання змінного прокатного інструменту; види і причини браку
прокатаних труб, заходи щодо попередження та усунення браку (дефектів); правила
використання контрольно-вимірювальних інструментів.
Повинен уміти
виконувати слюсарні роботи ( розмічання, шабрування, правка, виправляння та
рихтування, згинання, рубка, обпилювання,
шліфування і нарізання різьби
мітчиками та плашками, свердління); керувати станом ХПТ та ХПТР; вести
технологічний процес прокатки труб з зовнішнім діаметром до 15 мм на одному
роликовому стані холодного прокату труб; підбирати змінний інструмент для станів
холодної прокатки труб; перевалювати змінний прокатний інструмент на станах
холодної прокатки труб роликами; стежити за якістю прокатки труб, змащуванням
устаткування; керувати обрізним пристроєм.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) дотримуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і
навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного
ведення робіт;
г) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних
і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).
д) знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
е) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.
5. Вимоги до освітнього рівня осіб
5.1. Осіб, які вступають на навчання
Повна або базова загальна середня освіта
Без вимог до стажу роботи
5.2. Осіб, які закінчили навчання.
Повна або базова загальна середня освіта.
Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника

Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі.
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 18 років.
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.

№
з/п
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.

6.

Типовий навчальний план
підготовки кваліфікованих робітників.
Професія – 8124 Вальцювальник стана холодного прокату труб
Кваліфікація – 3 розряд
Загальний фонд навчального часу - 854години
Кількість годин
З них на
Навчальні предмети
лабораторно
Всього
- практичні
роботи
Загальнопрофесійна підготовка
74
2
Основи правових знань
17
Основи галузевої економіки та
17
підприємництва
Інформаційні технології
17
2
Правила дорожнього руху
8
Резерв часу
15
Професійно-теоретична підготовка
301
11
Технологія виробництва
164
холоднодеформованих труб
Охорона праці
30
Матеріалознавство
20
2
Обладнання для
виробництва
36
холодно деформованих труб
Читання креслень
24
9
Електротехніка
10
Допуски і посадки та
технічні
17
вимірювання
Професійно-практична підготовка
442
Виробниче навчання в майстернях
198
Виробнича практика
245
Консультації
30
Державна кваліфікаційна атестація
7
(або поетапна кваліфікаційна
атестація при продовженні
навчання)
Загальний обсяг навчального часу
824
13
(без п.4):

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень
для підготовки кваліфікованих робітників за професією
«Вальцювальник стана холодного прокату труб»
Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) для підготовки
кваліфікованих робітників за професією "Вальцювальник стана холодного прокату
труб»
1.Кабінети:
- Основ правових знань.
- Основ галузевої економіки і підприємництва.
- Інформаційних технологій.
- Креслення.
- Охорони праці.
- Електротехніки з основами промислової електроніки.
- Технології виготовлення холоднодеформованих труб.
- Матеріалознавства.
2.Лабораторія :
- Матеріалознавства.
3.Майстерні:
- Слюсарна.
Примітка:
для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання
кваліфікованих робітників:
допускається зменшення кількості кабінетів 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.

Типова навчальна програма з предмета
"Основи правових знань"

№
з/п

Тема

Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні роботи

1
Право - соціальна цінність, складова
частина загальнолюдської культури.
Поняття та ознаки правової держави
2. Конституційні основи України
5
3. Цивільне право і відносини, що ним
1
регулюються
4. Господарство і право
1
5. Захист господарчих прав та інтересів.
2
Розгляд господарчих спорів
6. Праця, закон і ми
2
7. Адміністративний
2
проступок
і
адміністративна відповідальність
8. Злочин і покарання
2
9. Правова охорона природи. Охорона
1
природи - невід'ємна умова
економічного та соціального розвитку
України
Всього годин :
17
Всього:
Тема 1. Право - соціальна цінність, складова частина
загально-людської 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. Моральноетична природа права. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична
відповідальність.
1.

Тема 2. Конституційні основи України
Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище
громадян України, їхня рівноправність.
Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу
до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного,
таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції,
право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо.
Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через
вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Верховна
Рада України (парламент). Верховна Рада - представницький орган державної влади
в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Президент України глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення
повноважень Президента України.
Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі органів виконавчої влади.

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні
винятково судами. Система судів в Україні.
Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні,
його система та повноваження.
Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються
Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні
правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. Юридичні
особи. Об'єкти цивільних правовідносин.
Тема 4. Господарство і право
Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських
відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські
правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове становище господарських
організацій. Правове становище підприємств і об'єднань.
Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських
спорів
Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які
використовуються для розв'язання господарських спорів.
Тема 6. Праця, закон і ми
Право громадян України на працю.
Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір.
Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.
Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність.
Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та
організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні
відносин у сфері державного управління.
Тема 8. Злочин і покарання
Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права.
Злочин та інші правопорушення.
Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно
до вчинку.
Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова
економічного та соціального розвитку України
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.

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 конкурентно
спроможними 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 і економічне 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.
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. Основи ведення підприємницької
діяльності.
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.

Типова навчальна програма з предмета
"Інформаційні технології"

№
з/п Тема
1.
2.
3.

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

Кількість годин
З них на
Всього
лабораторнопрактичні роботи
2
4

3

11
17

3
6

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. Програми для створення текстових документів: MS Word, Publisher.
Візуальний стиль оформлення та подання інформації.
2. Програми для створення графічних документів: Розробка фірмового стилю.
3. Створення презентацій. Тема: "Заклад, де я навчаюсь".
Тема 3. Мережні системи та сервіси
Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і
глобальні мережі.
Загальні відомості про Internet, електронну пошту та телеконференції.
Основні мережні сервіси. Браузери.
Лабораторно-практичні роботи :
1. Пошук інформації в мережі Internet (за напрямом професії).
2. Пошук статистичної інформації в мережі Internet (за напрямом професії).
3. Створення публікації "Інновації в професії".

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.
Тема 2.
Обов’язки та права пасажирів і пішоходів
Порядок руху пішоходів у населених пунктах.
Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які
пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, мопедом та
мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо

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

Типова навчальна програма з предмета
„ Технологія виробництва холоднодеформованих труб ”

№
з/п
1.
2
3.
4.
5.
6.

Тема
Характеристика прокатного
виробництва
Слюсарна справа
Класифікація прокатних станів
Теоретичні
основи
процесу
прокатки
Холодна прокатка труб
Холодна прокатка труб роликами
Всього годин

Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
16
30
14
14
50
40
164

Тема 1. Характеристика прокатного виробництва
Основні види обробки металів тиском( гаряча прокатка, холодна і тепла прокатка,
волочіння, пресування). Вихідні матеріали для виготовлення труб. Види сталевих
труб та їх застосування. Сортамент, вимоги державних стандартів та технічні умови
до холоднокатаних труб. Основні технологічні операції в прокатних цехах.
Тема 2. Слюсарна справа
Загальні поняття. Технологічний процес обробки деталей.
Визначення
послідовності і переходів. Підбір інструментів і пристосувань. Слюсарні роботи та
їх призначення. Види слюсарних робіт. Розмічання. Рубання металу. Випрямляння
та рихтування металу. Згинання металу. Різання металу. Обпилювання. Свердління
отворів. Нарізування зовнішньої та внутрішньої різьби мітчиками та плашками.
Шабрування.
Тема 3. Класифікація прокатних станів
Визначення
та основні характеристики прокатних станів. Місце та
призначення прокатних станів на металургійних підприємствах. Класифікація
прокатних станів за призначенням, кількістю та розміщенням валків( роликів) в
робочих клітях, розміщенням робочих клітей, режимами роботи.
Тема 4. Теоретичні основи процесу прокатки
Осередок деформації при прокатці. Основні параметри осередку деформації.
Стадії процесу прокатки. Умови захоплення металу валками. Випередження та
відставання. Поширення при прокатці. Нерівномірність деформації при прокатці.
Контактні напруження та зусилля прокатки.

Тема 5. Холодна прокатка труб
Основні типорозміри станів холодної прокатки труб. Робочий інструмент
станів холодної прокатки труб. Калібрування інструмента станів холодної прокатки
труб. Технологічні процеси виробництва холоднодеформованих труб. Сортамент,
допуски та розміри. Контроль геометричних розмірів та вимірювальні прилади.
Причини виникнення браку холоднодеформованих труб, види браку та способи
його попередження і усунення.
Тема 6. Холодна прокатка труб роликами
Типорозміри роликових станів, їх недоліки та переваги. Сортамент труб.
Особливості холодної прокатки труб роликами. Схеми технологічних процесів
виробництва труб на стані холодного прокату труб роликами. Підбір робочого
інструменту стана холодної прокатки труб роликами та особливості його
калібрування. Перевалка і налаштування стана ХПТР. Причини виникнення браку
при прокатці на стані ХПТР, види браку та способи його попередження і усунення.

Типова навчальна програма з предмета
“ Охорона праці ”
Кількість годин
№
з/п
1.
2.

3.

4.
5.
6.

З них на
лабораторноТема
Всього
практичні
роботи
Правові та організаційні основи охорони
4
праці
Основи безпеки праці в металургійній
10
галузі. Психологія безпеки праці.
Організація роботи з охорони праці
Основи
пожежної
безпеки.
4
Вибухонебезпечне
виробництво
і
вибухозахист
Основи електробезпеки
4
Основи гігієни праці та виробничої
4
санітарії. Медичні огляди
Надання першої допомоги потерпілим
4
при нещасних випадках. Загальні
відомості про організаційно-технічні
заходи
щодо
профілактики,
попередження, локалізації техногенних
аварій та катастроф
Всього годин:
30

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення охорони праці.
Мета і завдання предмета “Охорона праці”, обсяг, зміст і порядок його вивчення.
Додаткові вимоги щодо
вивчення предмета при підготовці робітників для
виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності підприємств:
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", Закон України "Про пожежну безпеку",
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення", Кодекс України про адміністративні правопорушення, Порядок
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і
аварій на виробництві.
Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону
праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового
розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його
укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на
підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона
праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про
працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації
робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових
актів з охорони праці.
Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною
праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці,
повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з
питань охорони праці.
Проведення інструктажів з 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.
Вимоги нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечного
проведення навчання в навчальних, навчально-виробничих приміщеннях
навчальних закладів та безпечного проведення робіт із застосуванням засобів праці
на виробництві відповідної галузі під час виробничої практики.
Основні завдання охорони праці: створення системи правових, соціальноекономічних,організаційно-технічних,
санітарно-гігієнічних
і
лікувальнопрофілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і
працездатності людини в процесі трудової діяльності, зниження та усунення
небезпечних і шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів
захисту працівників.
Поняття про виробничий і побутовий травматизм і профзахворювання. Нещасні
випадки, повязані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий
спосіб життя. Алкоголізм і виробнича безпека. 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,
лікувальнопрофілактичні. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних
випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників.
Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві,
професійних захворювань і професійних отруєнь.
Тема 2. Основи безпеки праці в металургійній галузі. Психологія безпеки
праці. Організація роботи з охорони праці
Організація служби безпеки в металургійній галузі. Відділ охорони праці на
виробництві, його задачі. Галузеві норми, стандарти. Державний контроль та
громадський нагляд за охороною праці. Державний пожежний нагляд.
Інструктажі з безпеки праці, їх види, терміни проведення, порядок оформлення.
Порядок допуску до роботи робітників, навчання безпечним методам праці і
перевірка знань. Допуски до виконання робіт, які мають додаткові вимоги з
безпеки праці (перевалювання калібрів, прокат труб з коротких заготовок,
експлуатація передавального візка, зачищення калібрів експлуатації
заточувальних верстатів).
Загальні правила поведінки працівників на території підприємства у
виробничих та допоміжних приміщеннях.
Безпека праці під час експлуатації механічного пневматичного і електричного
інструменту.
Вимоги безпеки праці в цеху, на дільниці робіт.

Загальні положення з безпеки праці при обслуговуванню стана холодної
прокатки труб.
Безпека праці при підготовці устаткування до роботи.
Невизначеність майбутніх явищ – фактор випадковості. Психологічна і біологічна
надійність людини – фактор надійності. Адаптація людини-робітника до роботи в
зоні підвищеної небезпеки – фактор «звички». Вплив на працездатність факторів
«пасивності» та «інертності».
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпечне виробництво і
вибухозахист
Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання
відкритого вогню і електричної енергії, експлуатація непідготовленої техніки в
пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем,
електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі.
Пожежонебезпечні властивості речовин.
Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. Горіння
речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, замайння,
самозаймання, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті,
важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття
вогнестійкості.
Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок,
покривала, їх вогнегасильні властивості. Протипожежна техніка: спец-автомашини,
авто- та мотопомпи, спецустановки, вогнегасники, ручний протипожежний
інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння
пожежі на об’єктах галузі.
Організація пожежної охорони у галузі.
Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз найвідоміших
промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних
речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнування і наслідків
аварій від масштабу, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин,
що використовуються у технологічній системі.
Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху
в апаратурі, виробничому приміщенні, газових викидів у незамкнутому просторі.
Механізм горіння аерозолів.
Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.
Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і
тяжкість наслідків.
Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних процесів;
показники рівня руйнування промислових об’єктів.
Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного захисту (ПАЗ).
Обґрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості) систем контролю
управління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного процесу і енергетичного
потенціалу об’єкту.
Запобігання аварійній розгерметизації технологічних систем, загоряння
аварійних викидів.
Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв
підвищеної вибухонебезпеки.

Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на
організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, що впливають на ступінь
ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і
тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення
потерпілого від дії електричного струму.
Фазова та лінійна напруги. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга
доторкання.
Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працівників
електричним струмом.
Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та
індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи,
плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх
призначення. Робота з переносними електросвітильниками.
Правила роботи на персональних комп’ютерах.
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.
Правила поведінки під час грози.
Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди
Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та
санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі
випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини.
Лікувально-профілактичне харчування.
Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика.
Дотримання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і
жінками.
Основні гігієнічні особливості праці за професією .Вимоги до опалення,
вентиляції та кондиціонування повітря у виробничих, навчальних та побутових
приміщеннях. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.
Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне.
Правила експлуатації освітлення.
Санітарно-побутове забезпечення працівників.
Щорічні медичні огляди неповнолітніх працівників, осіб віком до 21-го
року.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.
Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики,
попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф
Основи анатомії людини.
Послідовність, принципи і засоби надання першої медичної допомоги. Дії у
важких випадках. Основні принципи надання першої допомоги: правильність,
доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання першої медичної
допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.
Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах,
переломах.
Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу.
Надання першої медичної допомоги при непритомності (втраті свідомості),
шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша медична допомога потерпілому. Способи надання
допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.
Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним
струмом.
Оживляння. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка
надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу
серця та штучного дихання.
Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.
Транспортування потерпілого.
Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки.
Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоровя
людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.
Загальні відомості про інженерно-технічні заходи, спрямовані на забезпечення
безпеки функціонування потенційно небезпечних об’єктів (ПНО), захист
виробничого персоналу і населення, зменшення збитків, утрат і руйнувань при
аваріях, великих пожежах.

Типова навчальна програма з предмета
„ Матеріалознавство ”
Кількість годин
З них на
№
лабораторноз/п
Всього
Тема
практичні
роботи
1.
Будова і кристалізація металів
4
2.
Властивості металів та сплавів
6
3
Основні поняття про залізовуглецеві
5
2
сплави
4.
Методи випробування металів і
5
сплавів.
20
2
Всього годин:
Тема 1. Будова і кристалізація металів
Відомості з історії розвитку металознавства. Атомно-кристалічна будова
металів і сплавів. Основні види кристалічних граток чистих металів. Явище
поліформізму. Поліформізм заліза під час нагрівання і охолодження. Кристалічні
структури, які виникають при цьому.
Тема 2. Властивості металів
Загальні положення. Фізичні основи процесу деформування кристалічних
матеріалів. Поняття про пружне деформування. Поняття про руйнування матеріалів.
Утомленість матеріалів. Конструкційна міцність матеріалів. Класифікація
механічних властивостей матеріалів і методи їх визначення (міцність, твердість,
ударна в’язкість, пластичність).
Тема 3. Основні поняття про залізовуглецеві сплави
Сплав та його властивості. Основні типи взаємодії компонентів. Діаграма
стану сплавів «залізо-вуглець», її призначення, основні лінії та критичні точки.
Поняття про евтектичні і евтелоїдні сплави. Чавуни. Склад чавуну. Використання
чавуну. Класифікація чавуну: сірий, ковкий, високоміцний, легований. Структура
чавуну. Вплив окремих складових елементів на властивості чавуну. Вплив марганцю
та кремнію, сірки і фосфору на властивості чавуну. Маркування чавуну. Сталь.
Склад сталі, її застосування. Класифікація сталі за хімічним складом, застосування
та спосіб одержання. Держстандарт на сталь. Прокат сталі. Вуглецеві та леговані
сталі; їх хімічний склад, застосування. Корозійностійкі, жаростійкі сталі. Їх
призначення та застосування. Маркування сталей різного призначення.
Лабораторна-практичні роботи(2 години)
Визначення марки сталі за іскрою.
Тема 4. Методи випробування металів і сплавів.
Випробування металів на статичне розтягування, визначення цим методом їх
властивостей. Залежність міцності металу від хімічного складу. Визначення
твердості
металів. Ударна в’язкість. Динамічне навантаження. Технологічні
властивості металів: ковкість, обробка різанням. Пружна і пластична деформація.
Крихке і в’язке руйнування. Наклеп, повернення і рекристалізація.

Типова навчальна програма з предмета
„ Обладнання для виробництва холоднодеформованих труб ”

№
з/п
1.
2.
3.

Тема
Обладнання для виробництва
холоднодеформованих труб
Обладнання валкових станів холодної
прокатки труб
Обладнання
роликових
станів
холодної прокатки труб
Всього годин

Кількість годин
З них на
лабораторноВсього практичні
роботи
4
24
8
36

Тема 1. Обладнання для виробництва холоднодеформованих труб.
Загальні поняття про обладнання трубопрокатних та трубоволочильних цехів
металургійних підприємств. Види станів ХПТ та їх техніко-економічні показники.
Інноваційні технології та обладнання цехів, шляхи підвищення продуктивності
виробництва холоднодеформованих труб
Тема 2. Обладнання валкових станів холодної прокатки труб
Технічна характеристика валкових станів холодної прокатки труб. Будова
робочої кліті. Головний привід стана, привідні механізми та врівноважувальні
пристрої. Подавально-поворотний механізм. Патрони і люнети стана. Стіл
завантаження, видачі і різання труб.
Тема 3. Обладнання роликових станів холодної прокатки труб
Технічна характеристика роликових станів холодної прокатки
Конструкція станів.
Особливості робочої кліті стана ХПТР.

труб.

