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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДСПТО
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки
(підвищення кваліфікації) робітників з професії 8159 Лаборант хімічного
аналізу 2, 3, 4, 5-го розрядів розроблено відповідно до статті 32 Закону
України «Про професійно-технічну освіту» і постанови Кабінету Міністрів
України від 17 серпня 2002 р. № 1135 «Про затвердження Державного
стандарту професійно-технічної освіти» та є обов’язковим для виконання
всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами,
установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку
(підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх
підпорядкування та форми власності.
У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного
навчання на 2 розряд становить 797 годин, на 3 розряд - 523 години, на 4
розряд – 443 години, на 5 розряд – 305 годин.
У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної
професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації,
якої набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.
При організації перепідготовки за робітничими професіями термін
професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для
первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при
цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50 % за
рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача
документа про присвоєння робітничої професії.
У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути продовжені
за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до
вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників
робітничих кадрів тощо.
Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення
предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика
і культура спілкування» тощо).
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на
основі кваліфікаційної характеристики професії 8159 Лаборант хімічного
аналізу (Випуск № 1 «Професії працівників, які є загальними для всіх видів
економічної діяльності», Розділ № 2 «Професії робітників, які є загальними
для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства
праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336), досягнень
науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових
методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і
містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до
рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено
вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії
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працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності»)
Довідника
кваліфікаційних
характеристик
професій
працівників,
затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 29 грудня 2004 року № 336.
Професійно-практична підготовка здійснюється
в навчальних
майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або
безпосередньо на робочих місцях підприємств.
Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійнотехнічної освіти не може перевищувати 80 % загального фонду навчального
часу, відповідно варіативний компонент – 20 %.
Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу,
передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної
освіти.
Обліковими одиницями навчального часу є:
академічна година тривалістю 45 хвилин;
урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6
академічних годин;
навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;
навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних
годин;
навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.
Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження
виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється
залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із
законодавством.
Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою,
засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і
вихідний
контроль
знань, умінь та
навичок учнів (слухачів), їх
кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та
об'єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та
навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.
Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації
робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється
вхідний
контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному
центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування
державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими
центральними органами виконавчої влади.
Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти
самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною
характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у
відповідній галузі.
До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише
після навчання і перевірки знань з охорони праці.
Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного
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на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт
розробляється
професійно-технічними
навчальними
закладами,
підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньокваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.
Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та
третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний
рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.
Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно
пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний
рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та
видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.
Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про
присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження
зразків документів про професійно-технічну освіту».
Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного
навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації
їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво
державного зразка про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійнотехнічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)
підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
1. Професія: 8159 Лаборант хімічного аналізу
2. Кваліфікація: лаборант хімічного аналізу 2-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
методику проведення простих аналізів;
елементарні основи загальної та аналітичної хімії;
правила обслуговування лабораторного устаткування, апаратури і
контрольно-вимірювальних приладів;
кольори, властиві тому чи іншому елементу, який знаходиться в
аналізованій речовині;
властивості кислот, лугів, індикаторів та інших застосовуваних
реактивів;
правила відбору проб;
правила приготування середніх проб.
Повинен уміти:
проводити прості однорідні аналізи за затвердженою методикою без
попереднього відокремлення компонентів;
проводити відбір проб,виконувати пробопідготовку;
виконувати краплинний аналіз електроліту та інших речовин за
допомогою реактивів, фільтрувального паперу, фарфорової пластинки;
визначати вміст води за Дином і Старком, питому вагу рідин вагами
Мора і Вестфеля, температури спалаху у відкритому тиглі і за МартенсПенським, в'язкість за Енглером, склад газу на апараті Орса;
проводити перегонку нафтопродуктів та інших рідких речовин за
Енглером;
проводити випробування простих лакофарбових продуктів на
спеціальних приладах;
визначати кількість вуглецю шляхом спалювання стружки в апараті
Вюртиця (у потоці кисню);
проводити хімічний аналіз вуглецевих і низьколегованих сталей;
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визначати густину рідких речовин ареометром, густину газоподібних
речовин пікнометричним методом, лужність середовища і температуру
краплепадіння;
визначати температуру плавлення і застигання горючих матеріалів;
брати участь у приготуванні титрованих розчинів і паяльних флюсів;
визначати процентний вміст вологи в аналізованих матеріалах із
застосуванням технічних терезів;
проводити аналіз хімічного складу сплавів на мідній основі;
готувати середні проби рідких і твердих матеріалів для аналізу;
визначати концентрації латексів і просочувальних розчинів, злив за
сухим залишком;
визначати залишок на ситі під час просівання інгредієнтів;
готувати пластифікатор, змішувати його з порошком твердого сплаву;
стежити за роботою лабораторної установки, записувати її показання
під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче
місце;
дотримуватись норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і
навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності
знати и виконувати виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з
охори праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового
розпорядку.
виконує правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами,
механізмами, користується засобами колективного та індивідуального
захисту.
5. Вимоги
до
кваліфікації осіб

освітнього,

освітньо-кваліфікаційного
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рівнів,

5.1. При вступі на навчання
Повна або базова загальна середня освіта.
5.2. Після закінчення навчання
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта та
професійна підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень
«кваліфікований робітник» за професією Лаборант хімічного аналізу 2-го
розряду; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Переробна промисловість. Роботи, які є загальними для усіх видів
економічної діяльності (робітники): дослідження та визначення хімічного
аналізу повітря, води, газів, сировини, проміжних речовин та готової
продукції, що виробляється в галузях промисловості (КВЕД - 2010. Секція С. Розділи: 10-12, 17, 19-20, 22-24).
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється, після закінчення строку
навчання, відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці
жінок, затверджених МОЗ України №256 від 29.12.1993).
7.3.Медичні обмеження.
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Типовий навчальний план
Професія: 8159 Лаборант хімічного аналізу
Кваліфікація: 2-го розряду
Загальний фонд навчального часу: 827 годин
Кількість годин
№
з/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
4.

5.
6.

Навчальні предмети
Загальнопрофесійна підготовка
Інформаційні технології
Основи галузевої економіки і підприємництва
Основи правових знань
Правила дорожнього руху
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Охорона праці
Хімічний аналіз
Обладнання хімічних лабораторій
Загальна хімічна технологія
Матеріалознавство
Електротехніка
Читання креслень
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація( або
проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація
при продовженні навчання)
Загальнийобсяг навчального часу (без п. 4)
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з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

74
17
17
17
8
15
278
30
106
35
52
17
17
17
442
204
238
30

5
5

19
14
4
1

7
797

24

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень
для підготовки кваліфікованих робітників за професією
Лаборант хімічного аналізу 2-го розряду
1. Кабінети:
– охорони праці;
– електротехніки;
– читання креслень;
– хімічного аналізу;
– інформаційних технологій;
– матеріалознавства.
2. Лабораторія:
– хімічного аналізу.
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання
кваліфікованих робітників:
 допускається зменшення кількості кабінетів, майстерень за рахунок їх об’єднання;
 індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись
при наявності обладнаного робочого місця;
- предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за
згодою підприємств-замовників кадрів.
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Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.
3.