Типова навчальна програма з предмета
“ Читання креслень ”

№
з/п
1.
2.
3
4
5
6
7
8

Тема
Основні відомості по оформленню
креслень
Креслення в системі аксонометричних
та прямокутних проекцій
Перерізи і розрізи
Ескізи та креслення
Робочі креслення деталей
Складальні креслення
Схеми
Читання креслень з професії
Всього годин:

Кількість годин
З них на
лабораторно
Всього
-практичні
роботи
4
6
2
4
2
2
2
2
24

2
2
1
1
1
2
9

Тема 1. Основні відомості по оформленню креслень
Основні поняття про єдину систему конструкторської документації. Правила
оформлення креслень. Формати креслень. Лінії креслень. Основний напис.
Масштаби. Виконання креслень плоских деталей з прямолінійними та
криволінійними контурами, потребуючих геометричних побудов з застосуванням
розділення кутів і кіл, сполуки ліній з дугами і сполуки дуг.
Тема 2. Креслення в системі аксонометричних та прямокутних проекції
Види і способи наочних зображень предметів. Види проекцій. Аксонометричні
проекції: види, призначення і принципи їх побудови. Побудова аксонометричних
проекції деталей. Прямокутне проекціювання – основний засіб зображення, що
використовуються в техніці. Проекціюваня на дві , три взаємно перпендикулярні
площини, розташування виглядів на кресленні. Загальні відомості про креслення.
Зміст креслень і правила їх читання.
Практична робота
1.Виконання аксонометричних проекцій нескладних деталей.
2.Побудова третього вигляду за двома даними.
Тема 3.Перерізи і розрізи
Перерізи. Призначення, класифікація перерізів, правила їх виконання та
позначення. Розрізи. Призначення розрізів. Загальні відомості про розрізи.
Відмінність розрізу від перерізу. Класифікація розрізів. Позначення та
розташування простих повних розрізів на кресленні. Графічні позначення
матеріалів в перерізі.

Практична робота
1. Читання креслень нескладних деталей, що мають переріз.
2. Читання креслень нескладних деталей, на яких виконані повні прості
розрізи.
Тема 4. Ескізи та креслення
Поняття про ескізи. Призначення ескізу та його відмінність від креслення.
Послідовність виконання ескізу з натури. Обмірювання та нанесення розмірів,
написів.
Основні написи на кресленнях. Позначення матеріалів, шорсткості поверхні
деталі, допустимих відхилень від номінального розміру.
Практична робота
1.Виконання ескізу деталі з натури.
Тема 5. Робочі креслення деталей
Зміст робочих креслень. Основні вимоги щодо робочих креслень деталей.
Зображення конструктивних елементів деталей. Поняття про шорсткість поверхонь.
Правила призначення шорсткості поверхонь на кресленнях.
Різьба. Зображення і позначення різьби на стержні та в отворі. Позначення
стандартних різьб на кресленнях. Різьбове з’єднання. З’єднання за допомогою
болтів, гвинтів, шпильок. Умовності та спрощення при зображенні різьбових
з’єднань.
Практична робота
1.Читання креслень, що мають різьбові з’єднання.
Тема 6. Складальне креслення
Загальні відомості про складальні креслення. Зміст; зображення складних
креслень; номери позицій і їх нанесення на складальних кресленнях. Специфікація:
форма, правила заповнення. Послідовність читання складальних креслень.
Тема 7. Схеми.
Кінематичні, електричні, пневматичні і гідравлічні схеми станів ХПт і ХПТР. Їх
призначення, порядок читання.
Поняття про кінематичні схеми.
Умовне позначення деталей і вузлів на кінематичних схемах.
Вправи. Читання простих кінематичних схем машин і механізмів.
Практична робота
1. Читання кінематичних схем
Тема 8. Читання креслень з професії
Правила читання креслень за даною професією:
 креслень деталей станів ХПТ та ХПТР;
 збірних одиниць стану;
 креслень передач та редукторів;
 креслень підшипникових вузлів;
 креслень робочого інструменту, який використовується при ремонтах і
технічному обслуговуванню
Практична робота
1.Читання та виконання нескладних креслень нескладних деталей
2.Читання креслень передач та редукторів

Типова навчальна програма з предмета
„ Електротехніка ”

№
з/п
1.
2.
3.

Тема
Електричні та магнітні кола
Електричні кола змінного струму
Перетворювачі
та
електричні
машини
Всього годин:

Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
4
4
2
10

Тема 1. Електричні та магнітні кола
Електричні кола постійного струму: загальні відомості . Елементи електричних
кіл. Нелінійні електричні кола. Електропровід.
Загальні відомості про електромагнетизм. Намагнічування сталевого осердя.
Перетворення електричної енергії у механічну. Магнітна індукція. Взаємоіндукція.
Віхрові струми. Магнітне коло. Магнітопровід.
Тема 2. Електричні кола змінного струму
Загальні відомості. Опори у однофазному електричному колі. Напруга, струм та
потужність змінного струму. Коефіцієнт потужності. Трифазний струм.
Тема 3. Перетворювачі та електричні машини
Режимі роботи однофазного трансформатора. Узагальнена конструктивна схема
електричної машини. Принцип дії. Втрата потужності і коефіцієнт корисної дії.

Типова навчальна програма з предмета
“Допуски і посадки та технічні вимірювання ”
№
з/п

1.
2
3.
4.
5.

Тема

Основні
поняття
про
взаємозамінність. Основні поняття
про розміри.
Система допусків і посадок
Відхилення форми та розташування
поверхонь. Шорсткість.
Основи технічних вимірювань.
Засоби вимірювання.
Всього годин :

Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
6
4
3
2
2
17

Тема 1. Основні поняття про взаємозамінність. Основні поняття про розміри
Вступ. Якість продукції. Основні поняття про взаємозамінність. Поняття про
неминучі похибки під час складання виробів на виробництві. Номінальний розмір.
Похибки розміру. Дійсний розмір. Граничні розміри. Граничні відхилення. Дійсне
відхилення. Поле допуску. Допуск розміру. Розподіл дійсних розмірів, похибки
обробки та вимірів. Поняття про спряження, зазор, натяг, посадка, позначення
розмірів. Вправи по визначенню типу посадки та підрахунку граничних розмірів і
.допуску.
Тема 2. Система допусків і посадок
Допуски, посадки. Суть систем вала та отворів, призначення цих систем.
Значення точності виконання посадки. Позначення допусків і посадок на
кресленнях, таблиці допусків, правила їх застосування.
Поняття про класи точності, квалітети.
Тема 3. Відхилення форми та розташування поверхонь. Шорсткість
Позначення на кресленнях графічних відхилень форми і розташування
поверхонь за стандартом. Допуски, форми і розташування поверхонь. Позначення на
кресленнях. Поняття про способи контролю відхилень форми і розташування
поверхонь. Шорсткість поверхні. Позначення шорсткості поверхні за Державними
стандартами.
Тема 4. Основи технічних вимірювань
Поняття про метрологію як науку для вимірювання, методи і засоби
забезпечення їх єдності та способи досягнення необхідної точності вимірювання.
Методи вимірювання: безпосередня оцінка і порівняння з виміром; вимірювання
пряме і посереднє, контактне і безконтактне.
Основні метрологічні показники вимірювальних інструментів і приладів:
ціна поділу, границі показань шкали, границі вимірювання. Похибки вимірювань.
Тема 5. Засоби вимірювання
Міри. Калібри для перевірки довжини, висоти уступів. Штангенінструменти:
штангенциркуль, штангенглибиномір, штангенрейсмус. Засоби вимірювання кутів:
кутники, кутовиміри (плитки), кутоміри з ноніусом.

Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія: 8124 Вальцювальник стана холодного прокату труб
Кваліфікація - 3 розряд
№
з/п

Кількість
годин

Тема
Розділ I. Виробниче навчання

1.
2
3
4

5

1.
2.

Безпека праці, протипожежна безпека в
слюсарних майстернях
Екскурсія на підприємство
Оволодіння прийомами виконання слюсарних і
ремонтних робіт
Оволодіння прийомами і набуття навичок, які
виконує вальцювальник стана холодного прокату
труб 3 розряду.
Комплексні роботи
Всього годин:
Розділ II. Виробнича практика
Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки.
Ознайомлення з підприємством
Самостійне виконання робіт вальцювальника
стана холодного прокату труб 3 розряу (під
наглядом інструктора).

6
6
66
108

12
198
7
231

7

Кваліфікаційна пробна робота
Всього годин:
Разом:

245
443

І. Виробниче навчання
Тема 1. Безпека праці, протипожежна безпека в майстернях
Роль вальцювальника у виробничому процесі. Ознайомлення учнів з роботами за
кваліфікаційною характеристикою; слюсарною майстернею;
обладнанням
робочих місць, порядком отримання та здавання інструмента і приладів.
Інструктаж з безпеки праці в навчальних майстернях і на окремому робочому
місці.
Попередження
травматизму: огородження робочого місця, заземлення
устаткування, робота справним інструментом, користування захисними
окулярами і т.д. Основні правила та інструкції з безпеки праці та їх виконання.
Протипожежні заходи. Причини пожеж у майстерні. Правила поведінки учнів при
пожежі: негайна евакуація, виклик пожежної охорони; користування
найпростішими протипожежними засобами; використання вогнегасників.

Тема 2. Екскурсія на підприємство
Вступний інструктаж на підприємстві. Екскурсія по цехах заводу з метою
практичного ознайомлення слухачів з устаткуванням і технологічними процесами
виробництва основних видів продукції, з правилами транспортування вантажів на
заводі та в цеху, правилами пересування людей територією заводу та цеху;
наземними й підземними комунікаціями, автоматикою та сигналізацією.
Ознайомлення з виробничим процесом і устаткуванням цеху холодного прокату
труб.
Ознайомлення з організацією робочого місця вальцювальника стана холодного
прокату труб 3 розряду, правилами його приймання та здавання.
Тема 3. Оволодіння прийомами виконання слюсарних робіт
Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця .Підготовка
необхідного інструменту та інвентарю.
Вправи
Освоєння правил поводження зі слюсарним інструментом.
Підготування робочого місця та інструменту до виконання навчальної операції.
Виконання розмічальних робіт. Площинне розмічання простих деталей за
шаблоном і кресленням, заточування кернера та рисувалки.
Освоєння прийомів рубання металів. Рубання зубилом у лещатах і на плиті
листової, штабової сталі та інших металів, вирубання канавок крейцмейселем.
Заточування зубила та крейцмейселя.
Освоєння прийомів правки та гнуття. Правка та гнуття сортового металу різних
профілів і труб вручну і на пресах. Різання сортового металу різних профілів і труб
вручну та на пресах. Обпилювання сортового металу різних профілів напилками.
Свердлення отворів ручним електричним і пневматичним дрилями, заточування
свердел. Нарізання зовнішньої різьби плашками та внутрішньої
різьби –
мітчиками.
Тема 4. Освоєння прийомів і набуття навичок робіт, що виконує
вальцювальник стана холодного прокату труб
3 розряду
Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця .Підготовка
необхідного інструменту та інвентарю.
Вправи
Підготування стана до роботи. Перевірка кріплення калібрів, відповідності
змінного технологічного устаткування (калібрів, оправок, люнетів, стрижня,
проводок тощо) маршруту прокатки труб.
Перевірка якості поверхні робочого інструменту, справності стрижня та
кріплення оправки у стрижні.
Перевірка якості підготовки заготовки до прокатки, відповідності встановленого
режиму стана заданому.
Особливості підготовки стана для холодної прокатки труб. Подання змінного
технологічного інструменту до стана.
Участь у перевалках і заміні прокатного інструменту. Настроювання стана.
Підготовка робочого інструменту та пристроїв до перевалки. Встановлення кліті в
початкове положення. Вимикання струму на стан.

Знімання проводки переднього патрона. Перекат кліті в переднє або заднє
положення.
Зачищення опорних поверхонь валків і калібрів, які встановлюють знов.
Настроювання стана. Вибір і перевірка розмірів калібра на початку та в кінці
рівчака. Вибір і перевірка оправки. Вирівнювання зазорів між калібрами.
Встановлення стрижня з оправкою.
Участь у керуванні станом ХПТ під час захвату калібрами, роликами заготовки..
Освоєння основних прийомів роботи під час прокатки труб на станах з боковим і
з торцевим завантаженням заготовки.
Різання труб і оформлення ярликів. Різання труб на пилі типу «Радіак» .
Освоєння порядку комплектування пакетів труб. Оформлення ярликів.
Контроль якості зовнішньої і внутрішньої поверхні труб загального призначення.

ІІ. Виробнича практика
Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки. Ознайомлення з
підприємством
Інструктаж з питань охорони праці на підприємстві ( проводить інженер ВОП та
ОС). Ознайомлення з правилами внутрішнього трудового
розпорядку.
Інструктаж з питань охорони праці безпосередньо на робочому місці.
Тема 2. Самостійне виконання робіт вальцювальника стана холодного
прокату труб 3 розряду (під наглядом інструктора). Кваліфікаційна
пробна робота
Самостійне (під наглядом інструктора, наставника) виконання робіт
вальцювальника стана холодного прокату труб 3 розряду, які передбачені
кваліфікаційною характеристикою, додатковими вимогами до неї.
Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил безпеки
праці. Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата матеріалів і
електроенергії. Дотримання правил безпеки праці.
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1). Підготовка стана до роботи. Контроль якості труб, стану інструменту, змащення
валків, вузлів та механізмів, прийом пакетів трубної заготовки для прокатки труб.
2). Замір геометричних розмірів труб, зовнішнього та внутрішнього діаметрів,
товщини стінки, довжини труби.
3). Порізка та торцювання труб на пилі типу «Радіак» по шаблону.
4). Підбір та підготовка до установки змінного інструменту для перевалки стана
ХПТ.
5). Перевалка стана холодної прокатки труб роликами.
6). Прокатка труб на стані ХПТ-32 розміром до 30 мм.
7). Прокатка труб на стані ХПТР-4-15 розміром до 15 мм.
8). Виконати розбирання та збирання робочої кліті стана ХПТР.
9). Налаштування та встановлення режимів прокатки на станах ХПТР, перевірка
роботи обладнання на холостому ходу.

10). Рихтування та правка стрижнів, нарізання різьби на стрижні плашкою,
нарізання різьби мітчиком на хвостовику.
11). Прокатка труб на двонитковому стані ХПТР 8-15 розміром до 15 мм.
12). Налаштування коробки швидкостей для обтискування та швидкості прокатки на
станах ХПТР 8-15.
13). Розмітка та відбір зразків, торцювання для механічних випробувань.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія – 8124 Вальцювальник стана холодного прокату труб
Кваліфікація: 3 розряд
Знає, розуміє:
1.Нормативно-правові акти; положення, інструкції, інші керівні матеріали і
документи стосовно роботи вальцювальника стана холодного прокату труб.
2.Технологічний процес холодної прокатки труб .
3. Будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації устаткування, що
обслуговується.
4. Вимоги державних стандартів до холоднокатаних труб.
5. Марки сталі та їх властивості під час прокатки.
6. Сортамент труб.
7. Слюсарний інструмент, який використовується.
8.Основні технологічні операції слюсарної обробки та їх характеристики: розмітка,
рубання, різання, виправлення, згинання, обпилювання, свердління, нарізування
різьби.
9. Послідовність і характер руху труби, оправки і валків на стані валкового типу.
10. Основні ознаки класифікації станів ХПТ, ХПТР.
11. Порядок установки змінного інструмента та принципи його роботи.
12. Будову та особливості робочих клітей станів ХПТ.
13. Порівняльну характеристику станів ХПТ та ХПТР.
14. Принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці.
15. Технологічний регламент.
16. Ознаки браку в роботі та способи його попередження.
17. Мету і сутність контролю якості труб.
18. Вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища.
19. Норми, методи і прийми безпечного ведення робіт.
20. Засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ.
21. Вимоги виробничих (експлуатаційних) інструкцій.
Вміє :
1.Організовувати робоче місце.
2. Вести технологічний процес прокатки труб з зовнішнім діаметром до 15 мм на
одному роликовому стані холодного прокату труб.
3. Керувати станом холодного прокату труб.
4. Перевалювати змінний прокатний інструмент.
5. Стежити за якістю прокатуваних труб, змащуванням валків.
6. Керувати обрізним пристроєм.
7. Перевалювати калібри на валкових станах холодної прокатки труб.
8. Раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці.
Дотримуватись норм технологічного процесу.
9. Не допускати браку в роботі.

10. Виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього
середовища.
11. Дотримуватись норм, методів і приймів безпечного ведення робіт.
12. Виконувати виробничі інструкції.
13. Використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення
природних і непередбачених негативних явищ.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

№
з/п

Найменування

Кількість на групу з
15 осіб
Примітка
Для
Для
індивіду групового
ального
користу
користув
вання
ання

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Верстак слюсарний одномісний з
підйомними лещатами
Машина для згинання листів
трьохвалкова
Прес гвинтовий ручний
Прес-ножиці
Верстат вертикальносвердлильний
Верстат настільний
свердлильний
Верстат ножівковий
Верстат стаціонарний
обпилювальний
Верстат точильно-шліфувальний
Верстат чотири роликовий для
гнуття металу
Вантажопідйомні механізми
Інструмент
Борідок слюсарний
Вороток для мітчиків і плашок
Головки змінні до торцевих
воротків (комплект)
Зубило слюсарне
Канавочник
Клейма ручні буквені та цифрові
(комплект)
Обценьки
Ключі гайкові (комплект)
Ключі гайкові розвідні
Крейцмейсель слюсарний
Круглогубці
Кусачки торцеві
Молоток дерев’яний

15
1
1
1
1
2
1
1
1
1
-

1

15
-

5
30
5

15
-

5
5
2

15
-

2
5
5
5
2
2
10

№
з/п

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.

Найменування

Молоток рихтувальний
Молоток слюсарний стальний
(масою 500-600 г)
Молоток зі вставками з м’якого
металу
Надфілі (різні)
Напилки машинні (фасонні,
дискові, стержневі)
Напилки (різні)
Натяжки ручні (різні)
Ножиці ручні для різки металу
Ножиці ручні для фігурної різки
металу
Обтискачі ручні (різні)
Викрутки (комплект)
Плоскогубці (різні)
Підтримки ручні (різні)
Рамка для ножівки ручна
Тріскачка
Клуп трубний з плашками 91/220
Мітчики (різні)
Мітчики машинні (різні)
Мітчики машинно-ручні
(комплект)
Плашки круглі (різні)
Плашки розсувні призматичні
(різні)
Полотно ножівкове для металу
Свердла перові (різні)
Свердла спіральні з конусним і
циліндричним хвостовиком
(різні)
Свердла центрувальні
Лампа для пайки
Паяльник бензиновий
Паяльник з періодичним
підігріванням
Паяльник електричний 36В
Напилок з електроприводом

Кількість на групу з
15 осіб
Примітка
Для
Для
індивіду групового
ального
користу
користув
вання
ання
4
15
5
-

5

-

45
10

30
-

15
30
5
5

15
15
-

30
5
2

-

10
15
20

-

20
10

30
-

100
6
75

-

8
2
2
2

-

8
1

1
1

№
з/п

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Найменування

Ножиці ручні електричні
Ножиці важільні махові
Кернер
Лінійка металічна вимірювальна
500 мм
Лінійка металічна вимірювальна
1000 мм
Лінійка паралельна, 150 мм
Лінійка перевірочна лекальна
Міри довжини кінцеві
плоскопаралельні (набори № 1;2)
Мікрометр гладкий
Кутомір для вимірювання
зовнішніх кутів
Кутомір для вимірювання
зовнішніх і внутрішніх кутів
Кутник перевірочний лекальний
плоский 90
Кутник перевірочний (різні)
Рівень брусковий
Рівень рамний
Центрошукач
Рисувалка
Циркуль для розмічання
Шаблони для перевірки кута
заточення зубила, крейцмейселя,
свердла
Шаблони радіусні (різні)
Шаблони різьбові (різні)
Шабери двосторонні
Шабери дискові
Шабери ручні (різні)
Шабери плоскі зі вставками
різних розмірів
Шабер тригранний
Шабер фасонний
Шабер пневматичний
(електромеханічний)
Штангенглибиномір

Кількість на групу з
15 осіб
Примітка
Для
Для
індивіду групового
ального
користу
користув
вання
ання
1
1
15
5
3
-

3

15
15

-

-

2

-

15
5

-

4

-

2

15
15
-

2
2
2
5
6

-

3
3
3
2
15
8
8
5
5

-

2

№
з/п

Найменування

73.
74.
75.
76.

Штангенциркуль ШЦ-1
Штангенциркуль ШЦ-2
Щупи плоскі (комплект)
Мікрометр гладкий

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Прилади і пристрої
Домкрат звичайний
Нагубники на лещата м’які
(комплект)
Патрон свердлильний
двокулачковий
Патрон свердлильний
трикулачковий
Плита для правки
Плита перевірочна
Плита розмічальна
Підкладки перевірочні
(комплект)
Підкладки призматичні
(комплект)
Притискачі для труб
Призма перевірочна
Призма для розмітки
Призма для розмітки деталей під
кутом
Пристрої для гнуття
Пристрої для обпилювання
(рамки, копіри і інше)
Пристрій з магнітною основою
поворотний
Стійка індикаторна з магнітною
основою
Стійка індикаторна універсальна
Лещата ручні
Штамби для рубання і гнуття

Кількість на групу з
15 осіб
Примітка
Для
Для
індивіду групового
ального
користу
користув
вання
ання
15
8
3
2

15

2

-

2

-

4

-

1
1
1
1

-

4

-

2
2
1

-

1
за
потребою
за
потребою
за
потребою
за
потребою

-

1
2
за
потребою

№
з/п

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

1.

2.
3.
4.
5.
1.

Найменування

Допоміжне устаткування
Ящик для розмітки
Стіл для перевірочної плити
Стіл для плити розмічальної
Стіл для плити правильної
Шафа для схову інструменту
учнів
Шафа для спецодягу учнів
Щітка для чистки напилків
Щітка для змітання сміття
Ящик із совком
Ящик матеріалу для витирання
Ремонтна майстерня
Устаткування
Компресор повітряний
поршневий загального
призначення
Машина мийна
Верстат вертикальносвердлильний
Верстат точильно-шліфувальний
Вантажопідйомні механізми
Інструмент
Слюсарно-монтажний
інструмент (комплект)

Кількість на групу з
15 осіб
Примітка
Для
Для
індивіду групового
ального
користу
користув
вання
ання
-

1
1

-

1

-

1
1

15
15
-

1
3
3
2
1

1

1
1
1
1
15

Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти

ДСПТО 8124.DJ.27.00-2014
(позначення стандарту)

Професія: Вальцювальник стана холодного прокату труб
Код:

8124

Кваліфікація: вальцювальник стана холодного прокату труб 4- го розряду

Видання офіційне
Київ - 2014

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
випускника професійно - технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)
підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
1.
2.
3.

4.

Професія : 8124 Вальцювальник стана холодного прокату труб
Кваліфікація: вальцювальник стана холодного прокату труб 4- го розряду
Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: схему технологічного процесу холодної та теплої прокатки
труб; основні операції волочіння; правила підбору і зміни прокатного
обладнання в відповідності з сортаментом труб; сортамент і марки сталі, які
прокатують на стані, коефіцієнт витягування і норми витрат; будову і принцип
дії основного і допоміжного обладнання станів холодного прокату труб,
холодного прокату труб роликами та волочильних станів; прокатний
інструмент, який використовується при роботі на стані ХПТ,ХПТР та
волочильному стані; вимоги державного стандарту до холоднодеформованих
труб; види і причини дефектів холоднодеформованих труб, заходи щодо
попередження та усунення браку (дефектів); системи ручного і автоматичного
керування станом; основи ведення технологічного процесу прокатки труб з
зовнішнім діаметром до 15 мм на двох роликових станах холодного покату
труб; труб з зовнішнім діаметром 15 мм до 30 мм на одному роликовому стані
холодного прокату труб; ведення процесу прокатки особливо тонкостінних
нержавіючих, безрискових і профільних труб з зовнішнім діаметром до 15 мм
на роликовому стані холодної прокатки труб; будову, призначення і принципи
дії контрольно-вимірювальних приладів та контрольно-вимірювальних
інструментів; правила роботи з підйомно-транспортним обладнанням; правила
прийому і здачі змін, правила внутрішнього розпорядку підприємства.
Повинен уміти: вести технологічний процес прокатки труб з зовнішнім
діаметром до 15 мм на двох роликових станах холодного прокату труб; труб з
зовнішнім діаметром 15 мм до 30 мм на одному роликовому стані холодного
прокату труб; вести процес прокатки особливо тонкостінних нержавіючих,
безрискових і профільних труб з зовнішнім діаметром до 15 мм на роликовому
стані холодної прокатки труб; задавати заготовку в валки і здійснювати видачу
прокатаних труб; регулювати обтискування і швидкість прокатки в залежності
від марок сталі та різновиду труб; виконувати змащення вузлів тертя механізмів
стана; слідкувати за якістю прокатаних труб, не допускати прокатку заготовки з
невидаленими дефектами; здійснювати контроль геометричних розмірів і якості
прокатаних труб та відбір проб, користуватись контрольно-вимірювальним
інструментом;
користуватись
показниками
контрольно-вимірювальних
приладів для контролю і регулювання технологічного процесу прокатки;
виконувати перевалку змінного прокатного інструменту .
Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) дотримуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і
навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
г) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).
д) знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
е) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.
5. Вимоги до освітнього рівня
5.1. Осіб, які продовжують професійну підготовку в професійно-технічних
навчальних закладах II-III атестаційних рівнів
Попередня кваліфікація «Вальцювальник стана холодного прокату труб» 3
розряду
(за умови продовження первинної професійної підготовки, без вимог до
стажу роботи)
5.2. Осіб, які підвищують кваліфікацію в професійно-технічних навчальних закладах
І-III атестаційних рівнів
Повна або базова загальна середня освіта.
Попередня кваліфікація «Вальцювальник стана холодного прокату труб» 3
розряду.
Стаж роботи за професією не менше 1 року.
5.3. Осіб, які закінчили навчання.
Кваліфікація «Вальцювальник стана холодного прокату труб» 3 розряду
Повна або базова загальна середня освіта.
Професійно-технічна освіта.
Підвищення кваліфікації.
6.
7.

Сфера професійного використання випускника
виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі.
Специфічні вимоги
7.1. Вік після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.
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.

Типовий навчальний план
підготовки кваліфікованих робітників.
Професія – Вальцювальник стана холодного прокату труб
Кваліфікація – 4 розряд
Загальний фонд навчального часу – 694 годин
.
№
з/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7
3.
3.1.
3.2.
4.
5.

6.

Кількість годин
З них на
Навчальні предмети
лабораторно
Всього
- практичні
роботи
Загально професійна підготовка
46
6
Основи правових знань
12
Основи галузевої економіки та
12
підприємництва
Інформаційні технології
12
6
Резерв часу
15
Професійно-теоретична
196
10
підготовка
Технологія
виробництва
58
холоднодеформованих труб
Охорона праці
15
Матеріалознавство
48
2
Обладнання
для
виробництва
32
холоднодеформованих труб
Читання креслень
22
8
Електротехніка
9
Допуски і
посадки та технічні
12
вимірювання
Професійно-практична підготовка
415
Виробниче навчання
72
Виробнича практика
343
Консультації
30
Державна
кваліфікаційна
7
атестація
(або
поетапна
кваліфікаційна атестація при
продовженні навчання)
Загальний обсяг навчального часу
664
16
(без п.4)

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень
для підготовки кваліфікованих робітників за професією
«Вальцювальник стана холодного покату труб»
1. Кабінети:
– Технології виробництва холоднодеформованих труб
– Матеріали та технологія машинобудування
– Електротехніка
– Інформаційні технології
– Охорона праці
– Основи галузевої економіки та підприємництва
– Технічне креслення
– Основи металургійного виробництва
2. Лабораторії:
– Матеріалознавства
3. Майстерні:
– Слюсарна

Типова навчальна програма з предмета
„ Основи правових знань”
№
з/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Кількість годин
З них на
Всього
лабораторно практичні роботи

Теми
Право — соціальна цінність, складова
частина загальнолюдської культури.
Поняття та ознаки правової держави
Конституційні основи України
Цивільне право і відносини, що ним
регулюються
Господарство і право
Праця, закон і ми
Адміністративний
проступок
і
адміністративна відповідальність
Всього годин:

2

-

1

-

1

-

4
2

-

2

-

12

-

Тема 1. Право — соціальна цінність, складова частина загальнолюдської
культури. Поняття та ознаки правової держави
Поняття правосвідомості як регулятора правомірної поведінки, чинника
зміцнення правопорядку і законності.
Тема 2. Конституційні основи України
Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу
до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного;
право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо. Соціальноекономічні та культурні права і свободи громадян: право приватної власності; право
на підприємницьку діяльність; право користуватися об'єктами права державної та
комунальної власності; право на освіту; право на працю; право на соціальний захист
у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника,
безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках,
передбачених законом та ін. Політичні права і свободи громадян: право брати
участь в управлінні державними справами; право на свободу об'єднання у політичні
партії та громадські організації тощо. Єдність прав і обов'язків громадян. Вільність і
рівність усіх людей у своїй гідності і правах. Невідчужуваність і невід'ємність прав і
свобод людини.
Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори,
референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Основні засади
виборів народних депутатів України. Поняття про референдуми, їх види.
Проголошення та призначення Всеукраїнського референдуму.
Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються
Поняття, зміст і принципи приватизації. Цивільно-правові угоди.
Поняття, види та форми угод. Договір як різновид угоди. Договірні
зобов'язання. Окремі види зобов'язань.

Тема 4. Господарство і право
Правове становище кооперативів, господарських товариств, господарських
об'єднань. Правовий режим майна господарських організацій. Зобов'язання у господарському праві. Господарський договір. Основні типи і види господарського
договору. Зміст і порядок укладання господарських договорів.
Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Державна реєстрація
підприємництва. Припинення підприємницької діяльності.
Соціальна діяльність підприємства. Правові та економічні умови господарської
діяльності підприємств.
Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Порушення справ у
арбітражному суді.
Тема 5. Праця, закон і ми
Охорона праці. Відповідальність підприємства за шкоду,
працівникові. Відповідальність за шкоду, заподіяну роботодавцеві.

заподіяну

Тема 6. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність.
Адміністративна
відповідальність
неповнолітніх.
Адміністративна
відповідальність за господарські правопорушення.

Типова навчальна програма з предмета
„ Основи галузевої економіки і підприємництва ”

№
з/п
1.

2.
3.
4.
5.

Тема
Підприємство як форма діяльності в
умовах ринкової економіки.
Підприємництво і ринок
Менеджмент у підприємницькій
діяльності.
Маркетинг у підприємницькій діяльності
Макроекономіка. Відтворення
суспільного продукту.
Податкова система та податкова політика
держави.
Всього годин:

Кількість годин
З них на
Всього лабораторнопрактичні роботи
3
-

2

-

2
3

-

2

-

12

-

Тема 1. Підприємство, як форма діяльності в умовах ринкової економіки.
Підприємництво і ринок
Сутність підприємництва, умови існування. Види, підприємницької діяльності.
Державне підприємство. Організаційно-правові форми підприємництва в Україні.
Підприємницький дохід. Структура виробничих витрат. Альтернативні витрати та
економічний прибуток. Підприємницький дохід, його зміст і структура. Внутрішні
та зовнішні чинники підприємницького доходу. Його розподіл. Виручка від
реалізації (валовий дохід), витрати, балансовий та чистий прибуток.
Підприємство в системі ринкових відносин. Підприємництво і власність.
Види підприємств. Малі підприємства: сутність, організація функціонування.
Акціонерні підприємства. Державні та кооперативні підприємства.
Фонди підприємств та їх обіг. Економічні елементи процесу виробництва.
Основні та оборотні фонди. Амортизація. Фондовіддача та фондомісткість.
Собівартість та ціноутворення.
Витрати виробництва і витрати підприємства. Собівартість продукції, її
структура. Система ціноутворення. Ціна. Комерційний розрахунок. Прибуток та
його економічна природа. Норма і маса прибутку. Рентабельність підприємств.
Заробітна плата в умовах ринку. Реальна зарплата та захист від інфляції.
Соціальний захист та соціальна інфраструктура в економічно розвинутих
країнах. Вдосконалення оплати праці та соціального захисту в Україні.
Тема 2. Менеджмент у підприємницькій діяльності
Основи менеджменту. Зміст управлінської діяльності. Функції управління.
Формування організаційної структури підприємства.
Бізнес план та основні вимоги до його складання.
Культура управління та підготовка менеджерів. Психологічні характеристики
менеджера. Міжнародний менеджмент.

Тема 3. Маркетинг у підприємницькій діяльності
Сутність, принципи та функції маркетингу, його види. Міжнародний
маркетинг. Принципи маркетингу та менеджменту, механізми соціального
регулювання ринкової економіки.
Реклама та її роль в умовах ринкової економіки. Види, мова та стиль реклами.
Реклама і збут товару.
Тема 4. Макроекономіка. Відтворення суспільного продукту
Відтворення суспільного продукту. Суть і види відтворення ВНП та його
структура. Фактори зростання ВНП.
Національний дохід та його розподіл, перерозподіл, обмін та споживання.
Національне багатство і його склад. Праця і природа — джерело національного
багатства.
Відтворення робочої сили. Трудові ресурси. Безробіття. Трудові ресурси та
становлення ринку праці. Зайнятість, новий підхід і форми регулювання.
Ефективна зайнятість населення в умовах ринку. Безробіття та його економічні
і соціальні наслідки. Допомога під час безробіття.
Тема 5. Податкова система та податкова політика держави
Мета оподаткування. Види податків. Податкова система та податкова політика
держави. Податкова система її регулюючі функції. Класифікація податків. Механізм
оподаткування. Прямі і непрямі податки у системі державного регулювання. Закон
України „Про оподаткування прибутків підприємств і організацій ”.

Типова навчальна програма з предмета
„ Інформаційні технології ”
№
з/п
1.

2.

Кількість годин
Тема
Напрямки застосування
прикладного програмного
забезпечення галузевого
спрямування.
Мережні системи та сервіси
Всього годин :

Всього

З них на лабораторнопрактичні роботи

6

2

6
12

4
6

Тема 1. Напрямки застосування прикладного програмного забезпечення
галузевого спрямування.
Вивчення можливостей нових прикладних програм професійного спрямування
що використовуються в електротехнічній галузі.
Лабораторно-практичні роботи:
1. Робота з прикладними програмами в професії електромонтер з обслуговування
підстанції.
2. Проектування (планування) з використанням можливості програмних
продуктів галузевого спрямування в роботі електромонтер з обслуговування
підстанції
Тема 2. Мережні системи та сервіси
Інтернет-технології. Взаємодія комп’ютерів в локальних і глобальних мережах.
Основні принципи мережевої взаємодії комп’ютерів в локальних і глобальних
мережах. Основні принципи організації інформаційних мереж підприємства,
установи з використанням інтернет - технологій..
Інфраструктура електронної комерції. Електронні платежі. Електронні кредитні
картки та електронні "гроші".
Лабораторно-практичні роботи :
1. Використання мета пошукових машин та спеціалізованих пошукових машин.
Процедури пошуку: простий пошук, розширений та спеціальний пошук (за
напрямом професії).
2. Представлення статистичної інформації з використанням ділової графіки (за
напрямом професії).
3. Створення мультимедійного каталогу новинок товарів і послуг галузевого
спрямування на основі знайденої інформації в мережі Internet.
4. Робота з дошками оголошень, Internet магазинами та аукціонами.

Типова навчальна програма з предмета
„ Технологія виготовлення холоднодеформованих труб ”

№
з/п
1.
2.
3
4
5

Тема
Вимоги Держстандарту та ТУ до
холоднодеформованих труб
Холодна і тепла прокатка труб на
станах ХПТ
Прокатка труб на станах ХПТР
Волочіння труб
Обробка та контроль труб
Всього годин

Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
2
18
12
18
8
58

Тема 1. Вимоги Державного стандарту та ТУ до холоднодеформованих
труб
Способи та методи виготовлення холоднодеформованих труб. Державний
стандарт та ТУ до холоднодеформованих труб.
Тема 2. Холодна і тепла прокатка труб на станах ХПТ
Типи станів для виробництва
холоднодеформованих труб. Додаткове
обладнання для теплої прокатки труб на станах ХПТ. Технічна характеристика
індукційної установки. Стани ХПТ та ХПТР, їх техніко-економічна
характеристика. Особливості теплої прокатки труб. Правила та послідовність
перевалки змінного інструменту. Розрахунок калібрування робочого інструменту .
Тема 3. Прокатка труб на станах ХПТР
Підготовка станів ХПТР до прокатки. Правила та послідовність перевалки та
налагоджування стана, підбір та калібрування робочого інструменту. Особливості
прокатки особливо тонкостінних нержавіючих, без рискових і профільних труб з
зовнішнім діаметром до 15 мм.
Тема 4. Волочіння труб
Сортамент продукції холодного волочіння. Способи холодного волочіння
труб. Характеристика та основні параметри трубоволочильних станів.
Технологічний процес холодного волочіння труб. Способи і обладнання для
підготовки кінців заготовки для волочіння. Види браку труб при волочінні , способи
його попередження та усунення. Розрахунок калібрування робочого інструменту.
Техніко-економічна характеристика волочильного стана. Розрахунок
калібрування робочого інструменту .
Тема 5. Обробка та контроль труб
Основні технологічні операції оздоблення труб. Обробка кінців труб. Правка
готових труб. Мета і зміст контролю якості труб. Візуальний контроль труб.
Призначення та принцип дії контрольно-вимірювальних приладів. Види дефектів та
браку труб, способи їх попередження та усунення.