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема
Використання інформаційних та комп’ютерних
технологій для автоматизації виробництва
Елемента системи автоматизованого та
автоматичного управління
Вивчення обладнання, що використовується в
роботі лаборанта хімічного аналізу 2-го розряду
Усього годин:

4

1

7

4

6
17

5

Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для
автоматизації виробництва
Поняття про системи управління автоматизованим бладнанням.
Ручне автоматизоване, автоматичне управління.
Числове програмне керування його різновиди (локальні системи,
супервізирне керування, пряме числове управління).
Принцип будови та склад гнучких виробничих систем: гнучкі
автоматизовані виробничі модулі (ГВМ), гнучкі автоматизовані виробничі
комплекси (ГВК). Визначення та принцип будови автоматизованих
систем.АСУП - автоматизована система управління підприємством.САПР –
система
автоматизованого
проектування.АТСС–
автоматизована
транспортно-складська система.АСУТП - автоматизована система управління
технологічним процесом.
Охорона праці та техніка безпеки під час роботи на автоматизованому
обладнанні.
Роль людського фактора в автоматизованому виробництві.
Лабораторно-практична робота
1. Ознайомлення з автоматизованим обладнанням за професією
(сушильна та муфельна шафи).
Тема 2. Елементи системи автоматизованого та автоматичного
управління
Датчики, які використовуються в обладнанні, що використовує
лаборант хімічного аналізу. Характеристика датчиків, будова та принцип дії.
Виконавчі механізми в обладнанні лабораторій хімічного аналізу.
Характеристики виконавчих механізмів, будова та принцип дії.
Лабораторно-практичні роботи
1.Вивчення характеристики та будови датчика.
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2.Вивчення характеристик та будови виконавчих механізмів.
Тема 3. Вивчення обладнання, що використовується в роботі лаборанта
хімічного аналізу 2-го розряду
Автоматична муфельна та сушильна шафи. Вивчення електронних
аналітичних і техно-хімічних ваг.
Будова, експлуатація та правила
(електричних, магнітних та інших), розтирачів.

користування

змішувачів

Будова та експлуатація електричних водяних, пісчаних бань та
електроплит.
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Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема
Загальні основи суспільного виробництва
Поняття ринку і ринкових відносин. Формування
та розвиток ринку
Реформування економіки. Власність та її
економічна сутність. Роздержавлення та
приватизація
Система підприємництва. Підприємство у системі
ринкових відносин
Витрати виробництва і собівартість продукції.
Ціна та ціноутворення. Прибуток та система
оподаткування прибутків підприємств
Організація і оплата праці
Економічно активне населення. Зайнятість
населення. Ринок праці. Підготовка
конкурентоспроможних робітників – основа
соціального захисту
Відтворення суспільного продукту. Національний
прибуток
Усього годин:

2
2
2

2
3

2
2

2
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Тема 1. Загальні основи суспільного виробництва
Основні завдання курсу “Основи галузевої економіки і
підприємництва”.
Необхідність
вивчення
курсу
для
підготовки
кваліфікованих, конкурентоспроможних робітників. Стан та проблеми
становлення національної економіки України.
Поняття економіки, типи економічних систем. Товарне виробництво як
першооснова ринкової економіки. Економіка та її місце у суспільному житті.
Типи економічних систем. Товарне виробництво, його типи та види.
Виникнення, сутність та функції грошей. Закони ринкового господарства.
Інфляція, причини і наслідки.
Тема 2. Поняття ринку і ринкових відносин. Формування та розвиток
ринку
Поняття, сутність ринку, його роль. Функції та структура ринку. Умови
функціонування ринку. Ринкова інфраструктура та її функції. Закон попиту
та пропозиції у системі законів ринкового господарства. Суть соціально16

орієнтованої ринкової економіки. Економічна роль держави в умовах ринку.
Тема 3. Реформування економіки. Власність та її економічна сутність.
Роздержавлення та приватизація
Реформування економіки. Поняття власності. Власність та її
економічна сутність. Функції власності. Форми власності. Право власності.
Суб’єкти права власності. Роздержавлення. Приватизація. Значення
приватизації. Форми приватизації. Етапи приватизації. Орендна форма
господарювання.
Тема 4. Система підприємництва. Підприємництво в системі ринкових
відносин
Підприємництво - соціально-економічна основа ринкової економіки.
Організаційно - економічні форми підприємництва. Розвиток і види
підприємств. Форми підприємств. Умови та порядок створення, реорганізації
та ліквідації підприємств.
Тема 5. Витрати виробництва і собівартість продукції. Ціна та
ціноутворення. Прибуток та система оподаткування прибутків
підприємств
Показники ефективності виробництва. Витрати виробництва.
Собівартість продукції та шляхи її зниження. Поняття про ціни та їх види.
Фактори підвищення та зниження цін. Дохід та його економічна природа.
Розподіл та використання доходу на підприємстві. Рентабельність. Система
оподаткування доходів підприємства. Класифікація податків. Пільги при
оподаткуванні доходів.
Тема 6. Організація і оплата праці
Форми організації праці. Організація робочого місця. Раціональний
режим праці і відпочинку. Норми виробітку, порядок їх установлення і
перегляду. Тарифна система та її елементи (класи, категорії, розряди,
порядок їх присвоєння). Заробітна плата, її форми і системи. Реальна
заробітна плата і захист її від інфляції. Проблеми соціального захисту.
Тема 7. Економічно активне населення. Продуктивність праці.
Зайнятість населення. Ринок праці
Економічно активне населення. Зайнятість населення. Безробіття.
Державні гарантії зайнятості.
Ринок праці. Власність та її економічна сутність. Роздержавлення та
приватизація. Власність, її форми і функції.
Реформування земельних відносин. Роздержавлення та приватизація.
Орендна форма господарювання.
Тема 8. Відтворення суспільного продукту. Національний прибуток
Поняття про суспільне відтворення, види та типи. Розподіл його на
фонди, засоби виробництва та предмети споживання. Національний
прибуток: суть, значення, джерела зростання, розподіл та перерозподіл.
17

Типова навчальна програма з предмета
«Основи правових знань»
Кількість годин
№
з/п

з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема
Право – соціальна цінність, складова частина
загальнолюдської культури. Поняття та ознаки
правової держави

2

Конституційні основи України
Правові основи професійно-технічної освіти
Цивільне право і відносини, що ним регулюються
Господарство і право
Правове регулювання господарських відносин у
галузі побутового обслуговування населення
7. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд
господарських спорів
8. Праця, закон і ми
9. Адміністративний проступок і адміністративна
відповідальність
10. Злочин і покарання
11. Правова охорона природи. Охорона природи невід’ємна умова сталого економічного та
соціального розвитку України
12. Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки
Усього годин:

3
1
1
2

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1
1
2
1
1
1

1
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Тема 1. Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської
культури. Поняття та ознаки правової держави
Право у житті кожного з нас. Право – цінність – одна із засад
державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні
основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Той, хто порушує
юридичні закони, порушує і закони совісті. Правомірна поведінка і
правопорушення. Юридична відповідальність.
Поняття правосвідомості як регулятора правомірної поведінки,
чинника зміцнення правопорядку і законності.
Загальна характеристика держави. Держава і громадянське суспільство.
Засади правової держави: повне народовладдя; верховенство права;
політичний, економічний та ідеологічний плюралізм; розподіл державної
влади на законодавчу, виконавчу і судову; забезпечення прав людини.
Значення правосвідомості і правової культури у побудові правової держави.
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Тема 2. Конституційні основи України
Визначення державного (конституційного) права. Поняття Конституції
як Основного Закону держави.
Загальні засади Основного Закону України. Україна – суверенна і
незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Державні символи
України.
Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове
становище громадян України, їхня рівноправність. Права осіб, які належать
до національних меншин, – невід’ємна частина загальновизнаних прав
людини. Гарантування громадянам України права на національно-культурні
надбання та мову.
Основні особисті, соціально-економічні, культурні та політичні права і
свободи громадян України.
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. Соціально-економічні 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
референдум, їх види. Проголошення та призначення Всеукраїнського
референдуму.
Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький
орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок
роботи. Народний депутат України – повноважний представник народу
України у Верховній Раді України та відповідальний перед ним.
Президент України. Президент України – глава держави. Обрання
Президента України та його повноваження. Припинення повноважень
Президента України.
Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади. Кабінет
Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади.
Відносини між виконавчою владою – Кабінетом Міністрів України і
Президентом та Верховною Радою України. Місцеві державні адміністрації –
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складові системи органів державної виконавчої влади.
Прокуратура. Правосуддя. Конституційний Суд України. Здійснення
правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні. Основні
засади судочинства. Статус суддів, їх незалежність та недоторканність. Вища
рада юстиції. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної
юрисдикції в Україні. Склад Конституційного Суду України. Порядок
призначення та строк повноважень його суддів. Повноваження
Конституційного Суду України.
Територіальний устрій України. Автономна Республіка Крим.
Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні,
його система та повноваження.
Тема 3. Правові основи професійно-технічної освіти
Законодавство України про освіту та його завдання. Закон України
“Про освіту”. Право громадян на освіту. Основні принципи освіти. Державна
політика в галузі освіти.
Професійно-технічна освіта – невід’ємна складова частина освіти
України.
Закон України “Про професійно-технічну освіту” та його завдання.
Мета професійно-технічної освіти. Права, обов’язки та відповідальність
учнів, слухачів професійно-технічного навчального закладу. Особливий
соціальний захист учнів, слухачів професійно-технічних навчальних
закладів. Документи про професійно-технічну освіту.
Тема 4. 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.
Право власності. Захист права власності.
Поняття, зміст і принципи приватизації.
Цивільно-правові угоди. Поняття, види та форми угод. Договір як
різновид угоди. Договірні зобов’язання. Окремі види зобов’язань.
Цивільно-правова відповідальність. Поняття та мета цивільно-правової
відповідальності. Зобов’язання, що виникають у разі заподіяння шкоди.
Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.
Спадкове право.
Підстави спадкоємства. Спадкоємство за законом. Спадкоємство за
заповітом.
Тема 5. 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.
Правові основи приватизації державних підприємств. Правове
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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.
Підприємництво в Україні. Законодавство про підприємницьку
діяльність.
Поняття
підприємництва.
Обмеження
у
здійсненні
підприємницької діяльності. Державна реєстрація підприємництва.
Припинення підприємницької діяльності.
Відповідальність у господарських відносинах. Види відповідальності за
порушення господарського законодавства.
Правове регулювання неспроможності, банкрутства суб’єктів
підприємницької діяльності.
Правове регулювання окремих галузей господарства. Правове
регулювання промисловості. Правове регулювання господарських відносин у
капітальному будівництві. Правове регулювання господарських відносин у
сфері транспорту. Правове регулювання господарської діяльності у
сільському господарстві.
Правове регулювання господарських відносин у галузі торгівлі,
побутового обслуговування та громадського харчування.
Тема 6. Правове регулювання господарських відносин у галузі
побутового обслуговування населення
Законодавство про торгівлю. Договори, що укладаються в торгівлі.
Захист споживачів. Права споживачів. Державний захист прав споживачів.
Гарантійні зобов’язання. Права споживачів в разі: придбання ним товару
неналежної якості, порушення виконавцем умов договору про виконання
робіт і надання послуг. Право споживача на безпеку товарів (робіт, послуг).
Право споживача на інформацію про товари (роботи, послуги).
Права споживача у сфері торговельного та інших видів
обслуговування. Право споживача на обмін товару належної якості.
Побутове обслуговування населення. Порядок приймання та
оформлення замовлень на послуги. Виконання та видача замовлень.
Тема 7. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських
спорів
Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які
використовуються при розв’язанні господарських спорів. Система
господарських судів. Подання позову. Вирішення господарських спорів.
Тема 8. Праця, закон і ми
Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір.
Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.
Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і
службовців за шкоду, заподіяну підприємству, організації.
Охорона праці. Відповідальність підприємства за шкоду, заподіяну
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працівникові.
Розгляд трудових спорів. Особливості правового
трудових відносин в окремих галузях господарства.

регулювання

Тема 9. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність
Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та
організація державного управління. Роль адміністративного права у
регулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття
адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності.
Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна
відповідальність за господарські правопорушення.
Тема 10. Злочин і покарання
Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального
права. Злочин та інші правопорушення.
Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна
відповідальність неповнолітніх. Обставини, що виключають суспільну
небезпеку і протиправність діяння. Необхідна оборона. Затримання злочинця.
Крайня необхідність.
Співучасть у злочині. Поняття кримінального покарання. Доцільність,
справедливість покарання як один із засобів боротьби зі злочинністю.
Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи
відповідно до вчинку.
Звільнення від кримінальної відповідальності та від покарання.
Кримінальна відповідальність за господарські злочини.
Тема 11. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова
сталого економічного та соціального розвитку України
Екологічне право та його роль у регулюванні системи “природа–
людина–суспільство”. Основні принципи охорони навколишнього
середовища.
Знання закону – важлива умова попередження екологічних
правопорушень, збереження природи.
Екологізація усього виробничо-господарського процесу – принцип
господарювання. Єдність основних прав і обов’язків підприємств щодо
охорони
навколишнього
природного
середовища,
раціонального
використання земель.
Охорона вод, лісів, надр землі та їх використання. Охорона тваринного
світу. Охорона атмосферного повітря від забруднення.
Відповідальність за порушення законодавства про охорону
навколишнього середовища.
Тема 12. Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки
Загальна характеристика сімейного права України. Поняття шлюбу і
сім’ї. Порядок і умови укладання шлюбу. Особисті та майнові права і
обов’язки подружжя. Припинення шлюбу. Особисті та майнові
правовідносини між батьками і дітьми. Права і обов’язки батьків і дітей.
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Типова навчальна програма з предмета
«Правила дорожнього руху»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема
Загальні положення, терміни та визначення
Обов’язки та правила пішоходів та пасажирів
Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які
керують гужовим транспортом, і погоничів тварин
Регулювання дорожнього руху
Рух транспорту і безпека пішоходів та пасажирів
Особливі умови руху
Надання першої медичної допомоги під час
дорожньо-транспортних подій
Відповідальність за порушення Правил
дорожнього руху
Усього годин:

1
1
1
1
1
1
1
1
8

Тема 1. Загальні положення, терміни та визначення
Інструктаж з охорони праці. Закон України «Про дорожній рух»,
Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має за
мету створення безпечних умов для його учасників.
Закон України «Про дорожній рух», про порядок навчання різних груп
населення Правил дорожнього руху.
Аналіз дорожньо-транспортних подій у населеному пункті, області та
причини їх виникнення.
Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.
Порядок уведення обмежень у дорожньому русі, відповідність
обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил
дорожнього руху.
Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху.
Тема 2. Обов’язки та правила пішоходів і пасажирів
Порядок руху пішоходів у населених пунктах.
Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, або
осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, ведуть велосипед,
мопед, чи мотоцикл, везуть санки, візок тощо.
Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів.
Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.
Рух дорогою організованих груп людей.
Особливості руху організованих груп дітей.
Пішохідний перехід. Порядок переходу проїжджої частини дороги.
Дії пішоходів у разі наближення транспортного засобу з увімкненим
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проблисковим маячком і спеціальним звуковим сигналом.
Дії пішоходів у разі причетності до дорожньої - транспортної пригоди.
Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту.
Правила посадки і висадки.
Права і обов’язки пасажирів під час користування транспортними
засобами.
Дії пасажирів у разі дорожньо-транспортної події.
Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим
транспортом і погоничів тварин
Віковий ценз і вимоги до водіїв велосипедів, мопедів, гужового
транспорту і погоничів тварин. Технічний стан і обладнання вказаних
транспортних засобів.
Розміщення транспортних засобів на проїзній частині. Правила
користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух зазначених
транспортних засобів і прогін тварин забороняються.
Небезпечні наслідки порушення вимог до руху велосипедів, мопедів,
гужового транспорту і прогону тварин.
Тема 4. Регулювання дорожнього руху
Дорожні знаки та їх значення у загальній системі організації
дорожнього руху, їх класифікація.
Дорожня розмітка та її значення у загальній системі організації
дорожнього руху, класифікація розмітки.
Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання
дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг.
Типи світлофорів. Значення сигналів світлофора. Світлофори, що
регулюють рух пішоходів.
Значення сигналів регулювальника:
руки витягнуті в сторони, опущені, або права рука зігнута перед
грудьми;
права рука витягнута вперед;
рука піднята вгору;
інші сигнали регулювальника.
Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора,
дорожніми знаками і розміткою.
Тема 5. Рух транспорту і безпека пішоходів та пасажирів
Правосторонній рух транспорту. Рух у декілька рядів. Взаємна увага –
умова безпеки руху.
Види, призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі
сигналів світловими покажчиками або рукою. Небезпечні наслідки
порушення правил подавання попереджувальних сигналів.
Швидкість руху, дистанція та інтервал.
Поняття про гальмовий шлях. Фактори, які впливають на величину
гальмового шляху.
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Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.
Тема 6. Особливі умови руху
Перевезення пасажирів під час буксирування транспортних засобів.
Навчальна їзда. Умови, при яких дозволяється навчальна їзда.
Початкове навчання керування транспортними засобами. Навчальна їзда на
дорогах.
Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху у житловій зоні.
Автомагістралі і дороги для автомобілів, їх основні ознаки. Рух
автомагістралями і дорогами для автомобілів.
Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил щодо
руху на гірських дорогах і крутих спусках.
Тема 7. Подання медичної допомоги потерпілим під час дорожньої
транспортних пригод
Визначення і термінове припинення дії травмуючого фактора,
звільнення потерпілого із транспортного засобу. Надання першої медичної
допомоги. Правила і засоби перенесення потерпілого. Правила і способи
транспортування потерпілого різними видами транспортних засобів.
Тема 8. Відповідальність за порушення Правил дорожнього руху
Соціально-економічні і правові наслідки дорожньо-транспортних подій
і порушень Правил дорожнього руху.
Поняття і види адміністративних порушень. Кримінальна
відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної шкоди та
шкоди природі.
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Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»
Кількість годин
№
з/п

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема

1. Правові та організаційні основи охорони праці
2. Охорона праці в галузі
3. Основи пожежної безпеки
4. Основи електробезпеки
5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії
Медичні огляди
6. Надання першої допомоги потерпілим при
нещасних випадках
Усього годин:

2
10
5
5
4
4
30

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття «Охорона праці», соціально-економічне значення
охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і
порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при
підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон
України «Про охорону праці», Кодекс законів України про працю, Закони
України «Про охорону здоров'я населення», «Про пожежну безпеку», «Про
обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві і професійного захворювання, що призвело до втрати
працездатності», законодавство про охорону природи і навколишнього
середовища.
Основні завдання стандартів безпеки праці: зниження і усунення
небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних
засобів захисту працюючих. Галузеві стандарти.
Правила внутрішнього трудового розпорядку. 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 підлітків. Порядок забезпечення засобами
індивідуального та колективного захисту.
Державний та громадський контроль за охороною праці, відомчий
контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.
Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та
інструкцій з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і
кримінальна відповідальність.
Навчання та інструктажі з питань охорони праці. Поняття про
виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов'язані з
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працею на виробництві. Травми невиробничого характеру. Алкоголізм і
безпека праці. Профзахворювання і професійні отруєння.
Основні причини травматизму та захворювання на виробництві.
Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві:
організаційні,
технічні,
санітарно-виробничі,
медико-профілактичні.
Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві,
професійних захворювань і професійних отруєнь.
Тема 2. Охорона праці в галузі
Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною
небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна
перевірка знань з охорони праці. Робота з підвищеною небезпекою в галузі.
Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та
устаткування, які використовуються лаборантом хімічного аналізу.
Попереджувальні написи, сигнальне фарбування. Знаки безпеки.
Обов'язкові для всіх робітників правила та заходи щодо попередження
нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій. План евакуації з
приміщень у випадку аварії.
Вимоги безпеки до виробничого устаткування та виробничого процесу.
Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, які виникають під час
праці у лабораторіях (електрострум, хімічні опіки, отруєння хімічними
речовинами, порізи скляним хімічним посудом та ін.).
Знайомство із службовою інструкцією лаборанта хімічного аналізу.
Види інструктажів на робочих місцях, основні умови безпеки праці. Порядок
допуску до самостійної праці.
Правила охорони праці під час роботи із шкідливими, пожежно- і
вибухонебезпечними речовинами.
Діючі положення (інструкції) про відповідальність за порушення та
невиконання правил охорони праці.
Застосування захисних засобів, дотримання санітарно-гігієнічних норм
на робочому місці; значення цих заходів для охорони здоров’я.
Правила допуску робітників на особливо небезпечні роботи. Заходи
безпеки в зоні механізмів, що рухаються і електроустаткування.
Тема 3. Основи пожежної безпеки
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 і горючі рідини.
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Займисті, важко займисті 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.
Категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки.
Класифікація пожежонебезпечних і вибухонебезпечних зон. Знаки
безпеки.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична, атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного
струму на організм людини.
Електричні травми, їх види. Фактори, які впливають на ступінь
ураження людини електрострумом: величина напруги, частота СТРУМУ,
звільнення потерпілого від дії електричного струму.
Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження
електричним струмом.
Допуск до роботи з електрообладнанням і електрифікованими
машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту. Попереджувальні
написи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне
заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від
блискавки. Правила поведінки під час грози.
Класифікація виробничих умов за рівнем електробезпеки. Система
засобів і заходів безпечної експлуатації електроустаткування
Тема 5. Основи гігієни праці ти 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 даною професією.
Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря у
виробничих, навчальних та побутових приміщеннях. Правила експлуатації
опалення та вентиляції. Види освітлення. Природне освітлення, штучне
освітлення. Робоче та аварійне. Правила експлуатації.
Санітарно-побутове забезпечення працюючих.
Щорічні медичні огляди неповнолітніх, осіб віком до 21 року.
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Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках
Стислі основи анатомії людини.
Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги. Дії у
важких випадках. Основні принципи надання першої допомоги:
правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання
першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила
користування. Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях,
вивихах, переломах.
Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.
Надання першої допомоги при знепритомненні (утраті свідомості),
шоку, тепловому та сонячному ударі, опіку, обмороженні.
Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання
допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.
Правила надання першої допомоги при ураженні електричним
струмом.
Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії
особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного
виконання масажу серця та штучного дихання.
Транспортування
потерпілого.
Підготовка
потерпілого
до
транспортування. Вимоги до транспортних засобів.
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Типова навчальна програма з предмета
«Хімічний аналіз»
Кількість годин
№
з/п

з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема

Вступ. Навчально-виховні завдання курсу, його
структура
2. Основні відомості із курсу загальної хімії
3. Теоретичні основи аналітичної хімії
4. Якісний аналіз неорганічних сполук
5. Відбір і підготовка проб
6. Гравіметричний (ваговий) аналіз
7. Титрометричний (об’ємний) аналіз
8. Аналіз органічних сполук
9. Методи аналізу рідких, газоподібних та твердих
речовин
10. Якісний аналіз металів та сплавів
Усього годин:
1.

2
8
14
18
5
12
16
12

2
4
6

2

15
4
106

14

Тема 1. Вступ. Навчально-виховні завдання курсу, його структура
Інструктаж з охорони праці.
Перспективи розвитку хімічного аналізу. Значення хімічного аналізу
для народного господарства. Внесок вітчизняних учених в розвиток
аналітичної хімії.
Методи хімічного і фізико-хімічного аналізу. Головні напрямки
вдосконалення методів аналізу.
Вимоги охорони праці під час виконання аналізів. Основні причини
травм та нещасних випадків при виконанні аналізів. Коротка характеристика
лабораторії хімічного аналізу з точки зору охорони праці.
Соціально-економічне і народногосподарське значення професії
“Лаборант хімічного аналізу”. Ознайомлення з кваліфікаційною
характеристикою та програмою навчання за професією.
Тема 2. Основні відомості з курсу загальної хімії
Положення металів у періодичній системі хімічних елементів
Д.І.Менделєєва, особливості їх електронної будови. Огляд металів за групами
періодичної системи хімічних елементів. Загальні фізичні та хімічні
властивості металів, їх застосування у народному господарстві. Різниця у
відновних властивостях металів.
Огляд неметалів за групами і періодами періодичної системи хімічних
елементів Д.І.Менделєєва. Порівняння окисних та відновних властивостей
неметалів. Сполуки неметалів, їх відношення до води, кислот, лугів,
окисників.
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Класи неорганічних сполук. Класифікація. Кислотні оксиди, їх хімічні
властивості. Оксигеномістні кислоти, їх солі.
Перехідні елементи. Метали побічних підгруп, їх властивості в зв’язку
з положенням у періодичній системі.
Оксиди і гідроксиди металів, залежність їх властивостей від ступеня
окислення елемента і положення його у періодичній системі. Солі, їх
класифікація, способи отримання. Солі гідроксидів амфотерних металів, їх
властивості і назви.
Лабораторно-практична робота
1. Властивості оксидів неметалів. Властивості кислот, лугів, солей.
Отримання солей.
Тема 3. Основні відомості з аналітичної хімії
Предмет і завдання аналітичної хімії.
Розчини. Хімічна рівновага у розчинах.
Розчини. Насичені, ненасичені, пересичені. Способи вираження
концентрації. Масова частка, молярна концентрація. Розрахунок концентрації
розчину. Приготування розчинів заданої концентрації.
Вплив середовища на стан йонів у розчинах. Зворотні і незворотні
реакції. Напрямки перебігу хімічних реакцій у розчині.
Закон діючих мас. Хімічна рівновага. Константа рівноваги реакції у
водних розчинах. Застосування закону діючих мас в аналітичній хімії.
Рівновага в системах осад - насичений розчин.
Йонний добуток води. Йони гідроксонію. Рівновага Н+ і ОН- іонів у
водних розчинах, поняття рН. Визначення і регулювання рН середовища.
Рівновага в розчинах слабких електролітів. Константа електролітичної
дисоціації. Ступінь електролітичної дисоціації слабких електролітів.
Буферні розчини.
Суть буферної дії. Буферна ємність. Рівновага в буферних розчинах.
Застосування буферних розчинів у хімічному аналізі.
Гідроліз солей.
Типи солей. Рівновага у розчинах солей протолітів. Теоретичні основи
гідролізу.
Прискорення і сповільнення гідролізу солей.
Кристалічні та аморфні осади. Застосування реакцій осадження в
хімічному аналізі. Добуток розчинності. Вплив різних факторів на
розчинність малорозчинних електролітів.
Окисно-відновні реакції.
Теоретичні основи окисно-відновних реакцій, які використовуються в
аналітичній хімії. Напрямлення реакцій окиснення-відновлення. Окисновідновні потенціали. Нормальний водневий електрод.
Комплексні сполуки.
Основи теорії комплексоутворення. Комплексоутворювач (центральний
атом), зовнішня сфера, внутрішня сфера, ліганди, комплексне число.
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Номенклатура комплексних сполук.
Колоїдні системи. Визначення та класифікація колоїдів. Отримання і
руйнування колоїдних систем. Властивості колоїдів.
Лабораторно-практична робота
1. Приготування розчинів речовин заданої концентрації.
Тема 4. Якісний аналіз неорганічних сполук
Якісне визначення катіонів. Призначення якісного аналізу. Умови
визначення йонів. Реакції, які використовуються в якісному аналізі. Загальні і
специфічні аналітичні реакції.
Методи якісного аналізу. Аналіз мокрим та сухим шляхом. Хімічні та
фізико-хімічні методи якісного аналізу. Макро-, напівмікро-, мікро,
субмікро-, субультрамікрометоди. Краплинний, мікрокристалоскопічний
аналіз. Безстружковий метод. Умови проведення якісних реакцій.
Специфічність та чутливість реакцій. Способи підвищення чутливості
реакцій.
Посуд, реактиви і прилади, що застосовуються в якісному аналізі.
Дробний і систематичний аналіз.
Періодичний закон і аналітична класифікація катіонів. Кислотноосновна класифікація катіонів.
Перша аналітична група катіонів: Натрію, Калію, амонію (розчинна).
Характеристика групи. Загальні і часткові реакції катіонів першої групи.
Систематичний хід аналізу суміші катіонів першої групи.
Друга аналітична група катіонів: Аргентуму, Плюмбуму, Меркурію (І).
Характеристика групи. Загальні і часткові реакції катіонів. Систематичний
хід аналізу катіонів другої групи.
Третя аналітична група катіонів: Барію, Стронцію, Кальцію, їх
характеристика. Загальні і часткові реакції катіонів третьої групи. Схема
аналізу суміші катіонів 1І та ІІІ груп.
Четверта аналітична група катіонів: Алюмінію, Цинку, Хрому, Стануму
(ІІ і 1V), Арсену (ІІІ і V). Загальні і часткові реакції катіонів четвертої групи.
Схема ходу аналізу суміші катіонів четвертої групи.
Загальні і часткові реакції катіонів четвертої аналітичної групи. Схема
аналізу суміші катіонів четвертої групи. Аналіз суміші катіонів 1-1V
аналітичних груп.
П’ята аналітична група катіонів: Феруму (ІІ і Ш), Марганцю, Магнію,
Бісмуту, Сурми. Характеристика групи. Систематичний хід аналізу суміші
катіонів п’ятої групи. Аналіз суміші катіонів третьої, четвертої, п’ятої груп.
Шоста аналітична група катіонів: Купруму, Нікелю, Кобальту,
Меркурію (ІІ), Кадмію. Характеристика групи. Загальні і часткові реакції
катіонів шостої групи.
Аналіз суміші катіонів усіх шести груп. Попередні випробування. Хід
аналізу.
Якісне визначення аніонів.
Аналітична класифікація аніонів, основана на розчинності солей Барію
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і Аргентуму.
Перша аналітична група, осадження солями Аргентуму: хлорид -,
бромід -, йодид -, сульфід-йони. Характеристика групи. Загальні і часткові
реакції аніонів першої групи.
Друга аналітична група аніонів, що утворюють малорозчинні у воді
солі Барію: сульфіт-, сульфат -, тіосульфат -, карбонат -, фосфат -, хроматаніони. Характеристика групи. Загальні і часткові реакції аніонів другої
групи.
Третя аналітична група аніонів: солі Аргентуму і Барію розчинні у
воді: нітрит -, нітрат-, ацетат-іони. Характеристика групи. Загальні і часткові
реакції аніонів третьої групи.
Аналіз суміші аніонів 1-ІІІ аналітичних груп.
Аналіз невідомої речовини.
Поняття про експресні методи аналізу суміші катіонів і аніонів.
Лабораторно-практичні роботи
1.Аналіз суміші катіонів 1 та ІІ груп.
2. Складання схеми та виявлення катіонів ІІІ групи у виданому розчині (з
осадом, без осаду).
3.Аналіз суміші катіонів (1-V1 груп).
4.Складання схеми аналізу за заданим переліком катіонів.
Тема 5. Відбір і підготовка проб
Поняття про середню пробу. Склад і методика відбору середньої проби.
Залежність точності аналізу від правильності і якості відбору проб.
Установлення способу відбору, вимоги до точок відбору проб.
Відбір проб газів. Характеристика проб: середньої, верхньої,
центральної, нижньої, складної періодичної і разової.
Вибір видів посуду у залежності від природи аналізованого газу і
обсягу проби. Прийоми відбору проб газу в газову піпетку, аспіратор.
Ознайомлення із способами зберігання проб газів.
Відбір проб рідин. Конструкція пробовідбірника залежно від виду
аналізуючої рідини (кислоти, луги, нафтопродукту тощо.) Правила відбору і
збереження проб агресивних і летких рідин.
Правила відбору проб із дрібної тари і великих резервуарів. Відбір проб
рухливих рідин і напіврідких речовин.
Відбір проб твердих речовин. Проведення підготовки проб:
подрібнення, перемішування, скорочення, концентрування, маркування
тощо. Виконання цих операцій вручну чи машинним способом.
Залежність способу відбору проб твердих тіл від стану матеріалу і тари.
Відбір проб металів. Обробка відібраних проб.
Охорона праці при відборі та підготовці проб.
Тема 6. Гравіметричний (ваговий) аналіз
Поняття про кількісний аналіз. Класифікація методів кількісного
аналізу.
Хімічні
методи
кількісного
аналізу
(гравіметричний,
титриметричний, інструментальні).
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Гравіметричний (ваговий) аналіз.
Сутність гравіметричного аналізу. Класифікація методів.
Обладнання для гравіметричного аналізу: ваги, ексикатори, муфельні
та сушильні шафи тощо.