Типова навчальна програма з предмета
“ Охорона праці ”

№
з/п
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Кількість годин
З них на
Тема
лабораторно Всього
практичні
роботи
Правові та організаційні основи
2
охорони праці
Основи
безпеки
праці
в
3
металургійній галузі. Психологія
безпеки праці. Організація роботи з
охорони праці
Основи
пожежної
безпеки.
3
Вибухонебезпечне виробництво і
вибухозахист
Основи електробезпеки
3
Основи гігієни праці та виробничої
2
санітарії. Медичні огляди
Надання
першої
допомоги
2
потерпілим при нещасних випадках
Всього годин:
15

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці.
Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення.
Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання
робіт з підвищеною небезпекою.
Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон
України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності»,Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон
України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про використання ядерної енергії
та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і
угоди».
Основні нормативно – правові акти з охорони праці. Право громадян на
охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового
розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його
укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на
підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона
праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про
працю, охорону праці, нормативно – правових актів з охорони праці.
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.
Зміни та доповнення до основних законодавчих актів з охорони праці: до Закону
України “ Про охорону праці ”, Кодексу законів України про працю, 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.
Тема 2. Особливості вирішення питань з охорони праці в металургійній галузі
Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для
проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони
праці.
Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час
проведення робіт за професією.
Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні заміни змінного інструменту
та перевалки калібрів. Створення безпечних умов праці вальцювальника стана
холодного прокату труб. Захист від дії хімічних 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: спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту
при проведенні різних видів робіт (слюсарних, ремонтних, налагоджувальних,
прокатці). Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних
умов. Мікроклімат виробничих приміщень.
Прилади контролю безпечних умов праці на робочому місці вальцювальника
стана холодного прокату труб, 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 вальцювальника стана холодного прокату труб: ураження
електричним струмом, 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 (перевалювання калібрів, прокат труб з коротких
заготовок, експлуатація передавального візка, зачищення калібрів експлуатації
заточувальних верстатів).
Особливості безпеки праці вальцювальника стана холодного прокату труб.
Можливі наслідки недотримання правил безпеки праці при виконанні робіт.
Прилади 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.
Аналіз умов праці в галузі за основними показниками шкідливості та
небезпечних чинників виробничого середовища, важкості та напруженості
трудового процесу. Загальні вимоги під час експлуатації основного технологічного
обладнання (стани холодної прокатки труб, стани холодної прокатки труб роликами,
волочильні ланцюги, верстати типу «Радіак», і т.д.) Вимоги безпеки до розміщення
обладнання та утримання робочих місць та виробничих та допоміжних приміщень.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і
вибухозахист
Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання
відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в
пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних систем,
електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі.
Пожежонебезпечні властивості речовин.
Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.
Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах,
запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини.
Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття
вогнестійкості.
Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок,
покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів:

пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння,
вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання
на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.
Організація пожежної охорони в галузі.
Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних
промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних
речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості
наслідків аварій від кількості, фізико – хімічних властивостей і параметрів пальних
речовин, що використовуються у технологічній системі.
Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та
вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в
незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.
Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.
Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування
промислових аварій.
Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв
підвищеної вибухонебезпеки.
Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки.
Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я
людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на
організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою:
величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини,
вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного
струму.
Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та
лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.
Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих
електричним струмом.
Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні
та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи,
плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх
призначення. Робота з переносними електросвітильниками.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила роботи на електронно – обчислювальних машинах і персональних
комп’ютерах.
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.
Правила поведінки під час грози.
Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди
Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарнотехнічних 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.
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.

Типова навчальна програма з предмета
“ Матеріалознавство ”
Кількість годин
З них на
№
лабораторно з/п
Всього
практичні
Тема
роботи
1.
Металеві сплави
6
2.
Леговані сталі
4
3.
Конструкційні сталі
4
4.
Інструментальні сталі
4
5.
Основи термічної та хіміко-термічної
8
обробки сплавів
6.
Кольорові метали і сплави
12
Всього годин:
38
Тема 1. Металеві сплави
Залізо та його сплави: залізо-вуглець, залізо–цементіт, залізо - графіт, вуглецеві
сталі, чавуни.
Тема 2. Леговані сталі
Вплив легуючих елементів на перетворення в сталі. Особливості загартування і
відпуску легованих сталей. Класифікація легованих сталей. Маркування легованих
сталей.
Тема 3. Конструкційні сталі
Характеристика конструкційних сталей. Сталі для будівельних конструкцій.
Цементуючі сталі. Покращувальні сталі. Високоміцні сталі. Ресорно-пружинні сталі.
Підшипникові сталі. Стійка до спрацювання аустенітна високомарганцева сталь.
Тема 4. Інструментальні сталі
Сталі для ріжучого інструменту. Вимоги до сталей. Металокерамічні тверді
сплави. Сталі для вимірювальних інструментів. Штампові сталі.
Тема 5. Основи термічної та хіміко-термічної обробки сплавів
Загальні поняття. Призначення процесу термічної обробки. Нагрівальні
пристрої та способи визначення температури нагріву при термічній обробці.
Структурні перетворення у залізовуглецевих сплавах під час нагрівання та
охолодження. Характерні особливості мартені ту, сорбіту, троститу. Види термічної
обробки: відпал, нормалізація, гартування. Температура нагріву, умови
охолодження. Структура, механічні та технологічні властивості сталі після відпалу,
нормалізації, гартування. Перетворення сталі під час відпускання. Характеристика
режиму відпускання. Структура та механічні властивості вуглецевої сталі після
відпуску. Дефекти термічної обробки сталі: причини їх виникнення та заходи
попередження. Особливості термічно обробки легованих сталей і її призначення.
Хіміко-термічна обробка сталі і її призначення. Стисла характеристика хімікотермічної обробки: цементація, азотування, ціанування, дифузійна металізація,

гальванічне покриття. Будова, механічні властивості сталі після хіміко-термічної
обробки.
Тема 6. Кольорові метали і сплави
Сплави алюмінію. Алюмінієві ливарні сплави-силуміни; склад, призначення,
властивості, застосування. Марки і позначення за ДЕСТ. Алюмінієві сплави, що
обробляються під тиском. Дюралюміній. Властивості, застосування. Марки і
позначення за ДЕСТ. Магній і його властивості. Сплави магнію. Їх властивості та
застосування. Марки і позначення за ДЕСТ. Антифрикційні сплави, основні вимоги
до антифрикційних сплавів. Структура антифрикційних сплавів. Антифрикційні
сплави на олов’яній, свинцевій, цинковій, алюмінієвій і магнієвій основах.
Особливості структури і властивості підшипникових сплавів: олов’яні та свинцеві
бабіти; спеціальні бронзи. Позначення підшипникових сплавів за ДЕСТ.

Типова навчальна програма з предмета
„ Обладнання для виробництва холоднодеформованих труб ”

№
з/п
1.
2.
3.

Тема
Валкові стани холодної прокатки
труб.
Роликові стани холодної прокатки
труб.
Волочильні стани.
Всього годин

Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
12
8
12
32

Тема 2. Валкові стани холодної прокатки труб
Загальні відомості про будову станів ХПТ. Будова робочої кліті стана ХПТ.
Головний привід стана ХПТ. Механізм подачі і повороту редукційного типу.
Патрони станів ХПТ і механізми їх переміщення. Конструктивні особливості станів
ХПТ останніх моделей (стани ХПТ обладнані клітями «тандем»; двонитковий стан
ХПТ; пристрої для теплої прокатки труб на станах ХПТ). Допоміжне обладнання
станів холодної прокатки труб.
Тема 3. Роликові стани холодної прокатки труб
Загальні відомості. Характеристика станів ХПТР. Компонування
(розташування) механізмів станів ХПТР. Робочі кліті станів ХПТР. Валкові кліті
станів ХПТР. Механізми подачі і повороту заготовки станів ХПТР. Патрони подачі,
повороту і утримування заготовки. Допоміжне обладнання станів холодної прокатки
труб.
Тема 4. Волочильні стани
Загальні відомості. Види волочіння. Характеристика волочильних станів.
Конструкції волочильних візків. Механізм повернення візка. Конструкції
сучасних волочильних станів: (трубоволочильний одноланцюговий тринитковий
стан прямолінійного типу; трубоволочильні дволанцюгові
стани. Загальні
відомості про устаткування забивки кінців труб.

Типова навчальна програма з предмета
“ Читання креслень ”

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема

Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
геометричних
2
2

Практичне застосування
побудов
Аксонометричні і прямокутні ппроекції
Перерізи і розрізи
Робочі креслення деталей
Складальні креслення
Схеми
Читання креслень з професії
Всього годин:

4
4
4
4
2
2
22

1
2
1
1
1
8

Тема 1. Практичне застосування геометричних побудов
Проекція геометричних тіл та їх розгортки (призми, циліндра, конуса).
Спряження. Застосування спряжень при кресленні і розмічуванні контурів деталей.
Спряження двох пересічних прямих дугою кола заданого радіусу. Спряження дуги
кола і відрізка прямої лінії. Спряження двох дуг дугою заданого радіусу.
Практична робота
1. Поділ кола на рівні частини.
2. Виконання креслень нескладних деталей, що вимагають спряження їх контурів.
Тема 2. Аксонометричні і прямокутні проекції
Утворення аксонометричних проекцій. Положення осей та порядок побудови
ізометричної та фронтальної диметричної проекції. Прямокутні проекції.
Прямокутне проектування, як основний спосіб зображення, що застосовується в
техніці. Площини проекцій. Комплексне креслення.
Практична робота
1. Побудова третьої проекції нескладної деталі за двома заданими.
Тема 3 Перерізи і розрізи
Перерізи. Призначення, класифікація перерізів, правила їх виконання та
позначення. Розрізи. Призначення розрізів. Загальні відомості про розрізи.
Відмінність розрізу від перерізу. Класифікація розрізів. Позначення та
розташування простих повних розрізів на кресленні. Поєднання частини розрізу і
частини вигляду. Складні розрізи. Місцеві розрізи Графічні позначення матеріалів в
перерізі.
Практична робота
1. Читання креслень нескладних деталей, що мають переріз.
2. Читання креслень нескладних деталей, на яких виконані повні прості розрізи.

Тема 4. Робочі креслення деталей
Зміст робочих креслень. Основні вимоги щодо робочих креслень деталей.
Зображення конструктивних елементів деталей. Поняття про шорсткість поверхонь.
Правила призначення шорсткості поверхонь на кресленнях.
Різьба. Зображення і позначення різьби на стержні та в отворі. Позначення
стандартних різьб на кресленнях. Різьбове з’єднання. З’єднання за допомогою
болтів, гвинтів, шпильок. Умовності та спрощення при зображенні різьбових
з’єднань.
Практична робота
1.Читання та виконання креслень, що мають різьбові з’єднання.
Тема 5. Складальні креслення
Загальні відомості про збірні креслення і його призначення. Особливості
зображень на збірних кресленнях. Послідовність виконання збірних креслень.
Умовні зображення кріпильних деталей зубчастих коліс, валів, муфт, підшипників.
Вправи в розборі складальних креслень станів ХПТ і ХПТР, які вивчаються..
Практична робота
1. Читання складальних креслень простих вузлів, агрегатів, устаткування.
Тема 6 . Робочі креслення деталей
Основні види креслень деталей. Передавання форми деталі. Поняття про
вигляди з низу, ззаду справа, розташування їх на кресленнях. Вибір раціонального
положення деталі по відношенню до фронтальної площини проекцій при виконанні
креслення.
Додаткові вигляди. Місцеві вигляди. Виносні елементи. Компонування
зображень на полі креслення. Умовності і спрощення зображень деталей на
кресленнях. Компонування зображень на полі креслення.
Тема 7. Схеми
Основні відомості про схеми. Класифікація схем. Умовні графічні позначення
на схемах. Правила виконання схем. Порядок їх читання.

Типова навчальна програма з предмета
„ Електротехніка ”
Кількість годин
№
з/п

1.
2.
3.
4.

Тема

Всього

Постійний струм та кола постійного
струму
Електромагнетизм
Змінний струм та кола змінного
струму
Перетворювачі та електричні машини
Всього годин:

3

З них на
лабораторно
- практичні
роботи

2
2
2
9

Тема 1. Постійний струм та кола постійного струму
Струм та щільність струму. Провідність. Теплова дія струму. Вибір перерізу
проводу в залежності від максимально припустимого струму у проводі.
Електрорушійна сила джерела постійного струму, внутрішній опір, напруга на
затискачах. Керовані нелінійні елементи.
Тема 2. Електромагнетизм
Намагнічування тіл. Електромагніти. Явище електромагнітної індукції, її
практичне використання. Самоіндукція, величина та напрями електрорушійної сили
самоіндукції. Вихрові струми та їх використання.
Тема 3. Змінний струм та кола змінного струму
Синусоїдальний змінний струм. Отримання змінного струму. Векторне
зображення змінного струму та напруги. Коло змінного струму з активним опором,
індуктивністю, ємністю. Активна, реактивна та повна потужності у колі змінного
струму. Трикутник потужностей, коефіцієнт потужності.
З’єднання обмоток генератора і споживачів зіркою та трикутником в
трифазній системі змінного струму. Співвідношення між фазними і лінійними
струмами та напругами при з’єднанні зіркою і трикутником.
Тема 4. Перетворювачі та електричні машини
Установки і прилади електронагрівання.
Електричні машини постійного струму. Електрорушійна сила генератора
постійного струму. Реакція якоря. Комутація струму. Протиелектрорушійна сила
якоря. Обертовий момент постійного струму.
Електричні машини змінного струму. Обертове магнітне поле. Синхронна
швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт
корисної дії.

Типова навчальна програма з предмета
“ Допуски і посадки та технічні вимірювання”

№
з/п

1.
2.
3.
4.

Тема

Допуски
і
посадки
гладких
циліндричних з’єднань
Квалітети і допуски на кутові
розміри, конічні з’єднання та різі
Вимірювальні інструменти
Шорсткості поверхонь
Всього годин:

Кількість годин
З них на
лабораторно Всього
практичні
роботи
4
2
4
2
12

Тема1.Допуски і посадки гладких циліндричних з’єднань
Побудова систем допусків і посадок ЄСДП. Поля допусків ЄСДП. Посадки
переважного застосування в ЄСДП. Таблиця граничних відхилень ЄСДП.
Тема 2. Квалітети і допуски на кутові розміри, конічні з'єднання та різі
Допуски на кутові розміри відповідно квалітету. Незалежні та залежні кутові
розміри. Позначення допуску кута.
Конічні з'єднання. Основні терміни, визначення та позначення. Основна
плоскість. Базова плоскість. Номінальні розміри конусів і їх з'єднань.
Тема 3. Вимірювальні інструменти
Призначення, конструкція, правила користування вимірювальним
інструментом: штангенциркуль, мікрометром, нутромір, кутомір та інші.
Тема 4. Шорсткості поверхонь
Методи обробки відповідно шорсткості поверхонь.

Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія: 8124 Вальцювальник стана холодного прокату труб
Кваліфікація – 4 розряд

№
з/п

1.

2.

3.

Кількість
годин
Розділ I. Виробниче навчання на підприємстві
Тема

Вступне
заняття.
Безпека
праці,
протипожежна безпека. Ознайомлення з
підприємством
Засвоєння прийомів та набуття навичок
робіт, які виконує вальцювальник стана
холодного прокату труб 4 розряду
Комплексні роботи
Всього годин:

1.
2.

Розділ II. Виробнича практика
Інструктаж з безпеки праці та пожежної
безпеки.
Самостійне виконання робіт
вальцювальника стана холодного
прокату труб 4 розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Всього годин:
Разом:

6

54

12
72

7
329

7
343
415

.

І. Виробниче навчання
Тема 1. Вступне заняття. Інструктажі з питань охорони праці та пожежної
безпеки.
Інструктажі з питань охорони праці в майстернях. Інструктажі з пожежної
безпеки. Навчально-виробничі і виховні завдання виробничого навчання при
підготовці робітників.
Зміст праці вальцювальника холодного прокату труб відповідно до вимог
кваліфікаційної характеристики. Ознайомлення з програмою виробничого навчання
.
Основні вимоги до інструменту, засобів захисту, до пристроїв з безпеки праці.
Аналіз і показ виконання безпечних прийомів праці при обслуговуванні
устаткування.
Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця . Підготовка
необхідного інструменту та інвентарю.

Тема 2. Засвоєння прийомів та набуття навичок робіт, які виконує
вальцювальник стана холодного прокату труб 4 розряду
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, техніка безпеки, сучасні
технології, інструменти та пристосування. Раціональний розподіл обов’язків між
підручним вальцювальника та вальцювальником стана холодного прокату труб.
Вправи:
Вдосконалення прийомів усунення технологічних неполадок ( чистка калібрів,
усунення зміщення валків порівняння зазорів за довжиною перетоку). Перевалка
калібрів і заміна технологічного інструменту на станах ХПТ, ХПТР, волочильних
станах. Підбір та підготовка калібрів та технологічного інструменту ( стержнів,
оправок, вкладишів, люнетів, патронів заготовки, переднього патрона, фільєр).
Відпрацювання прийомів зняття та встановлення нових калібрів, заміна стержнів,
оправок та іншого технологічного інструменту. Засвоєння передових прийомів
налаштування інструменту та обладнання для отримання потрібних розмірів за
діаметром і стінкою труби, яка прокатується або протягується. Засвоєння
передових методів роботи під час визначення причин та усунення різних видів
недоліків.
Тема 3. Комплексні роботи
Виконання робіт відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики
вальцювальника стана холодного прокату труб 4 розряду
ІІ. Виробнича практика
Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки. Ознайомлення з
підприємством
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки.
на підприємстві.
Ознайомлення з підприємством, а також з видами робіт і організацією праці
вальцювальника стана холодного прокату труб.
Тема 2. Самостійне виконання робіт вальцювальника стана холодного прокату
труб 4 розряду
Самостійне виконання робіт на робочому місці вальцювальника стана холодного
прокату труб 4-го розряду
згідно з кваліфікаційною характеристикою з дотриманням норм безпеки праці:
прийом та здача зміни; ознайомлення з завданням на зміну; перевірка заготовки на
відповідність вимогам по геометричним допускам, кривизни, зовнішньої поверхні;
підготовка стана до прокату; перевалка прокатного інструменту, налагодження
стана,ведення технологічного процесу. Організація робочого місця, дотримання
вимог та правил безпечної праці. Виконання норм виробки та час. Економія
матеріалів та електроенергії.

Детальна навчальна програма виробничої практики з урахуванням вимог
підприємства, організації, установи, а також з урахуванням спеціалізації учнів
(слухачів) і необхідності засвоєння ними новітніх технологій, сучасних методів
праці розробляється безпосередньо професійно-технічним навчальним закладом за
участю підприємств-замовників кадрів, організацій, установ і затверджується в
установленому порядку.

Кваліфікаційні пробні роботи
Приклади робіт
1. Підготовка стана до роботи: контроль якості труб, стан інструменту,змащування
валків, вузлів та механізмів,приймання пакетів трубної заготовки для прокату
труб.
2. Ведення технологічного процесу прокатки труб згідно вимогам ДеСТУ, ТУ,
ASTM, DIN, NFA, заданими на прокатку труб та інші нормативні документи.
3. Прокатка труб загального та спеціального призначення на станах ХПТ-75, ХПТ90, ХПТ - 40 КР- 25.
4. Прокатка особо тонкостінних труб на станах ХПТР- 8-30 та ХПТР-30-60
5. Заміна фільєр та підготовка волочильного стана до роботи.
6. Безоправочне волочіння труб з нержавіючих сталей.
7. Перевалка стана ( або заміна оправки ) для прокатки труб іншого розміру,
своєчасна зачистка або заміна спрацьованого прокатного інструмента ( калібрів,
оправки,проводок, кулачків), підготовка калібрувального інструмента.
8. Наладка стана на заданий розмір труб, регулювання стану в процесі роботи, після
перевалки та заміни прокатного інструмента, виявлення та усунення причин
недоліків прокатуваних труб.
9. Прийом обладнання після ремонту, прийняття необхідних мір для попередження
і ліквідації простоїв , аварій та поломок станів, які обслуговуються.
10.Подача заготовки до стана , прибирання прокатаних труб, оформлення ярликів.
11. Порізка труб на пилі «Радіак», обрізка кінців труб та вирізання проб
12. Доставка змінного інструменту, змащування вузлів деталей стана, труб.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія – 8124 Вальцювальник стана холодного прокату труб
Кваліфікація: 4 розряд
Знає, розуміє:
1.Нормативно-правові акти; положення, інструкції, інші керівні матеріали і
документи стосовно роботи вальцювальника стана холодного прокату труб.
2.Способи отримання форми виробу.
3.Кристалічну будову металів.
4. Вплив обробки тиском на структуру і властивості металів.
5. Поняття та розрахунок напруження.
6. Фактори, що впливають на схему напруженого стану.
7. Характеристики величини деформації.
8. Фактори, що впливають на опір деформації.
9. Методи оцінки пластичності.
10.Осередок деформації при прокатуванні.
11. Стадії процесу прокатки.
12. Коефіцієнт тертя при прокатці.
13. Поширення при прокатці.
14. Класифікацію труб, вихідний продукт та матеріал для їх виготовлення.
15. Марки і хімічний склад сталі.
16. Механічні властивості сталі.
17. Класифікацію прокатних станів за призначенням та розташуванням робочих
клітей.
18. Класифікацію прокатних станів за кількістю та розташуванням прокатних валків.
19. Будову робочої кліті стана.
20. Допоміжне обладнання стана.
21. Основні види та режими термічної обробки сталі.
22. Технічну характеристику стана ХПТР.
23. Конструкцію роликових станів різних типорозмірів.
24. Будову робочої кліті стана ХПТР.
25. Калібри валків стана ХПТ.
26. Технологічну схему виробництва труб з вуглецевих сталей.
27. Технологічний процес холодної прокатки труб з нержавіючих марок сталі.
28. Різні види випробування труб.
29. Маркування труб. Документацію на труби.
30. Втрати металу при виготовлення труб.
31. Правила підготовки стана до роботи.
32. Режими прокатки.
33.Правила підготовки стана ХПТ до роботи.
34. Правила підготовки стана ХПТР до роботи.
35. Особливості прокатки труб на станах ХПТ.
36. Особливості прокатки труб на станах ХПТР.

37. Особливості теплої прокатки.
38. Методику розрахунку маршруту прокатки труб на стані ХПТ.
39. Методику розрахунку маршруту прокатки труб на стані ХПТР.
40. Особливості прокатки труб змінного перетину.
41. Правила перевалки та налаштування стана ХПТ.
42. Правила виставлення зазорів між калібрами.
43. Види браку труб на стані ХПТ, методи його попередження та усунення.
44. Види браку труб на стані ХПТР, методи його попередження та усунення.
45. Основні способи холодного волочіння труб.
46. Параметри деформації при основних способах волочіння.
47. Технологічний процес холодного волочіння труб.
48.Конструкцію волочильного стана.
49. Характеристику та основні параметри трубоволочильних станів.
50. Прилади для встановлення волочильного інструмента.
51. Види і характеристики волочильних возиків.
52. Будову і принцип роботи возиків.
53. Способи і обладнання для підготовки кінців заготовки до волочіння.
54. Технологічний інструмент для волочильного стана.
56. Особливості калібрування волочильного стана.
57. Види браку труб при волочінні, способи його попередження та усунення.
58. Загальні правила охорони праці на металургійному підприємстві.
59. Правила охорони праці під час роботи на станах і верстатах.
60. Правила надання першої допомоги при нещасних випадках.
Вміє:
1. Підготувати стан ХПТ до роботи.
2. Підготувати стан ХПТР до роботи.
3. Підготувати трубоволочильний стан до роботи.
4. Класифікувати труби за різними ознаками.
5. Використовувати основне і допоміжне обладнання стана, змінний інструмент.
6. Калібрувати прокатний інструмент стана ХПТ.
7. Калібрувати прокатний інструмент стана ХПТР.
8. Використовувати пристрої для теплої прокатки труб.
9. Вести технологічний процес прокатки труб з вуглецевих сталей.
10. Вести технологічний процес прокатки труб з нержавіючих марок сталей.
11.Виконувати розрізання та правлення готових труб.
12.Маркувати труби. Оформляти необхідну документацію на труби.
13.Вести технологічний процес прокатки труб змінного перетину.
14.Виконувати перевалку (під керівництвом наставника ) та налаштування стана
ХПТ.
15. Виставляти зазори між калібрами. (під керівництвом наставника)
16.Вести технологічний процес теплої прокатки труб.
17. Вести технологічний процес холодного волочіння труб.
18. Встановлювати волочильний інструмент.
19.Калібрувати інструмент трубоволочильного стана.

20.Виявляти брак труб та вміти його попереджати .
21.Вести технологічний процес прокатки труб з зовнішнім діаметром до 15 мм на
двох роликових станах холодного прокату труб.
22.Вести технологічний процес прокатки труб з зовнішнім діаметром 15 мм до 30
мм на одному роликовому стані холодного прокату труб.
23. Вести процес прокатки особливо тонкостінних нержавіючих, без рискових і
профільних труб з зовнішнім діаметром до 15 мм на роликовому стані холодної
прокатки труб.
24.Задавати заготовку в валки і здійснювати видачу прокатаних труб.
25.Регулювати обтискування і швидкість прокатки в залежності від марок сталі та
різновиду труб.
26.Виконувати змащення вузлів тертя механізмів стана.
27.Здійснювати контроль геометричних розмірів і якості прокатаних труб та відбір
проб.
28.Користуватись контрольно-вимірювальним інструментом, показниками
контрольно-вимірювальних приладів для контролю і регулювання
технологічного процесу прокатки.
29.Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці.
30.Виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього
середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного виконання
робіт.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

№
з/п

Найменування

Кількість на групу з
15 осіб
Для
Для
індивіду групового
ального
користу
користув
вання
ання

Слюсарна майстерня
Обладнання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Верстак слюсарний одномісний з
підйомними лещатами
Машина для згинання листів
трьохвалкова
Прес гвинтовий ручний
Прес-ножиці
Верстат вертикальносвердлильний
Верстат настільний свердлильний
Верстат ножівковий
Верстат стаціонарний
обпилювальний
Верстат точильно-шліфувальний
Верстат чотири роликовий для
гнуття металу
Вантажопідйомні механізми
Інструмент
Борідок слюсарний
Вороток для мітчиків і плашок
Головки змінні до торцевих
воротків (комплект)
Зубило слюсарне
Канавочник
Клейма ручні буквені та цифрові
(комплект)
Обценьки
Ключі гайкові (комплект)
Ключі гайкові розвідні
Крейцмейсель слюсарний
Круглогубці
Кусачки торцеві
Молоток дерев’яний
Молоток рихтувальний
Молоток слюсарний стальний

15
1
1
1
1
2
1
1
1
1
-

1

15
-

5
30
5

15
-

5
5
2

15
15

2
5
5
5
2
2
10
4
5

Примітка

№
з/п

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Найменування

(масою 500-600 г)
Молоток зі вставками з м’якого
металу
Надфілі (різні)
Напилки машинні (фасонні,
дискові, стержневі)
Напилки (різні)
Натяжки ручні (різні)
Ножиці ручні для різки металу
Ножиці ручні для фігурної різки
металу
Обтискачі ручні (різні)
Викрутки (комплект)
Плоскогубці (різні)
Підтримки ручні (різні)
Рамка для ножівки ручна
Тріскачка
Клуп трубний з плашками 91/2-20
Мітчики (різні)
Мітчики машинні (різні)
Мітчики машинно-ручні
(комплект)
Плашки круглі (різні)
Плашки розсувні призматичні
(різні)
Полотно ножівкове для металу
Свердла перові (різні)
Свердла спіральні з конусним і
циліндричним хвостовиком (різні)
Свердла центрувальні
Лампа для пайки
Паяльник бензиновий
Паяльник з періодичним
підігріванням
Паяльник електричний 36В
Напилок з електроприводом
Ножиці ручні електричні
Ножиці важільні махові
Кернер

Кількість на групу з
15 осіб
Для
Для
індивіду групового
ального
користу
користув
вання
ання
-

5

-

45
10

30
-

15
30
5
5

15
15
-

30
5
2

-

20
10

30
-

100
6
75

-

8
2
2
2

15

8
1
1
1
5

1
1
10
15
20

Примітка

№
з/п

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Найменування

Лінійка металічна вимірювальна
500 мм
Лінійка металічна вимірювальна
1000 мм
Лінійка паралельна, 150 мм
Лінійка перевірочна лекальна
Міри довжини кінцеві
плоскопаралельні (набори № 1;2)
Мікрометр гладкий
Кутомір для вимірювання
зовнішніх кутів
Кутомір для вимірювання
зовнішніх і внутрішніх кутів
Кутник перевірочний лекальний
плоский 90
Кутник перевірочний (різні)
Рівень брусковий
Рівень рамний
Центрошукач
Рисувалка
Циркуль для розмічання
Шаблони для перевірки кута
заточення зубила, крейцмейселя,
свердла
Шаблони радіусні (різні)
Шаблони різьбові (різні)
Шабери двосторонні
Шабери дискові
Шабери ручні (різні)
Шабери плоскі зі вставками різних
розмірів
Шабер тригранний
Шабер фасонний
Шабер пневматичний
(електромеханічний)
Штангенглибиномір
Штангенциркуль ШЦ-1
Штангенциркуль ШЦ-2
Щупи плоскі (комплект)

Кількість на групу з
15 осіб
Для
Для
індивіду групового
ального
користу
користув
вання
ання
3
-

3

15
15

-

-

2

-

15
5

-

4

-

2

15
15
-

2
2
2
5
6

-

3
3
3
2
15
8
8
5
5

15
-

2
8
3

Примітка

№
з/п

76.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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

Найменування

Мікрометр гладкий
Прилади і пристрої
Домкрат звичайний
Нагубники на лещата м’які
(комплект)
Патрон свердлильний
двокулачковий
Патрон свердлильний
трикулачковий
Плита для правки
Плита перевірочна
Плита розмічальна
Підкладки перевірочні (комплект)
Підкладки призматичні (комплект)
Притискачі для труб
Призма перевірочна
Призма для розмітки
Призма для розмітки деталей під
кутом
Пристрої для гнуття
Пристрої для обпилювання (рамки,
копіри і інше)
Пристрій з магнітною основою
поворотний
Стійка індикаторна з магнітною
основою
Стійка індикаторна універсальна
Лещата ручні
Штамби для рубання і гнуття
Допоміжне устаткування
Ящик для розмітки
Стіл для перевірочної плити
Стіл для плити розмічальної
Стіл для плити правильної
Шафа для схову інструменту учнів
Шафа для спецодягу учнів
Щітка для чистки напилків

Кількість на групу з
15 осіб
Для
Для
індивіду групового
ального
користу
користув
вання
ання
2
15

2

-

2

-

4

-

1
1
1
1
4
2
2
1

-

1

Примітка

за потребою
за потребою
-

за потребою

-

за потребою

-

1
2
за потребою

-

1
1

-

1

-

1

15

1
1
3

№
з/п

8.
9.
10.

Найменування

Щітка для змітання сміття
Ящик із совком
Ящик матеріалу для витирання

Ремонтна майстерня
Устаткування
6. Компресор повітряний поршневий
загального призначення
7. Машина мийна
8. Верстат вертикальносвердлильний
9. Верстат точильно-шліфувальний
10. Вантажопідйомні механізми
Інструмент
1. Слюсарно-монтажний інструмент
(комплект)

Кількість на групу з
15 осіб
Для
Для
індивіду групового
ального
користу
користув
вання
ання
15
3
2
1

1
1
1
1
1
15

Примітка

Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти

ДСПТО 8124.DJ.27.00-2014
(позначення стандарту)

Професія: Вальцювальник стана холодного прокату труб
Код:

8124

Кваліфікація: вальцювальник стана холодного прокату труб 5- го розряду

Видання офіційне
Київ - 2014

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
випускника професійно - технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)
підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
1.
2.
3.

Професія: 8124 Вальцювальник стана холодного прокату труб
Кваліфікація: вальцювальник стана холодного прокату труб 5- го розряду
Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: перелік і послідовність технологічних операцій під час
виробництва безшовних труб загального призначення;сортамент і марки сталі,
які прокатують на стані, коефіцієнт витягування і норми витрат; будову і
принцип дії основного і допоміжного обладнання станів холодного прокату
труб; прокатний інструмент, який використовується при роботі на стані ХПТ;
вимоги державного стандарту до труб, які прокатують на стані; види браку,
причини виникнення та правила усунення браку;системи ручного і
автоматичного керування станом; правила наладки і правила технічної
експлуатації обладнання, таблицю налаштування стана;марки сталі, їх
властивості під час прокатки;правила перевалки калібрів та правила підбору і
заміни прокатного інструменту;основи ведення технологічного процесу
прокатки труб із зовнішнім діаметром 15 мм до 30 мм на двох роликових станах
холодного прокату труб; труб з зовнішнім діаметром понад 30 мм на одному
роликовому стані холодного прокату труб; труб з зовнішнім діаметром до 75 мм
на валковому стані холодного прокату труб; ведення процесу прокатки
особливо тонкостінних нержавіючих, без рискових і профільних труб з
зовнішнім діаметром 15 мм до 30 мм на роликовому стані холодного прокату
труб.
Повинен уміти:
вести технологічний процес прокатки труб із зовнішнім діаметром 15 мм до 30
мм на двох роликових станах холодного прокату труб; труб з зовнішнім
діаметром понад 30 мм на одному роликовому стані холодного прокату труб;
труб з зовнішнім діаметром до 75 мм на валковому стані холодного прокату
труб; вести процес прокатки особливо тонкостінних нержавіючих, безрискових
і профільних труб з зовнішнім діаметром 15 мм до 30 мм на роликовому стані
холодного прокату труб; задавати заготовку в валки і здійснювати видачу
прокатаних труб; регулювати обтискування і швидкість прокатки в залежності
від марок сталі та різновиду труб; виконувати змащення вузлів тертя механізмів
стана; слідкувати за якістю прокатаних труб, не допускати прокатку заготовки з
невидаленими дефектами; здійснювати контроль геометричних розмірів і якості
прокатаних труб та відбір проб, користуватись контрольно-вимірювальним
інструментом;
користуватись
показниками
контрольно-вимірювальних
приладів для контролю і регулювання технологічного процесу прокатки;
виконувати перевалку калібрів і заміну прокатного інструмента.

4.

Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) дотримуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і
навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
г) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
д) знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
є) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької
діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та
трудового законодавства в межах професійної діяльності.
5. Вимоги до освітнього рівня
5.1. Осіб, які продовжують професійну підготовку в професійно-технічних
навчальних закладах II-III атестаційних рівнів
Попередня кваліфікація «Вальцювальник стана холодного прокату труб» 4
розряду
(за умови продовження первинної професійної підготовки, без вимог до
стажу роботи)
5.2. Осіб, які підвищують кваліфікацію в професійно-технічних навчальних закладах
І-III атестаційних рівнів
Повна або базова загальна середня освіта.
Попередня кваліфікація «Вальцювальник стана холодного прокату труб» 4
розряду. Стаж роботи за професією не менше 1 року.
5.3. Осіб, які закінчили навчання.
Кваліфікація «Вальцювальник стана холодного прокату труб» 4 розряду.
Повна або базова загальна середня освіта.
Професійно-технічна освіта.
Підвищення кваліфікації.
6.
7.

Сфера професійного використання випускника
виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі.
Специфічні вимоги
7.1. Вік після закінченні терміну навчання - не менше 20 років.
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 29.12.19930.
7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план
підготовки кваліфікованих робітників
Професія – Вальцювальник стана холодного прокату труб
Кваліфікація – 5 розряд
Загальний фонд навчального часу – 486 годин
Кількість годин
З них на
№
Навчальні предмети
лабораторноз/п
Всього
практичні
роботи
1.
Загальнопрофесійна підготовка
30
2
1.1. Основи трудового законодавства
6
1.2. Основи галузевої економіки і
6
підприємництва
1.3. Інформаційні технології
8
2
1.4. Резерв часу
10
2.
Професійно-теоретична підготовка
83
3
2.1. Технологія виробництва
34
холоднодеформованих труб
2.2. Охорона праці
15
2.3. Читання креслень
8
3
2.4. Матеріалознавство
4
2.5. Обладнання для виробництва
22
холоднодеформованих труб
3.
Професійно-практична підготовка
336
3.1. Виробниче навчання
84
3.2. Виробнича практика
252
4.
Консультації
30
5.
Державна кваліфікаційна атестація
7
(або проміжна атестація при
продовженні навчання)
Загальний обсяг навчального часу:
456
5

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень
для підготовки кваліфікованих робітників за професією
«Вальцювальник стана холодного прокату труб»
1. Кабінети:
– Технологія виробництва холоднодеформованих труб
– Інформаційні технології
– Охорона праці
– Основи галузевої економіки та підприємництва
– Технічної механіки і деталей машин
2. Майстерні:
– Слюсарна

Типова навчальна програма з предмета
"Основи правових знань"
№
з/п
1.
2.

Теми
Головні питання трудового права
Правове регулювання господарських
відносин
Всього годин :

Кількість годин
З них на
Всього
лабораторнопрактичні роботи
5
1

-

6

-

Тема 1.Головні питання трудового права
Трудове право як самостійна галузь права. Колективний договір,його зміст та
порядок укладання. Підстави для припинення трудового договору. Поняття і види
відпочинку. Відпустки. Оплата праці. Особливості праці молоді та жінок.
Дисциплінарна і матеріальна відповідальність працівників. Розгляд трудових спорів.
Види пенсій.
Тема 2. Правове регулювання господарських відносин
Договори. Договірна дисципліна на підприємствах.

Типова навчальна програма з предмета
"Основи галузевої економіки і підприємництва"
№
з/п
Тема

1
2
3

Кількість годин
З них на
Всього
лабораторнопрактичні роботи
та
2
-

Податкова,
фінансово-кредитна
бюджетна діяльність.
Менеджмент у підприємницькій діяльності.
Маркетинг у підприємницькій діяльності.

2
2

-

Всього годин :

6

-

Тема 1. Податкова, фінансово-кредитна та бюджетна діяльність
Механізм оподаткування підприємств і організацій зв’язку. Державний
бюджет, структура доходів та видатків бюджету. Умови та принципи кредитування.
Тема 2. Менеджмент підприємницькій діяльності.
Зміст, функції, принципи та методи управління. Структура органів управління
. Особливості менеджменту .
Тема 3. Маркетинг у підприємницькій діяльності.
Суть, принципи, функції та задачі маркетингу. Реклама її цілі та види.
Особливості маркетингу.

Типова навчальна програма з предмета
"Інформаційні технології"

№
з/п
1.
2.