Основні операції гравіметричного аналізу: взяття наважки, отримання
осаду, відокремлення та промивання осаду, висушування, зважування.
Вимоги до осадів.
Розрахунки в гравіметричному аналізі. Поняття про вагову та
осаджувальну форму. Поняття про фактор перерахунку. Теоретичні основи
виділення осадів із розчинів за допомогою специфічних неорганічних
реактивів. Методи підвищення точності гравіметричних визначень. Вибір
оптимальних умов для гравіметричних визначень.
Техніка гравіметричного аналізу.
Приклади гравіметричного аналізу (визначення барію у хлориді барію).
Розрахункові роботи:
розрахунок наважки і об’єму розчину;
визначення масової частки вмісту визначуваної речовини у зразку;
фактори перерахунку.
Тема 7. Титриметричний (об’ємний) аналіз
Охорона праці під час виконання аналізів титриметричним методом.
Робота з кислотами та лугами. Особливості роботи з окисниками і
відновниками.
Сутність титриметричного
(об’ємного)
аналізу.
Титрування.
Стандартний (титрований) розчин. Титр і нормальність розчину. Точка
еквівалентності і кінцева точка титрування. Поняття про криві титрування.
Реакції, що використовуються в титриметричному аналізі, вимоги до
них. Умови титрування. Класифікація методів об’ємного аналізу.
Методи встановлення точки еквівалентності. Загальні способи
титрування: пряме, зворотнє, непряме.
Вимірювання об’ємів розчинів. Посуд для вимірювання об’ємів
розчинів. Приготування стандартних розчинів за точною наважкою вихідних
речовин, а також іншого титрованого розчину, за фіксаналом.
Розрахунки в титриметричному аналізі.
Метод нейтралізації, кислотно-основного титрування. Характеристика
методу. Встановлення точки еквівалентності за допомогою індикаторів.
Кислотно-основні індикатори. Інтервал переходу індикаторів. Вибір
індикатора.
Приготування стандартних (титрованих) розчинів лугів і кислот.
Вихідні речовини і визначення титру кислот і лугів. Приклади визначення
методом нейтралізації.
Поняття про кислотно-основне титрування в неводних середовищах.
Метод окиснення-відновлення (оксидиметрії).
Поняття про окисно-відновні методи титрування. Реакції окисненнявідновлення, що використовуються в об’ємному аналізі. Залежність
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швидкості окисно-відновних реакцій від концентрації реагуючих речовин, рН
середовища, температури, каталізатора. Фіксування точки еквівалентності.
Окисно-відновні індикатори.
Перманганатометрія. Основи перманганатометрії. Приготування
стандартного розчину калій перманганату. Визначення його титру. Речовини,
які визначаються методом перманганатометрії.
Йодометрія. Основи йодометрії. Методи йодометричного титрування.
Приготування стандартного розчину натрій тіосульфату і йоду, визначення їх
титру. Визначення Арсену (Ш) прямим титруванням. Визначення натрій
сульфату титруванням. Визначення діоксиду Мангану методом титрування
замісників.
Поняття про методи хроматометрії, ванадієметрії, титанометрії.
Методи осадження.
Характеристика методів осадження, їх класифікація. Вимоги до
реакцій, що застосовуються у методах осадження. Фіксування точки
еквівалентності з металоіндикаторами.
Комплексонометрія (хелатометрія).
Характеристика методу. Поняття про комплексони. Сучасні селективні
комплексони.
Комплексонометричне
титрування.
Будова
внутрішньокомплексних сполук. Способи фіксування точки еквівалентності.
Металоіндикатори. Приготування розчину комплексону Ш (трилон Б).
Приклади комплексонометричних визначень.
Методи підвищення чутливості і точності об’ємного аналізу.
Розрахункові роботи.
1.
Обчислення в методі нейтралізації:
обчислення під час приготування робочих розчинів;
обчислення при визначенні концентрації робочих розчинів;
розрахунок аналізу;
розрахунок наважки для аналізу;
обчислення об’єму розчину для титрування.
2.
Обчислення в методі окиснення-відновлення:
розрахунки для приготування робочих розчинів.
3.
Обчислення в методі осадження і комплексонометрії:
обчислення під час приготування робочих розчинів і титрування.
Лабораторно-практична робота
1. Визначення вмісту сульфатної кислоти у технічній сульфатній кислоті
методом кислотно-основного титрування.
Тема 8. Аналіз органічних сполук
Визначення елементного складу органічних речовин.
Якісний аналіз: відкриття Нітрогену, Сульфуру, галогенів, Силіцію,
Фосфору.
Кількісний аналіз: визначення вмісту Карбону, Гідрогену. Визначення
Нітрогену методом Кьєльдаля. Визначення вмісту Фосфору, галогенів
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(колбовий метод). Прилади та обладнання для проведення елементного
аналізу.
Функціональний аналіз органічних сполук.
Аналіз спиртів. Якісні реакції спиртів. Реакції окиснення та
етерифікації. Аналіз етанолу. (визначення основного продукту).
Аналіз карбонових кислот, ангідридів і солей органічних кислот. Якісні
реакції карбонових кислот і ангідридів.
Аналіз альдегідів і кетонів. Якісні реакції карбонільних сполук. Аналіз
формальдегіду йодометричним методом.
Аналіз ароматичних сполук (оксисполук). Якісні реакції фенолів.
Реакції ацетилування, бромування, йодування, які лежать в основі методів
аналізу ароматичних спиртів. Аналіз фенолу бромуванням.
Аналіз амінів і нітросполук. Якісні реакції амінів і нітросполук. Реакції
діазотування, діазитуючі речовини. Вимірювання температури, рНсередовища, замісників на швидкість діазотування. Аналіз аніліну методом
діазотування. Броматометричне визначення амінів. Реакції і методи
відновлення нітросполук. Аналіз нітробензолу.
Характеристика методу азосполучень. Аналіз бета нафтолу.
Вимоги охорони праці при роботі з органічними речовинами. Перша
допомога при отруєнні парами органічних речовин, термічних опіках.
Утилізація залишків використаних органічних реактивів.
Тема 9. Методи аналізу рідких, газоподібних і твердих речовин
Проведення простих видів аналізу за затвердженою методикою без
попереднього поділу компонентів.
Метод визначення вологи за Дином - Старком, заснований на відгонці
води від аналізованої речовини (при визначенні вмісту вологи в
нафтопродуктах).
Методи визначення густини рідин за допомогою ареометрів і ваг Мора
– Вестфаля. Набір ареометрів для різних інтервалів густини.
Метод гідравлічного зважування на вагах Мора - Вестфаля. Визначення
густини з точністю до третього десяткового знака.
Визначення умовної в'язкості за Энглером. Конструкція стандартного
віскозиметра Энглера типу ВУ (ДСТ 1532— 54). Одиниці виміру в'язкості.
Метод визначення температури краплепадіння. Необхідна апаратура
(термометри, мішалки, пробірки, склянки, секундомір тощо), реактиви (олива
вазелінова і медична, гліцерин, лід) і матеріали.
Метод визначення температури плавлення горючих матеріалів.
Прийоми введення проби в капіляр, її ущільнення. Визначення
температури початку і кінця плавлення (момент перетворення всієї проби в
рідину).
Метод визначення температури застигання горючих матеріалів.
Підготовка проби речовини і приладу — важлива умова правильного
виконання аналізу.
Методи визначення температури спалаху в приладах відкритого типу (у
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відкритому тиглі) і температури спалаху в приладі Мартенс - Пенського.
Будова і призначення основних частин приладу Мартенс - Пенського:
повітряної ванни з сорочкою, кришки з засувкою, запальної лампочки,
мішалки, термометра.
Методи визначення умовної в'язкості (по швидкості витікання з
віскозиметра типу Энглера), фракційного складу нафтопродуктів
(перегонкою на стандартному приладі).
Методи проведення випробування простих лакофарбових продуктів
(визначення густини, в'язкості, кольору).
Методи визначення лужного середовища. Правила користування
універсальним індикаторним папірцем, кольоровість відповідно до еталону.
Ознайомлення з методами проведення хімічного аналізу вуглецевих і
низьколегованих сталей на загальний вміст вуглецю в сплавах (метод
спалювання наважки аналізованого сплаву в атмосфері кисню в трубчастих
печах).
Методи газового аналізу: абсорбційний (метод поглинання) і метод
спалювання. Використання газоаналізатора типу Орса для аналізу газових
сумішей. Шляхи поліпшення якості проведення аналізів.
Охорона праці при виконанні аналізу рідких, газоподібних і твердих
речовин.
Тема 10. Якісний аналіз металів та сплавів
Загальні відомості про методики визначення компонентного складу
металів та сплавів. Попередні проби на визначення типу сплаву. Підбір
розчинника.
Аналіз заліза та його сплавів. Розчинення та хід визначення якісного
складу.
Аналіз міді та її сплавів. Розчинення та хід визначення якісного складу.
Аналіз алюмінію та його сплавів. Розчинення та хід визначення
якісного складу.
Аналіз свинцю, олова та їх сплавів. Розчинення та хід визначення
якісного складу.
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Типова навчальна програма з предмета
«Обладнання хімічних лабораторій»
Кількість годин
№
з/п