Тема
Основи язика гіпертекстової
розмітки документів.
Інтерактивні презентації
Всього годин :

Кількість годин
З них на
Всього лабораторнопрактичні
роботи
5

2

3
8

2

Тема 1. Основи язика гіпертекстової розмітки документів.
WEB – cайти і WEB – сторінки.
Вступ до мови HTML , ознайомлення з РНР.
Лабораторно-практична робота:
1. Робота з видами шрифтів на мові розмітки HTML .
2. Робота з довідником основних команд мови HTML .
Тема 2. Інтерактивні презентації.
Компютерні презентації з використанням мультмедіа технологій.
Розробка презентації.

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 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:

Кількість
годин
З них на
лабораторно Всього
практичні
роботи
2

5

2
2
2
2
15

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

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 професією (перевалювання калібрів, прокат труб з коротких заготовок,
експлуатація передавального візка, зачищення калібрів експлуатації
заточувальних верстатів).
Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні налагоджувальних робіт.
Створення безпечних умов праці вальцювальника стана холодного прокату труб.
Захист від дії хімічних 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: спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту
при проведенні різних видів робіт (слюсарних, ремонтних, налагоджувальних),
захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов.
Мікроклімат виробничих приміщень.
Прилади контролю безпечних умов праці на робочому місці вальцювальника
стана холодного прокату труб, 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 вальцювальника стана холодного прокату труб: 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 вальцювальника стана холодного прокату труб.
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.
Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.
Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах,
запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини.
Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття
вогнестійкості.
Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок,
покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів:
пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння,
вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання
на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.
Організація пожежної охорони в галузі.
Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних
промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних
речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості
наслідків аварій від кількості, фізико – хімічних властивостей і параметрів пальних
речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та
вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в
незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.
Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.
Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування
промислових аварій.
Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв
підвищеної вибухонебезпеки.
Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки.
Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я
людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на
організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою:
величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини,
вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного
струму.
Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та
лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.
Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих
електричним струмом.
Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні
та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи,
плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх
призначення. Робота з переносними електросвітильниками.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила роботи на електронно – обчислювальних машинах і персональних
комп’ютерах.
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.
Правила поведінки під час грози.
Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди
Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарнотехнічних 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.
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.

Типова навчальна програма з предмета
“ Читання креслення ”
№
з/п

1.
2.
3.

Кількість годин
З них на
Тема
Всього лабораторно практичні
роботи
Робочі креслення деталей
3
1
Складні креслення
3
2
Схеми
2
Всього годин:
8
3

Тема 1. Робочі креслення деталей
Види механічних передач. Геометрична побудова елементів деталей
механічних передач. Зубчасті передачі і зубчасті колеса. Правила виконання
робочих креслень, циліндричні зубчасті колеса. Таблиця параметрів. Пружини.
Зображення пружин. Креслення пружин. Читання ескізу.
Практична робота
1. Читання креслень зубчастих циліндричних коліс.
Тема 2. Складальні креслення
Зображення ущільнювальних пристроїв (газодувки, компресора кисневодотискувального, насоса вакуумного і т.п.). Зображення крайнього або здвигнутого
положення механізма.

Практичні роботи
1. Читання складних збірних креслень.
2. Читання ескізу відновлення спрацьованої деталі.
Тема 3. Схеми

Кінематичні і гідравлічні схеми особливо складного устаткування. Читання
кінематичних і гідравлічних схем.

Типова навчальна програма з предмета
“ Матеріалознавство ”

№
з/п
1.
2.
3.

Тема
Металеві сплави
Кольорові метали і сплави
Гідравліка. Властивості рідин
Всього годин:

Кількість годин
З них на
лабораторно Всього
практичні
роботи
2
2
2
6

Тема 1. Металеві сплави
Залізо та його сплави: залізо-вуглець, залізо–цементіт, залізо - графіт, вуглецеві
сталі, чавуни.
Тема 2. Кольорові метали і сплави
Сплави алюмінію. Алюмінієві ливарні сплави-силуміни; склад, призначення,
властивості, застосування. Марки і позначення за ДЕСТ. Алюмінієві сплави, що
обробляються під тиском. Дюралюміній. Властивості, застосування. Марки і
позначення за ДЕСТ. Магній і його властивості. Сплави магнію. Їх властивості та
застосування. Марки і позначення за ДЕСТ. Антифрикційні сплави, основні вимоги
до антифрикційних сплавів. Структура антифрикційних сплавів. Антифрикційні
сплави на олов’яній, свинцевій, цинковій, алюмінієвій і магнієвій основах.
Особливості структури і властивості підшипникових сплавів: олов’яні та свинцеві
бабіти; спеціальні бронзи. Позначення підшипникових сплавів за ДЕСТ.
Тема 3.Гідравліка. властивості рідин
Основні властивості рідин: щільність, питомий об’єм, питома вага, в’язкість,
поверхневий натяг. Тиск, одиниці вимірювання. Закон Паскаля. Закон Архімеда.

Типова навчальна програма з предмета
„ Технологія виготовлення холоднодеформованих труб ”

№
з/п

Тема

Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
стани
10

Валкові прокатні
(модернізовані)
2.
Виробництво труб спеціального
10
призначення
3.
Барабанні волочильні стани
4
4.
Контрольно-вимірювальні
10
прилади.
Контроль
якості,
випробування та прийомка труб.
Всього годин
34
Тема 1. Валкові стани прокатки труб( модернізовані)
Види модернізованих станів ХПТ. Кінематичні схеми станів ХПТ KРW, НХПТ.
Калібрувальний інструмент валкових станів, його підбір. Робочі кліті станів ХПТ
KРW, НХПТ. Коефіцієнт витягання станів ХПТ KРW, НХПТ. Використання
максимально можливих деформацій за один прохід (мінімальне число проходів,
з’єднання різних
способів холодної
прокатки з волочінням). Розрахунок
продуктивності станів ХПТ KРW, НХПТ. Види браку: під час прокатки ; в
результаті неякісного металу ; за геометричними розмірами; за внутрішньою та
зовнішньою поверхнями. Причини виникнення браку, методи попередження,
способи усунення. Перевага та недоліки станів ХПТ KРW, НХПТ.
Тема 2.Виробництво труб спеціального призначення.
Сортамент профільних труб - розміри, переріз, товщина стінок Виробництво
фасонних прецизійних профілів - профілів високої точності спец-соціального
призначення. Переваги прямокутних і квадратних профільних труби. Способи
отримання (холодною прокаткою і волочінням на станах). Калібрування та підбір
інструменту. Технологічний процес. Призначення ребристих труб , галузі їх
використання. Способи ребрування.
Основні показники якості ребристих
металовиробів при їх виробництві з використанням процесів прокатки і поперечнорадіального видавлювання; напружено-деформованого стану металу і ступеня
використання його запасу пластичності при реалізації процесів виробництва
ребристих металовиробів. Розрахунок продуктивності станів холодної прокатки
труб роликами.
Тема 3. Барабанні волочильні стани
Загальні відомості про барабанні волочильні стани (стани бухтового
волочіння). Способи барабанного ( бухтового ) волочіння. Технологічний процес
при барабанному волочінні. Розрахунок продуктивності стана при волочінні.
Тема 4. Контрольно-вимірювальні прилади. Контроль якості,
випробування та прийомка труб.
Сортамент труб. Допуск на розміри. Контроль за геометричними розмірами.
Застосування дефектоскопів в металургійному виробництві. Мета та сутність
контролю якості труб. Технологічні та механічні випробування труб. Фарбування
та маркування труб. Упаковка та здача труб.
1.

Типова навчальна програма з предмета
«Обладнання для виробництва холоднодеформованих труб»

№
з/п
1.

2.
3.
4.
5.

Тема
Будова та принцип роботи
валкових станів прокатки труб
(модернізованих)
Будова та принцип роботи станів
спеціального призначення
Будова та принцип роботи
волочильних станів
Механіка і деталі машин
Пневматика
Всього годин

Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
10

4
2
4
2
22

Тема 1. Будова та принцип роботи валкових станів прокатки труб
(модернізованих)
Виробничий процес та обладнання трубоволочильного цеха. Сортамент труб.
Конструкція і принцип роботи стана ХПТ ( ТИСПЮ Р10 2009 р.), KРW. Технічна
характеристика станів ХПТ, KРW. Принципові конструктивні та технологічні
відмінності станів KРW. Будова обладнання станів. Будова основних вузлів та
механізмів. Конструкція робочої кліті з обертаючою станиною.
Системи змащування та охолодження. Мастилопідвал: станція рідкого
мастила; станція охолодження труб та калібрів; станція густого мастила.
Устаткування для технічного змащування заготівки. Типи з мастил та
охолоджувальних рідин, які використовуються.
Механізація та автоматизація станів ХПТ, KРW.
Допоміжне обладнання трубоволочильних цехів ( обладнання для
термообробки труб, сушильні і т.п.)
Стани з безперервною прокаткою труб (НХПТ).
Тема 2. Будова та принцип роботи станів спеціального призначення
Загальні відомості. Тривалковий стан для прокатки круглих профілей змінного
перерізу його характеристика , обладнання та інструменти стана, види калібрів.
Стан для прокатки ребристих труб. Способи ребрування. Склад і конструктивні
особливості механічного устаткування. Схема поперечно-винтової прокатки труб в
тривалковому стані. Допоміжне обладнання для виготовлення ребристих труб.
Тема 3. Будова та принцип роботи волочильних станів
Барабанні волочильні стани (стани бухтового волочіння). Механічне устаткування
барабанних волочильних станів різних моделей з вертикальним барабанами.
Модернізовані волочильні стани, їх конструкція.

Тема 4. Механіка деталі машин
Механічні системи. Кінематика площинного руху: основні положення, рух
точки за заданою траєкторією, переносний і відносний рух точки, рух ланцюгу в
площині.
Вали, вісі, шпонкові і зубчасті (шліцові) з’єднання. Підшипники сковзання, їх
конструкція і експлуатація. Підшипники кочення, їх класифікація, сфера
використання та класи точності; статична і динамічна вантажопід’ємність. Муфти:
загальні відомості щодо конструкції та застосування муфт.
Тема 5. Пневматика
Пневматичні пристрої, сфера застосування. Основні елементи: компресори,
повітропроводи, масловодовідокремлювачі, клапани, вентилі, манометри та інші
прилади. Пневмоприводи: поршневі, діафрагмові.

Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія: 8124 Вальцювальник стана холодного прокату труб
Кваліфікація - 5 розряд
№
з/п

Кількість
годин
Розділ I. Виробниче навчання на виробництві
Тема

2.

Вступне заняття. Безпека праці, протипожежна
безпека
Засвоєння прийомів та набуття навичок робіт,
які виконує вальцювальник стана холодного
прокату труб 5 розряду

3.

Комплексні роботи

1.

Всього годин:
Розділ II. Виробнича практика
Інструктаж з безпеки праці та пожежної
безпеки. Ознайомлення з підприємством
Самостійне виконання робіт вальцювальника
стана холодного прокату труб 5 розряду

1.

2.

6
66

12
84
7
238

7

Кваліфікаційна пробна робота
Всього годин:

Разом:

252
336

І. Виробниче навчання
Тема 1. Вступне заняття. Інструктажі з питань охорони праці та
пожежної безпеки
Інструктажі з питань охорони праці в майстернях. Інструктажі з пожежної
безпеки. Навчально-виробничі і виховні завдання виробничого навчання при
підготовці робітників.
Зміст праці вальцювальника стана холодного прокату труб відповідно до
вимог кваліфікаційної характеристики. Ознайомлення з програмою виробничого
навчання. Основні вимоги до інструменту, засобів захисту, до пристроїв з
безпеки праці. Аналіз і показ виконання безпечних прийомів праці при
обслуговуванні устаткування.
Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця. Підготовка
необхідного інструменту та інвентарю.

Тема 2. Засвоєння прийомів та набуття навичок робіт, які виконує
вальцювальник стана холодного прокату труб 5 розряду

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, техніка безпеки,
сучасні технології, інструменти та пристосування. Раціональний розподіл
обов’язків між підручним вальцювальника та вальцювальником стана холодного
прокату труб.
Вправи
Вдосконалення прийомів усунення технологічних неполадок ( чистка
калібрів, усунення зміщення валків порівняння зазорів за довжиною перетоку).
Перевалка калібрів і заміна технологічного інструменту на станах ХПТ, ХПТР,
волочильних станах.
Підбір та підготовка калібрів та технологічного
інструменту ( стержнів, оправок, вкладишів, люнетів, патронів заготовки,
переднього патрона, фільєр). Відпрацювання прийомів зняття та встановлення
нових калібрів, заміна стержнів, оправок та іншого технологічного інструменту.
Засвоєння передових прийомів налаштування інструменту та обладнання для
отримання потрібних розмірів за діаметром і стінкою труби, яка прокатується
або протягується. Засвоєння передових методів роботи під час визначення
причин та усунення різних видів недоліків.
Тема 3. Комплексні роботи
Виконання робіт відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики
вальцювальника стана холодного прокату труб 5 розряду.
ІІ. Виробнича практика
Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки. Ознайомлення з
підприємством
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки.
на підприємстві.
Ознайомлення з підприємством, а також з видами робіт і організацією праці
вальцювальника стана холодного прокату труб.
Тема 2. Самостійне виконання робіт вальцювальника стана холодного прокату
труб 5 розряду
Самостійне виконання робіт на робочому місці вальцювальника стана холодного
прокату труб 5 розряду згідно з кваліфікаційною характеристикою з дотриманням
норм безпеки праці: прийом та здача зміни; ознайомлення з завданням на зміну;
перевірка заготовки на відповідність вимогам по геометричним допускам, кривизни,
зовнішньої поверхні; підготовка стана до прокату; перевалка прокатного
інструменту, налагодження стана, ведення технологічного процесу. Організація
робочого місця, дотримання вимог та правил безпечної праці. Виконання норм
виробки та час. Економія матеріалів та електроенергії.
Детальна навчальна програма виробничої практики з урахуванням вимог
підприємства, організації, установи, а також з урахуванням спеціалізації учнів
(слухачів) і необхідності засвоєння ними новітніх технологій, сучасних методів
праці розробляється безпосередньо професійно-технічним навчальним закладом
за участю підприємств-замовників кадрів, організацій, установ і затверджується
в установленому порядку.
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт

1.Підготовка стана до роботи: контроль якості труб, стан інструменту,змащування
валків, вузлів та механізмів,приймання пакетів трубної заготовки для прокату труб.
2.Ведення технологічного процесу прокатки труб згідно вимогам ДеСТУ, ТУ,
ASTM, DIN, NFA, заданими на прокатку труб та інші нормативні документи.
3.Прокатка труб загального та спеціального призначення на станах ХПТ-75, ХПТ90, ХПТ - 40 КР- 25.
4.Прокатка особо тонкостінних труб на станах ХПТР- 8-30 та ХПТР-30-60
5.Заміна фільєр та підготовка волочильного стана до роботи.
6.Безоправочне волочіння труб з нержавіючих сталей.
7.Перевалка стана ( або заміна оправки )для прокатки труб іншого розміру,
своєчасна зачистка або заміна спрацьованого прокатного інструмента ( калібрів,
оправки,проводок, кулачків), підготовка калібрувального інструмента.
8.Наладка стана на заданий розмір труб, регулювання стану в процесі роботи, після
перевалки та заміни прокатного інструмента, виявлення та усунення причин
недоліків прокатуваних труб.
9.Прийом обладнання після ремонту, прийняття необхідних мір для попередження і
ліквідації простоїв , аварій та поломок станів, які обслуговуються.
10.Подача заготовки до стана , прибирання прокатаних труб, оформлення ярликів.
11. Порізка труб на пилі «Радіак», обрізка кінців труб та вирізання проб
12. Доставка змінного інструменту, змащування вузлів деталей стана, труб.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія – 8124 Вальцювальник стана холодного прокату труб
Кваліфікація: 5 розряд
Знає, розуміє:
1.Нормативно-правові акти; положення, інструкції, інші керівні матеріали і
документи стосовно роботи вальцювальника стана холодного прокату труб.
2.Перелік і послідовність технологічних операцій під час виробництва безшовних
труб загального призначення.
3. Сортамент і марки сталі, які прокатують на станах.
3. Коефіцієнт витягування і норми витрат.
4. Будову і принцип дії основного і допоміжного обладнання станів холодного
прокату труб.
5. Прокатний інструмент, який використовується при роботі на станах ХПТ, ХПТР,
волочильних станах.
6. Вимоги державного стандарту до труб, які прокатують на стані.
7. Види браку, причини виникнення та правила усунення браку.
8.Системи ручного і автоматичного керування станом.
9. Правила наладки і правила технічної експлуатації обладнання, таблицю
налаштування стана.
10. Марки сталі, їх властивості під час прокатки.
11.Правила перевалки калібрів та правила підбору і заміни прокатного інструменту.
12.Основи ведення технологічного процесу прокатки труб із зовнішнім діаметром 15
мм до 30 мм на двох роликових станах холодного прокату труб.
13. Основи ведення технологічного процесу прокатки труб з зовнішнім діаметром
понад 30 мм на одному роликовому стані холодного прокату труб.
14. Основи ведення технологічного процесу прокатки труб з зовнішнім діаметром до
75 мм на валковому стані холодного прокату труб.
15. Основи ведення технологічного процесу прокатки особливо тонкостінних
нержавіючих, без рискових і профільних труб з зовнішнім діаметром 15 мм до 30 мм
на роликовому стані холодного прокату труб.
16. Види браку труб на стані ХПТ, методи його попередження та усунення.
17. Види браку труб на стані ХПТР, методи його попередження та усунення.
18. Види браку труб при волочінні, способи його попередження та усунення.
19. Загальні правила охорони праці на металургійному підприємстві.
21. Транспортне обладнання прокатних цехів.
22. Застосування технологічних мастил в прокатному виробництві.
23. Обладнання для термічної обробки труб.
24. План розташування обладнання прокатного цеху.
25. Методику розрахунку продуктивності стана ХПТ, ХПТР.
26. Продуктивність волочильного стана.
27. Застосування дефектоскопів в металургійному виробництві.
28. Особливості прокатки труб змінного перетину.
29. Правила перевалки та налаштування стана ХПТ, ХПТР.
30.Основи технічної механіки та деталей машин.
31. Основи гідравліки та пневматики.

32. Правила охорони праці під час роботи на станах і верстатах.
33. Правила надання першої допомоги при нещасних випадках.
Вміє:
1.Вести технологічний процес прокатки труб з зовнішнім діаметром 15 мм до 30
мм на двох роликових станах холодного прокату труб.
2.Вести технологічний процес прокатки труб з зовнішнім діаметром понад 30 мм
на одному роликовому стані холодного прокату труб.
3.Вести технологічний процес прокатки труб з зовнішнім діаметром до 75 мм на
валковому стані холодного прокату труб.
4. Вести процес прокатки особливо тонкостінних нержавіючих, без рискових і
профільних труб з зовнішнім діаметром 15 мм до 30 мм на роликовому стані
холодної прокатки труб.
5.Задавати заготовку в валки і здійснювати видачу прокатаних труб.
6.Регулювати обтискування і швидкість прокатки в залежності від марок сталі та
різновиду труб.
7.Виконувати змащення вузлів тертя механізмів стана.
8.Виконувати перевалку калібрів і заміну прокатного інструменту.
9.Здійснювати контроль геометричних розмірів і якості прокатаних труб та відбір
проб.
10.Не допускати прокату заготовки з невидаленими дефектами.
11.Користуватись контрольно-вимірювальним інструментом, показниками
контрольно-вимірювальних приладів для контролю і регулювання технологічного
процесу прокатки.
12.Виконувати перевалку та налаштування стана ХПТ, ХПТР.
13.Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці.
14.Користуватись пневмоінструментами.
15.Виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього
середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

№
з/п

Найменування

Кількість на групу з
15 осіб
Примітка
Для
Для
індивіду групового
ального
користу
користув
вання
ання

Слюсарна майстерня
Обладнання

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Верстак слюсарний одномісний з
підйомними лещатами
Машина для згинання листів
трьохвалкова
Прес гвинтовий ручний
Прес-ножиці
Верстат вертикальносвердлильний
Верстат настільний свердлильний
Верстат ножівковий
Верстат стаціонарний
обпилювальний
Верстат точильно-шліфувальний
Верстат чотири роликовий для
гнуття металу
Вантажопідйомні механізми
Інструмент
Борідок слюсарний
Вороток для мітчиків і плашок
Головки змінні до торцевих
воротків (комплект)
Зубило слюсарне
Канавочник
Клейма ручні буквені та цифрові
(комплект)
Обценьки
Ключі гайкові (комплект)
Ключі гайкові розвідні
Крейцмейсель слюсарний
Круглогубці
Кусачки торцеві
Молоток дерев’яний
Молоток рихтувальний
Молоток слюсарний стальний

15
1
1
1
1
2
1
1
1
1
-

1

15
-

5
30
5

15
-

5
5
2

15
15

2
5
5
5
2
2
10
4
5

№
з/п

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Найменування

(масою 500-600 г)
Молоток зі вставками з м’якого
металу
Надфілі (різні)
Напилки машинні (фасонні,
дискові, стержневі)
Напилки (різні)
Натяжки ручні (різні)
Ножиці ручні для різки металу
Ножиці ручні для фігурної різки
металу
Обтискачі ручні (різні)
Викрутки (комплект)
Плоскогубці (різні)
Підтримки ручні (різні)
Рамка для ножівки ручна
Тріскачка
Клуп трубний з плашками 91/2-20
Мітчики (різні)
Мітчики машинні (різні)
Мітчики машинно-ручні
(комплект)
Плашки круглі (різні)
Плашки розсувні призматичні
(різні)
Полотно ножівкове для металу
Свердла перові (різні)
Свердла спіральні з конусним і
циліндричним хвостовиком (різні)
Свердла центрувальні
Лампа для пайки
Паяльник бензиновий
Паяльник з періодичним
підігріванням
Паяльник електричний 36В
Напилок з електроприводом
Ножиці ручні електричні
Ножиці важільні махові
Кернер

Кількість на групу з
15 осіб
Примітка
Для
Для
індивіду групового
ального
користу
користув
вання
ання
-

5

-

45
10

30
-

15
30
5
5

15
15
-

30
5
2

-

20
10

30
-

100
6
75

-

8
2
2
2

15

8
1
1
1
5

1
1
10
15
20

№
з/п

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Найменування

Лінійка металічна вимірювальна
500 мм
Лінійка металічна вимірювальна
1000 мм
Лінійка паралельна, 150 мм
Лінійка перевірочна лекальна
Міри довжини кінцеві
плоскопаралельні (набори № 1;2)
Мікрометр гладкий
Кутомір для вимірювання
зовнішніх кутів
Кутомір для вимірювання
зовнішніх і внутрішніх кутів
Кутник перевірочний лекальний
плоский 90
Кутник перевірочний (різні)
Рівень брусковий
Рівень рамний
Центрошукач
Рисувалка
Циркуль для розмічання
Шаблони для перевірки кута
заточення зубила, крейцмейселя,
свердла
Шаблони радіусні (різні)
Шаблони різьбові (різні)
Шабери двосторонні
Шабери дискові
Шабери ручні (різні)
Шабери плоскі зі вставками різних
розмірів
Шабер тригранний
Шабер фасонний
Шабер пневматичний
(електромеханічний)
Штангенглибиномір
Штангенциркуль ШЦ-1
Штангенциркуль ШЦ-2
Щупи плоскі (комплект)

Кількість на групу з
15 осіб
Примітка
Для
Для
індивіду групового
ального
користу
користув
вання
ання
3
-

3

15
15

-

-

2

-

15
5

-

4

-

2

15
15
-

2
2
2
5
6

-

3
3
3
2
15
8
8
5
5

15
-

2
8
3

№
з/п

76.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1.
2.
3.
4.
5.

Найменування

Мікрометр гладкий
Прилади і пристрої
Домкрат звичайний
Нагубники на лещата м’які
(комплект)
Патрон свердлильний
двокулачковий
Патрон свердлильний
трикулачковий
Плита для правки
Плита перевірочна
Плита розмічальна
Підкладки перевірочні (комплект)
Підкладки призматичні (комплект)
Притискачі для труб
Призма перевірочна
Призма для розмітки
Призма для розмітки деталей під
кутом
Пристрої для гнуття
Пристрої для обпилювання (рамки,
копіри і інше)
Пристрій з магнітною основою
поворотний
Стійка індикаторна з магнітною
основою
Стійка індикаторна універсальна
Лещата ручні
Штамби для рубання і гнуття
Допоміжне устаткування
Ящик для розмітки
Стіл для перевірочної плити
Стіл для плити розмічальної
Стіл для плити правильної
Шафа для схову інструменту учнів

Кількість на групу з
15 осіб
Примітка
Для
Для
індивіду групового
ального
користу
користув
вання
ання
2
15

2

-

2

-

4

-

1
1
1
1
4
2
2
1

-

1
за
потребою
за
потребою
за
потребою
за
потребою

-

1
2
за
потребою

-

1
1

-

1

-

1
1

№
з/п

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
1.

Найменування

Шафа для спецодягу учнів
Щітка для чистки напилків
Щітка для змітання сміття
Ящик із совком
Ящик матеріалу для витирання
Ремонтна майстерня
Устаткування
Компресор повітряний поршневий
загального призначення
Машина мийна
Верстат вертикальносвердлильний
Верстат точильно-шліфувальний
Вантажопідйомні механізми
Інструмент
Слюсарно-монтажний інструмент
(комплект)

Кількість на групу з
15 осіб
Примітка
Для
Для
індивіду групового
ального
користу
користув
вання
ання
1
15
3
15
3
2
1

1
1
1
1
1
15

Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти

ДСПТО 8124.DJ.27.00-2014
(позначення стандарту)

Професія: Вальцювальник стана холодного прокату труб
Код:

8124

Кваліфікація: вальцювальник стана холодного прокату труб 6- го розряду

Видання офіційне
Київ - 2014

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
випускника професійно - технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)
підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
1. Професія - 8124 Вальцювальник стана холодного прокату труб
2. Кваліфікація: вальцювальник стана холодного прокату труб 6- го розряду
3.

Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: сортамент і марки сталі, які прокатують на стані, коефіцієнт
витягування і норми витрат; будову і принцип дії основного і допоміжного
обладнання станів холодного прокату труб; прокатний інструмент, який
використовується при роботі на стані ХПТ; вимоги державного стандарту до
труб, які прокатують на стані; види і причини дефектів прокатаних труб, заходи
щодо попередження та усунення браку (дефектів); ведення технологічного
процесу прокатки труб з зовнішнім діаметром 75 мм і більше на валковому
стані холодного прокату труб; труб на стані теплого прокату труб, стані тандем,
на двопотоковому валковому стані холодного прокату труб; ведення процесу
прокатки труб перемінного перерізу, особливо тонкостінних, хвилеводних,
підшипникових, плавникових, електрополірованих і безрискових труб, труб із
сплавів, труб спеціального призначення на валкових станах холодного прокату
труб; ведення процесу прокатки особливо тонкостінних нержавіючих, без
рискових і профільних труб із зовнішнім діаметром понад 30 мм на роликовому
стані холодного прокату труб.
Повинен уміти: вести технологічний процес прокатки труб з зовнішнім
діаметром 75 мм і більше на валковому стані холодного прокату труб; труб на
стані теплого прокату труб, стані тандем, на двопотоковому валковому стані
холодного прокату труб; вести процес прокатки труб перемінного перерізу,
особливо
тонкостінних,
хвилеводних,
підшипникових,
плавникових,
електрополірованих і без рискових труб, труб із сплавів, труб спеціального
призначення на валкових станах холодного прокату труб; вести процес
прокатки особливо тонкостінних нержавіючих, безрискових і профільних труб
із зовнішнім діаметром понад 30 мм на роликовому стані холодного прокату
труб; задавати заготовку в валки і здійснювати видачу прокатаних труб;
регулювати обтискування і швидкість прокатки в залежності від марок сталі та
різновиду труб; виконувати змащення вузлів тертя механізмів стана; слідкувати
за якістю прокатаних труб, не допускати прокатку заготовки з невидаленими
дефектами; здійснювати контроль геометричних розмірів і якості прокатаних
труб та відбір проб, користуватись контрольно-вимірювальним інструментом;
користуватись показниками контрольно-вимірювальних приладів для контролю
і регулювання технологічного процесу прокатки; виконувати перевалку калібрів
і заміну прокатного інструмента.

4.

Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) дотримуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і
навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
г) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).
д) знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності .
5.
Вимоги до освітнього рівня
5.1. Осіб, які продовжують професійну підготовку в професійно-технічних
навчальних закладах II-III атестаційних рівнів
Попередня кваліфікація «Вальцювальник стана холодного прокату труб» 5
розряду (за умови продовження первинної професійної підготовки, без вимог
до стажу роботи).
5.2. Осіб, які підвищують кваліфікацію в професійно-технічних навчальних закладах
І-III атестаційних рівнів.
Повна або базова загальна середня освіта.
Попередня кваліфікація «Вальцювальник стана холодного прокату труб» 5
розряду
Стаж роботи за професією не менше 1 року.
5.3. Осіб, які закінчили навчання.
Кваліфікація «Вальцювальник стана холодного прокату труб» 5 розряду
Повна або базова загальна середня освіта.
Професійно-технічна освіта.
Підвищення кваліфікації.
6.
7.

Сфера професійного використання випускника
виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі.
Специфічні вимоги
7.1. Вік по закінченню терміну навчання - не менше 20 років.
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.

Типовий навчальний план
підготовки кваліфікованих робітників
Професія – вальцювальник стана холодного прокату труб
Кваліфікація – 6 розряд
Загальний фонд навчального часу – 418 годин

№
з/п

Навчальні предмети

Загально професійна підготовка
Основи правових знань
Основи галузевої економіки і
підприємництва
1.3. Інформаційні технології
1.4. Резерв часу
2.
Професійно-теоретична підготовка
2.1. Охорона праці
2.2. Технологія виробництва
холоднодеформованих труб
2.3. Обладнання для виробництва
холоднодеформованих труб
3.
Професійно-практична підготовка
3.1. Виробниче навчання
3.2. Виробнича практика
4.
Консультації
5.
Державна кваліфікаційна атестація
Загальний обсяг навчального часу:
1.
1.1.
1.2.

Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
22
1
4
4
4
10
73
15
34

1

24
296
72
224
20
7
398

1

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень
для підготовки кваліфікованих робітників за професією
«Вальцювальник стана холодного прокату труб»
1. Кабінети:
– Технологія виробництва холоднодеформованих труб
– Інформаційні технології
– Охорона праці
– Основи галузевої економіки та підприємництва
– Технічної механіки і деталей машин
3. Майстерні:
– Слюсарна

Типова навчальна програма з предмета
“Основи правових знань”
№
з/п

Теми

Кількість годин
Всього

1.

Основи приватного права
Всього годин:

4
4

З них на лабораторнопрактичні роботи
-

Тема 1. Основи приватного права
Поняття. Загальна характеристика й умови дійсності правочинів. Наслідки
недотримання вимог закону при укладанні право чинів. Поняття й види реституції.
Нікчемні й заперечні правочини.
Договір як різновид угоди. Договірні зобов’язання. Окремі види зобов’язань.
Поняття про авторське право.
Цивільно-правова відповідальність. Поняття та мета цивільно-правової
відповідальності. Зобов’язання, що виникають у разі заподіяння шкоди. Цивільноправова відповідальність неповнолітніх.

ипова навчальна програма з предмета
“ Основи галузевої економіки і підприємництва ”

№ з/п

Тема

1.

Якість продукції та економічна
ефективність
Всього годин :

Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
4
4

-

Тема 1. Якість продукції та економічна ефективність.
Поняття якості продукції, необхідність її поліпшення. Показники якості
Методи оцінки якості. Державні стандарти якості.
Шляхи забезпечення високоякісної продукції в енергетичній галузі.
Конкурентноспроможність продукції.

Типова навчальна програма з предмета
” Інформаційні технології ”
№
з/п

Кількість годин
Тема

1.
2.

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

Всього

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

1

-

3

1

4

1

Тема 1. Використання інформаційних і комп’ютерних технологій для
автоматизації виробництва
Роботизація та автоматизація виробництва на основі електроннообчислювальної техніки – основа інтенсифікації виробництва.
Охорона праці та техніка безпеки під час роботи на автоматизованому
обладнанні.
Тема 2. Системи управління на основі комп’ютерних технологій
Пристрої зв’язку з об’єктами управління та їх класифікація за призначенням та
принципу дії.
Лабораторно-практична робота:
1. Дослідження роботи пристроїв зв’язку з об’єктами управління.

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 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:

Кількість
годин
З них на
лабораторно Всього
практичні
роботи
2

5

2
2
2
2
15

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

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 професією (перевалювання калібрів, прокат труб з коротких заготовок,
експлуатація передавального візка, зачищення калібрів. експлуатація
заточувальних верстатів).
Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні налагоджувальних робіт.
Створення безпечних умов праці вальцювальника стана холодного прокату труб.
Захист від дії хімічних 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: спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту
при проведенні різних видів робіт (слюсарних, ремонтних, налагоджувальних),
захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов.
Мікроклімат виробничих приміщень.
Прилади контролю безпечних умов праці на робочому місці вальцювальника
стана холодного прокату труб, 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 вальцювальника стана холодного прокату труб: 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 вальцювальника стана холодного прокату труб.
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.
Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.
Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах,
запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини.
Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття
вогнестійкості.
Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок,
покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів:
пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння,
вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання
на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.
Організація пожежної охорони в галузі.
Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних
промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних
речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості
наслідків аварій від кількості, фізико – хімічних властивостей і параметрів пальних
речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та
вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в
незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.
Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.
Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування
промислових аварій.
Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв
підвищеної вибухонебезпеки.
Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки.
Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я
людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на
організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою:
величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини,
вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного
струму.
Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та
лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.
Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих
електричним струмом.
Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні
та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи,
плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх
призначення. Робота з переносними електросвітильниками.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила роботи на електронно – обчислювальних машинах і персональних
комп’ютерах.
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.
Правила поведінки під час грози.
Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди
Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарнотехнічних 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.
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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Тема 1. Валкові стани прокатки труб( модернізовані)
Види модернізованих станів ХПТ. Кінематичні схеми станів ХПТ KРW,
НХПТ. Калібрувальний інструмент валкових станів, його підбір. Робочі кліті станів
ХПТ KРW, НХПТ. Коефіцієнт витягання станів ХПТ KРW, НХПТ. Використання
максимально можливих деформацій за один прохід (мінімальне число проходів,
з’єднання різних
способів холодної
прокатки з волочінням). Розрахунок
продуктивності станів ХПТ KРW, НХПТ. Види браку: під час прокатки ; в
результаті неякісного металу ; за геометричними розмірами; за внутрішньою та
зовнішньою поверхнями. Причини виникнення браку, методи попередження,
способи усунення. Перевага та недоліки станів ХПТ KРW, НХПТ.
Тема 2.Виробництво труб спеціального призначення.
Сортамент профільних труб - розміри, переріз, товщина стінок Виробництво
фасонних прецизійних профілів - профілів високої точності спец-соціального
призначення. Переваги прямокутних і квадратних профільних труби. Способи
отримання (холодною прокаткою і волочінням на станах). Калібрування та підбір
інструменту. Технологічний процес. Призначення ребристих труб , галузі їх
використання. Способи ребрування.
Основні показники якості ребристих
металовиробів при їх виробництві з використанням процесів прокатки і поперечнорадіального видавлювання; напружено-деформованого стану металу і ступеня
використання його запасу пластичності при реалізації процесів виробництва
ребристих металовиробів. Розрахунок продуктивності станів холодної прокатки
труб роликами.
Тема3. Барабанні волочильні стани
Загальні відомості про барабанні волочильні стани (стани бухтового
волочіння). Способи барабанного ( бухтового ) волочіння. Технологічний процес
при барабанному волочінні. Розрахунок продуктивності при волочінні.
Тема 4. Контрольно-вимірювальні прилади. Контроль якості,
випробування та прийомка труб.
Сортамент труб. Допуск на розміри. Контроль за геометричними розмірами.
Застосування дефектоскопів в металургійному виробництві. Мета та сутність
контролю якості труб. Технологічні та механічні випробування труб. Фарбування
та маркування труб. Упаковка та здача труб.
1.

Типова навчальна програма з предмета
«Обладнання для виробництва холоднодеформованих труб»

№
з/п
1.

2.
3.
4
5

Тема
Будова та принцип роботи
валкових станів прокатки труб
(модернізованих)
Будова та принцип роботи станів
спеціального призначення
Будова та принцип роботи
волочильних станів
Технічна механіка і деталі
машин
Гідравліка і пневматика
Всього годин

Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
10

4
2
4
4
24

Тема 1. Будова та принцип роботи валкових станів прокатки труб
(модернізованих)
Виробничий процес та обладнання трубоволочильного цеха. Сортамент труб.
Конструкція і принцип роботи стана ХПТ ( ТИСПЮ Р10 2009 р.), KРW. Технічна
характеристика станів ХПТ, KРW. Принципові конструктивні та технологічні
відмінності станів KРW. Будова обладнання станів. Будова основних вузлів та
механізмів. Конструкція робочої кліті з обертаючою станиною.
Системи змащування та охолодження. Мастилопідвал: станція рідкого
мастила; станція охолодження труб та калібрів; станція густого мастила.
Устаткування для технічного змащування заготівки. Типи з мастил та
охолоджувальних рідин, які використовуються.
Механізація та автоматизація станів ХПТ, KРW.
Допоміжне обладнання трубоволочильних цехів ( обладнання для
термообробки труб, сушильні і т.п.)
Стани з безперервною прокаткою труб (НХПТ).
Тема 2. Будова та принцип роботи станів спеціального призначення
Загальні відомості. Тривалковий стан для прокатки круглих профілей змінного
перерізу його характеристика , обладнання та інструменти стана, види калібрів.
Стан для прокатки ребристих труб. Способи ребрування. Склад і конструктивні
особливості механічного устаткування. Схема поперечно-винтової прокатки труб в
тривалковому стані. Допоміжне обладнання для виготовлення ребристих труб.
Тема 3. Будова та принцип роботи волочильних станів
Барабанні волочильні стани (стани бухтового волочіння). Механічне
устаткування барабаних волочильних станів різних моделей з вертикальним
барабанами. Модернізовані волочильні стани, їх конструкція.