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема

Вступ. Структура і завдання хімічних лабораторій
в удосконаленні хіміко-аналітичного контролю
підприємства.
2. Організація праці в лабораторії
3. Вимоги до приміщень лабораторії
4. Санітарно-технічне обладнання лабораторій
5. Газо – і електрозабезпечення лабораторії
6. Лабораторні меблі
7. Лабораторний посуд, металеве обладнання
8. Обладнання для відбору проб
9. Вагове обладнання та вагова кімната
10. Контрольно-вимірювальні прилади
11. Складське господарство
Усього годин:
1.

2
2
2
4
3
3
4
4
4
5
2
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Тема 1. Вступ. Структура і завдання хімічних лабораторій в
удосконаленні хіміко-аналітичного контролю підприємства
Хімічні лабораторії, види, їх призначення і характер. Цехові
лабораторії. Аналізи, які виконують цехові лабораторії. Реєстрація
результатів аналізів.
Основні завдання і функції центральної заводської лабораторії.
Тема 2. Організація праці в лабораторії
Загальні умови праці. Раціональна організація робочого місця
лаборанта. Організація праці в лабораторії. НОП у лабораторії. Заходи з
охорони праці у лабораторії. Заходи пожежегасіння та індивідуального
захисту. Види інструктажів.
Тема 3. Вимоги до приміщень лабораторії
Планування лабораторних приміщень. Освітлювання і опалення.
Фактори, що впливають на умови праці у лабораторіях.
Спеціальна лабораторія, її призначення. Приміщення для спеціальних
лабораторій. Вимоги до приміщення лабораторії для роботи із речовинами
підвищеної шкідливості.
Тема 4. Санітарно-технічне обслуговування лабораторії
Водозабезпечення лабораторії.
Каналізація.
Водопровідна
мережа.
Внутрішній
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водопровід.