Тема 4. Технічна механіка і деталі машин
Сили, які діють в механічних системах: тяжіння ланцюгів, інерції ланцюгів,
тертя. Тертя і сили тертя ( сковзання, кочення). Зубчасті передачі з прямо- і
кривозубими евольвентними циліндричними колесами. Визначення передаючого
числа циліндричної зубчастої передачі та її геометричні розрахунки.
Тема 5. Гідравліка і пневматика
Пневматичні інструменти: ударної, ударно обертальної, стискувальної дії.
Види, будова, принцип дії, призначення та технічні характеристики пневматичних
інструментів. Порядок пуску і зупинки пневмообладнання стана холодного
прокатутруб в ручному і автоматичному режимах.
Система гідроприводів. Принципова схема гідроприводів. Насоси, їх
характеристика, створюваним тиском, продуктивністю та конструкцією. Силові
циліндри, особливості їх конструкції. Апаратура керування: крани, золотники,
клапани, дроселі, регулятори швидкості, контрольні прилади, реле. Допоміжні
прилади:резервуари, фільтри, ущільнення, трубопроводи. Трубопроводи та їх
призначення. Рух рідини по трубопроводам.

Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія: 8124 Вальцювальник стана холодного прокату труб
Кваліфікація – 6 розряд
№
з/п

1.
2.

3.

1.
2.

Кількість
годин
Розділ I. Виробниче навчання на виробництві
Тема

Вступне заняття. Безпека праці, протипожежна
безпека
Засвоєння прийомів та набуття навичок робіт,
які виконує вальцювальник стана холодного
прокату труб 6 розряду
Комплексні роботи
Всього годин:
Розділ II. Виробнича практика
Інструктаж з безпеки праці та пожежної
безпеки. Ознайомлення з підприємством
Самостійне виконання робіт вальцювальника
стана холодного прокату труб 6 розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Всього годин:
Разом:

6
54

12
72
7
210
7
224
296

І. Виробниче навчання
Тема 1. Вступне заняття. Інструктажі з питань охорони праці та
пожежної безпеки.
Інструктажі з питань охорони праці в майстернях. Інструктажі з пожежної
безпеки. Навчально-виробничі і виховні завдання виробничого навчання при
підготовці робітників.
Зміст праці вальцювальника стана холодного прокату труб відповідно до
вимог кваліфікаційної характеристики. Ознайомлення з програмою виробничого
навчання.
Основні вимоги до інструменту, засобів захисту, до пристроїв з безпеки
праці.
Аналіз і показ виконання безпечних прийомів праці при обслуговуванні
устаткування.
Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця . Підготовка
необхідного інструменту та інвентарю.
Тема 2. Засвоєння прийомів та набуття навичок робіт, які виконує
вальцювальник стана холодного прокату труб 6 розряду
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, техніка безпеки,
сучасні технології, інструменти та пристосування. Раціональний розподіл
обов’язків між підручним вальцювальника та вальцювальником стана холодного
прокату труб.

Вправи:
Вдосконалення прийомів усунення технологічних неполадок ( чистка
калібрів, усунення зміщення валків порівняння зазорів за довжиною перетоку).
Перевалка калібрів і заміна технологічного інструменту на станах ХПТ, ХПТР,
волочильних станах.
Підбір та підготовка калібрів та технологічного
інструменту ( стержнів, оправок, вкладишів, люнетів, патронів заготовки,
переднього патрона, фільєр). Відпрацювання прийомів зняття та встановлення
нових калібрів, заміна стержнів, оправок та іншого технологічного інструменту.
Засвоєння передових прийомів налаштування інструменту та обладнання для
отримання потрібних розмірів за діаметром і стінкою труби, яка прокатується
або протягується. Засвоєння передових методів роботи під час визначення
причин та усунення різних видів недоліків.
Тема 3. Комплексні роботи
Виконання робіт відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики
вальцювальника стана холодного прокату труб 6 розряду.
ІІ. Виробнича практика
Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки. Ознайомлення з
підприємством
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки.
на підприємстві.
Ознайомлення з підприємством, а також з видами робіт і організацією праці
вальцювальника стана холодного прокату труб.
Тема 2. Самостійне виконання робіт вальцювальника стана холодного
прокату труб 6-го розряду
Самостійне виконання робіт на робочому місці вальцювальника стана
холодного прокату труб 6 розряду згідно з кваліфікаційною характеристикою з
дотриманням норм безпеки праці: прийом та здача зміни; ознайомлення з
завданням на зміну; перевірка заготовки на відповідність вимогам по
геометричним допускам, кривизни, зовнішньої поверхні; підготовка стана до
прокату; перевалка прокатного інструменту, налагодження стана, ведення
технологічного процесу. Організація робочого місця, дотримання вимог та
правил безпечної праці. Виконання норм виробки та час. Економія матеріалів та
електроенергії.
Детальна навчальна програма виробничої практики з урахуванням вимог
підприємства, організації, установи, а також з урахуванням спеціалізації учнів
(слухачів) і необхідності засвоєння ними новітніх технологій, сучасних методів
праці розробляється безпосередньо професійно-технічним навчальним закладом
за участю підприємств-замовників кадрів, організацій, установ і затверджується
в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1.Підготовка стана до роботи: контроль якості труб, стан інструменту,змащування
валків, вузлів та механізмів,приймання пакетів трубної заготовки для прокату труб.
2.Ведення технологічного процесу прокатки труб згідно вимогам ДеСТУ, ТУ,
ASTM, DIN, NFA, заданими на прокатку труб та інші нормативні документи.
3.Прокатка труб загального та спеціального призначення на станах ХПТ-75, ХПТ90, ХПТ - 40 КР- 25.
4.Прокатка особо тонкостінних труб на станах ХПТР- 8-30 та ХПТР-30-60
5.Заміна фільєр та підготовка волочильного стана до роботи.
6.Безоправочне волочіння труб з нержавіючих сталей.
7.Перевалка стана ( або заміна оправки )для прокатки труб іншого розміру,
своєчасна зачистка або заміна спрацьованого прокатного інструмента ( калібрів,
оправки,проводок, кулачків), підготовка калібрувального інструмента.
8.Наладка стана на заданий розмір труб, регулювання стану в процесі роботи, після
перевалки та заміни прокатного інструмента, виявлення та усунення причин
недоліків прокатуваних труб.
9.Прийом обладнання після ремонту, прийняття необхідних мір для попередження і
ліквідації простоїв , аварій та поломок станів, які обслуговуються.
10.Подача заготовки до стана , прибирання прокатаних труб, оформлення ярликів.
11. Порізка труб на пилі «Радіак», обрізка кінців труб та вирізання проб
12. Доставка змінного інструменту, змащування вузлів деталей стана, труб.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія – 8124 Вальцювальник стана холодного прокату труб
Кваліфікація: 6 розряд
Знає, розуміє:
1.Нормативно-правові акти; положення, інструкції, інші керівні матеріали і
документи стосовно роботи вальцювальника стана холодного прокату труб.
2.Перелік і послідовність технологічних операцій під час виробництва безшовних
труб загального призначення.
3. Сортамент і марки сталі, які прокатують на станах.
3.Коефіцієнт витягування і норми витрат.
4. Будову і принцип дії основного і допоміжного обладнання станів холодного
прокату труб.
5. Прокатний інструмент, який використовується при роботі на станах ХПТ, ХПТР,
волочильних станах.
6. Вимоги державного стандарту до труб, які прокатують на стані.
7. Види браку, причини виникнення та правила усунення браку.
8.Системи ручного і автоматичного керування станом.
9. Правила наладки і правила технічної експлуатації обладнання, таблицю
налаштування стана.
10. Марки сталі, їх властивості під час прокатки.
11.Правила перевалки калібрів та правила підбору і заміни прокатного інструменту.
12.Основи ведення технологічного процесу прокатки труб із зовнішнім діаметром 75
мм і більше на валковому стані холодного прокату труб.
13. Основи ведення технологічного процесу прокатки труб на стані теплого прокату
труб.
14. Основи ведення технологічного процесу прокатки труб на стані тандем.
15. Основи ведення технологічного процесу прокатки на двопотоковому валковому
стані холодного прокату труб.
16. Основи ведення технологічного процесу прокатки труб перемінного перерізу.
17. Основи ведення технологічного процесу прокатки особливо тонкостінних труб.
18.Основи ведення технологічного процесу прокатки хвилеводних труб.
19. Основи ведення технологічного процесу прокатки підшипникових труб.
20. Основи ведення технологічного процесу прокатки
плавникових,
електрополірованих і без рискових труб, труб із сплавів.
21. Основи ведення технологічного процесу прокатки труб спеціального
призначення на валкових станах холодного прокату труб.
22. Основи ведення технологічного процесу прокатки особливо тонкостінних
нержавіючих, без рискових і профільних труб із зовнішнім діаметром понад 30 мм
на роликовому стані холодного прокату труб.
16. Види браку труб на стані ХПТ, методи його попередження та усунення.
17. Види браку труб на стані ХПТР, методи його попередження та усунення.
18. Види браку труб при волочінні, способи його попередження та усунення.
19. Загальні правила охорони праці на металургійному підприємстві.
20. Правила охорони праці під час роботи на станах і верстатах.
21. Правила надання першої допомоги при нещасних випадках.

Вміє:
31.Вести технологічний процес прокатки труб з зовнішнім діаметром 75 мм і
більше на валковому стані холодного прокату труб.
32. Вести технологічний процес прокатки труб на стані теплого прокату труб.
33.Вести технологічний процес прокатки труб на стані тандем.
34.Вести технологічний процес прокатки труб на двопотоковому валковому стані
холодного прокату труб.
35. Вести процес прокатки труб перемінного перерізу.
36.Вести технологічний процес прокатки особливо тонкостінних, хвилеводних,
підшипникових, плавникових, електрополірованих і без рискових труб.
37.Вести технологічний процес прокатки труб із сплавів.
38.Вести технологічний процес прокатки труб спеціального призначення на
валкових станах холодного прокату труб.
39.Ввести процес прокатки особливо тонкостінних нержавіючих, безрискових і
профільних труб із зовнішнім діаметром понад 30 мм на роликовому стані
холодного прокату труб.
40.Задавати заготовку в валки і здійснювати видачу прокатаних труб.
41.Регулювати обтискування і швидкість прокатки в залежності від марок сталі та
різновиду труб.
42.Виконувати змащення вузлів тертя механізмів стана.
43.Слідкувати за якістю прокатаних труб, не допускати прокатку заготовки з
невидаленими дефектами.
44. Виконувати перевалку калібрів і заміну прокатного інструмента.
45.Здійснювати контроль геометричних розмірів і якості прокатаних труб та відбір
проб.
46.Не допускати прокату заготовки з невидаленими дефектами.
47.Користуватись (налагоджувати) контрольно-вимірювальним інструментом,
показниками контрольно-вимірювальних приладів для контролю і регулювання
технологічного процесу прокатки.
48.Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці.
49.Виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього
середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного виконання
робіт.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

№
з/п

Найменування

Кількість на групу з
15 осіб
Примітка
Для
Для
індивіду групового
ального
користу
користув
вання
ання

Слюсарна майстерня
Обладнання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Верстак слюсарний одномісний з
підйомними лещатами
Машина для згинання листів
трьохвалкова
Прес гвинтовий ручний
Прес-ножиці
Верстат вертикальносвердлильний
Верстат настільний свердлильний
Верстат ножівковий
Верстат стаціонарний
обпилювальний
Верстат точильно-шліфувальний
Верстат чотири роликовий для
гнуття металу
Вантажопідйомні механізми
Інструмент
Борідок слюсарний
Вороток для мітчиків і плашок
Головки змінні до торцевих
воротків (комплект)
Зубило слюсарне
Канавочник
Клейма ручні буквені та цифрові
(комплект)
Обценьки
Ключі гайкові (комплект)
Ключі гайкові розвідні
Крейцмейсель слюсарний
Круглогубці
Кусачки торцеві
Молоток дерев’яний
Молоток рихтувальний
Молоток слюсарний стальний

15
1
1
1
1
2
1
1
1
1
-

1

15
-

5
30
5

15
-

5
5
2

15
15

2
5
5
5
2
2
10
4
5

№
з/п

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Найменування

(масою 500-600 г)
Молоток зі вставками з м’якого
металу
Надфілі (різні)
Напилки машинні (фасонні,
дискові, стержневі)
Напилки (різні)
Натяжки ручні (різні)
Ножиці ручні для різки металу
Ножиці ручні для фігурної різки
металу
Обтискачі ручні (різні)
Викрутки (комплект)
Плоскогубці (різні)
Підтримки ручні (різні)
Рамка для ножівки ручна
Тріскачка
Клуп трубний з плашками 91/2-20
Мітчики (різні)
Мітчики машинні (різні)
Мітчики машинно-ручні
(комплект)
Плашки круглі (різні)
Плашки розсувні призматичні
(різні)
Полотно ножівкове для металу
Свердла перові (різні)
Свердла спіральні з конусним і
циліндричним хвостовиком (різні)
Свердла центрувальні
Лампа для пайки
Паяльник бензиновий
Паяльник з періодичним
підігріванням
Паяльник електричний 36В
Напилок з електроприводом
Ножиці ручні електричні
Ножиці важільні махові
Кернер

Кількість на групу з
15 осіб
Примітка
Для
Для
індивіду групового
ального
користу
користув
вання
ання
-

5

-

45
10

30
-

15
30
5
5

15
15
-

30
5
2

-

20
10

30
-

100
6
75

-

8
2
2
2

15

8
1
1
1
5

1
1
10
15
20

№
з/п

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Найменування

Лінійка металічна вимірювальна
500 мм
Лінійка металічна вимірювальна
1000 мм
Лінійка паралельна, 150 мм
Лінійка перевірочна лекальна
Міри довжини кінцеві
плоскопаралельні (набори № 1;2)
Мікрометр гладкий
Кутомір для вимірювання
зовнішніх кутів
Кутомір для вимірювання
зовнішніх і внутрішніх кутів
Кутник перевірочний лекальний
плоский 90
Кутник перевірочний (різні)
Рівень брусковий
Рівень рамний
Центрошукач
Рисувалка
Циркуль для розмічання
Шаблони для перевірки кута
заточення зубила, крейцмейселя,
свердла
Шаблони радіусні (різні)
Шаблони різьбові (різні)
Шабери двосторонні
Шабери дискові
Шабери ручні (різні)
Шабери плоскі зі вставками різних
розмірів
Шабер тригранний
Шабер фасонний
Шабер пневматичний
(електромеханічний)
Штангенглибиномір
Штангенциркуль ШЦ-1
Штангенциркуль ШЦ-2
Щупи плоскі (комплект)

Кількість на групу з
15 осіб
Примітка
Для
Для
індивіду групового
ального
користу
користув
вання
ання
3
-

3

15
15

-

-

2

-

15
5

-

4

-

2

15
15
-

2
2
2
5
6

-

3
3
3
2
15
8
8
5
5

15
-

2
8
3

№
з/п

76.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Найменування

Мікрометр гладкий
Прилади і пристрої
Домкрат звичайний
Нагубники на лещата м’які
(комплект)
Патрон свердлильний
двокулачковий
Патрон свердлильний
трикулачковий
Плита для правки
Плита перевірочна
Плита розмічальна
Підкладки перевірочні (комплект)
Підкладки призматичні (комплект)
Притискачі для труб
Призма перевірочна
Призма для розмітки
Призма для розмітки деталей під
кутом
Пристрої для гнуття

18.
19.

Пристрої для обпилювання (рамки,
копіри і інше)
Пристрій з магнітною основою
поворотний
Стійка індикаторна з магнітною
основою
Стійка індикаторна універсальна
Лещата ручні

20.

Штамби для рубання і гнуття

15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.
5.

Допоміжне устаткування
Ящик для розмітки
Стіл для перевірочної плити
Стіл для плити розмічальної
Стіл для плити правильної
Шафа для схову інструменту учнів

Кількість на групу з
15 осіб
Примітка
Для
Для
індивіду групового
ального
користу
користув
вання
ання
2
15

2

-

2

-

4

-

1
1
1
1
4
2
2
1

-

1
за
потребою
за
потребою
за
потребою
за
потребою

-

1
2
за
потребою

-

1
1

-

1

-

1
1

№
з/п

6.
7.
8.
9.
10.

16.
17.
18.
19.
20.
1.

Найменування

Шафа для спецодягу учнів
Щітка для чистки напилків
Щітка для змітання сміття
Ящик із совком
Ящик матеріалу для витирання
Ремонтна майстерня
Устаткування
Компресор повітряний поршневий
загального призначення
Машина мийна
Верстат вертикальносвердлильний
Верстат точильно-шліфувальний
Вантажопідйомні механізми
Інструмент
Слюсарно-монтажний інструмент
(комплект)

Кількість на групу з
15 осіб
Примітка
Для
Для
індивіду групового
ального
користу
користув
вання
ання
1
15
3
15
3
2
1

1
1
1
1
1
15

ЗМІСТ
Авторський колектив
Аркуш погоджень
Загальні положення
Державний стандарт з кваліфікації 3 розряду
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
Типовий навчальний план
Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань»
Типова навчальна програма з предмету «Основи галузевої економіки і
підприємництва»
Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології »
Типова навчальна програма з предмета «Технологія монтажу експозиції та
художньо – оформлювальних робіт»
Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство»
Типова навчальна програма з предмета « Читання креслень»
Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка»
Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці»
Типова
навчальна
програма
з
предмета
«Технологія
виробництва
холоднодеформованих труб»
Типова навчальна програма з предмета «Обладнання для виробництва
холоднодеформованих труб»
Типова навчальна програма з професійно-практичної підготовки
Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Перелік основних обов’язкових засобів навчання
Державний стандарт з кваліфікації 4 розряду
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
Типовий навчальний план
Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань»
Типова навчальна програма з предмету «Основи галузевої економіки і
підприємництва»
Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології »
Типова навчальна програма з предмета «Читання креслень»
Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка»
Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці»
Типова
навчальна
програма
з
предмета
«Технологія
виробництва
холоднодеформованих труб»
Типова навчальна програма з предмета «Обладнання для виробництва
холоднодеформованих труб»
Типова навчальна програма з професійно-практичної підготовки
Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Перелік основних обов’язкових засобів навчання

Державний стандарт з кваліфікації 5 розряду
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
Типовий навчальний план
Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань»
Типова навчальна програма з предмету «Основи галузевої економіки і
підприємництва»
Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології »
Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство»
Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці»
Типова
навчальна
програма
з
предмета
«Технологія
виробництва
холоднодеформованих труб»
Типова навчальна програма з предмета «Обладнання для виробництва
холоднодеформованих труб»
Типова навчальна програма з професійно-практичної підготовки
Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Перелік основних обов’язкових засобів навчання
Державний стандарт з кваліфікації 6 розряду
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
Типовий навчальний план
Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань»
Типова навчальна програма з предмету «Основи галузевої економіки і
підприємництва»
Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології »
Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці»
Типова
навчальна
програма
з
предмета
«Технологія
виробництва
холоднодеформованих труб»
Типова навчальна програма з предмета «Обладнання для виробництва
холоднодеформованих труб»
Типова навчальна програма з професійно-практичної підготовки
Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Перелік основних обов’язкових засобів навчання