Магістральні труби, стояки і труби, які підводять воду до приладів.
Водозакривний кран. Відвід стічних вод. Раковини, зливні лійки. Правила
користування ними. Водяний затор. Централізована подача гарячої види,
паро змішувач. Централізоване забезпечення лабораторії дистильованою
водою. Отримання дистильованої води у лабораторії. Дистилятор, будова та
принцип роботи.
Приточна і витяжна вентиляція.
Види вентиляції. Здійснення місцевої вентиляції за допомогою відсосів,
лабораторних витяжних шаф, аспіраційних систем, зонтів.
Тема 5. Газо- і електрозабезпечення лабораторії
Газова мережа лабораторії. Запірний вентиль на газовій магістралі.
Підвід газу до робочих столів. Газові пальники. Перевірка герметичності
газової мережі. Способи виявлення і ліквідування витікання газу.
Електрична мережа. Розподільчі щитки. Поняття про допустимі
навантаження. Запобіжники. Електронагрівальні прилади і правила
користування ними. Термостати. Включення енергоемнісного обладнання.
Рубильники. Штепсельні розетки, їх установка. Реостати, лабораторні
трансформатори (ЛАТР). Випрямлячі. Заземлення електроприладів.
Тема 6. Лабораторні меблі
Лабораторні столи різного призначення, їх будова. Покриття
лабораторних столів.
Обробка поверхні лабораторних столів. Приготування пасти для
обробки лабораторного столу. Стільці і табурети для лабораторії.
Тема 7. Лабораторний посуд, металеве обладнання
Лабораторний посуд із скла, фарфору, платини, пластмаси. Вимоги до
нього. Фізико-хімічні характеристики скла. Склянки, бутилі, стакани,
вимірювальний посуд, колби різного призначення. Правила очищення
лабораторного посуду. Його зберігання у лабораторії.
Металеве обладнання лабораторії.
Призначення різних штативів і підіймальних столиків.
Тема 8. Обладнання для відбору проб
Обладнання для відбору проб газів. Газові піпетки. Обладнання для
відбору рідин.
Щупи для відбору проб сипучих. Обладнання для відбору твердих
зразків.
Обладнання для подрібнення твердої проби.
Прилади для перемішування розчинів. Типи мішалок і правила роботи
з ними. Прилади для механічного змішування і перемішування. Колінчатий
змішувач для твердих речовин. Лабораторні мішалки з електродвигуном.
Електромагнітні мішалки; принцип дії.
Поняття про середню пробу. Обладнання для отримання середньої
проби. Засоби усереднення. Змішувачі. Прилади для усереднення.
Зберігання аналітичної проби у лабораторії.
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Тема 9. Вагове обладнання та вагова кімната
Типи ваг, які використовуються у лабораторній практиці. Правила
поводження з вагами та рівновагами.
Технічні ваги, їх типи. Встановлювання ваг, точність зважування,
максимальне навантаження.
Вагова кімната. Призначення та обладнання.
Правила користування та установки ваг.
Тема 10. Складське господарство
Призначення та обладнання хімічних складів і сховищ. Організація
складських приміщень при лабораторіях.
Реактиви загальновживані та спеціальні. Чистота реактивів, їх
фасування. Зберігання сипучих речовин, рідин та газів. Правила зберігання
речовин, здатних розкладатися під дією світла.
Зберігання вогненебезпечних та отруйних речовин. Захист від вологи
та карбон(ІУ) оксиду.
Склади для зберігання кислот, лугів. Пристосування для переносу
кислот. Пристосування для відбору кислот та інших рідин.
Тема 11. Контрольно-вимірювальні прилади
Прилади для вимірювання температур. Термометри розширення.
Термометр Бекмана. Механічні термометри розширення. Ртутні скляні
термометри. Вимірювання температури за допомогою термопар.
Прилади для вимірювання тиску. Типи приладів для вимірювання
тиску. Принцип дії, будова, призначення. Рідинні двоколінні (U-подібні)
манометри, чашечці манометри, пружинні, комбіновані манометри.
Значення вимірювання витрат газів, рідин і парів на металургійних
підприємствах. Одиниці вимірювання витрат газів і рідин. Класифікація
витратомірів. Водомір, паромір, газомір, нафтомір, мазутомір та інші.
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Типова навчальна програма з предмета
«Загальна хімічна технологія»
Кількість годин
№
з/п

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема

Загальні поняття хімічної технології
Сировина і енергетика хімічної промисловості
Основні закономірності хіміко-технологічних
процесів
4. Виробництво сульфатної кислоти
5. Синтез аміаку
6. Виробництво нітратної кислоти
7. Електрохімічне отримання неорганічних речовин
8. Виробництво мінеральних добрив
9. Технологія силікатів
10. Проблеми охорони довкілля
Усього годин:
1.
2.
3.

2
6
12
4
4
4
5
8
5
2
52

2

2

4

Тема 1. Загальні питання хімічної технології
Інструктаж з охорони праці.
Значення хімічної промисловості. Хімічна технологія як наука та її
зв’язок з іншими науками. Коротка історія розвитку хімічного виробництва.
Поняття про хіміко-економічні показники хіміко-технологічного процесу.
Поняття про матеріальний баланс процесу виробництва. Продукт
виробництва. Обчислення практичного виходу продукту.
Тема 2. Сировина і енергетика хімічної промисловості
Поняття про сировину, напівпродукти (напівфабрикати), відходи
виробництва.
Види сировини: мінеральна, рослинна, тваринна, тверда, рідка,
газоподібна, неорганічна та органічна.
Запаси сировини. Завдання в області використання сировини. Пошуки
дешевих видів сировини. Комплексне використання сировини.
Підготовка сировини до переробки. Збагачення твердих мінералів:
мокре гравітаційне збагачення, сухе гравітаційне збагачення, магнітна
сепарація, електростатичне збагачення, флотація, хімічне збагачення,
розділення
газових
сумішей
методом
глибокого
охолодження,
концентрування рідин та газів тощо.
Вода в хімічній промисловості. Характеристика природних вод.
Основні показники якості води: твердість, загальний солевміст,
прозорість, реакція води.
Вода питна і промислова. Вимоги до якості промислової та питної
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води. Підготовка води до промислових процесів (водопідготовка).
Способи пом’якшення води: хімічні, фізичні і фізико-хімічні.
Очищення стічних вод: механічні, фізико-хімічні, хімічні і біологічні
методи. Поняття про оборотні води.
Повітря в хімічній промисловості.
Норми допустимого вмісту речовин у викидних промислових газах та
водах.
Види енергії, яка застосовується у хімічній промисловості: теплова,
хімічна, ядерна, світлова, вторинних енергетичних ресурсів тощо.
Джерела енергії: вугілля, нафта, горючі сланці, природний газ, енергія
гідро – і атомних станцій; їх енергетична цінність.
Раціональне використання енергії та її економія.
Тема 3. Основні закономірності хіміко-технологічних процесів
Поняття про хіміко-технологічні процеси і технологічні режими.
Основний принцип побудови хімічного виробництва: підготовка
сировини, хімічні перетворення, виділення цільових продуктів.
Основні стадії хімічних перетворень: підведення реагентів у зону
реакції, хімічні реакції, відведення отриманих продуктів із зони реакції.
Способи виділення цільових продуктів: ректифікація, адсорбція,
кристалізація, випаровування тощо.
Класифікація промислових хімічних реакцій: за умовами проведення,
за фазовим станом, за механізмом проведення, за порядком.
Рівновага в технологічних процесах. Умови зміщення рівноваги.
Швидкість хімічних процесів. Вплив температури, тиску, концентрації
реагентів, каталізаторів на швидкість.
Гомогенні процеси, їх характеристика. Апарати для проведення
гомогенних процесів
Гетерогенні процеси, їх характеристика, способи інтенсифікації
процесів.
Типові методи організації технологічних процесів.
Типи технологічних процесів і схем. Процеси з різним характером
переміщення реагуючих мас. Періодичні, безперервні і змішані технологічні
схеми, виробництва з відкритим ланцюгом і циклічні.
Лабораторно-практична робота
1. Вивчення швидкості реакцій у гомогенних системах. Вплив різних
факторів на хімічну рівновагу.
Тема 4. Виробництво сульфатної кислоти
Виробництво сульфатної кислоти контактним способом
Значення сульфатної кислоти для народного господарства.
Застосування сульфатної кислоти.
Сировина сірчанокислого виробництва. Природні запаси сировини.
Стадії виробництва: окиснення сірковмісної сировини з одержанням
сірки (ІV) оксиду; окиснення сірки (ІV) оксиду до SO3; абсорбція SO3 з
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одержанням сульфатної кислоти. Схема виробництва.Теоретичні основи
контактного процесу. Каталізатори
Теоретичні основи процесу окислення. Застосування викидів сірчистих
газів і сірководню для виробництва.
Апаратурне оформлення процесу. Матеріали для виготовлення
апаратури.
Зберігання і транспортування сульфатної кислоти.
Питання охорони праці і охорони довкілля у сірчанокислому
виробництві.
Тема 5. Синтез аміаку
Сполуки азоту і їх значення для народного господарства.
Методи фіксації атмосферного азоту. Джерела зв'язаного азоту.
Отримання азоту і водню методом ректифікації рідкого повітря.
Отримання водню: конверсія природного газу з водяною парою та
киснем, розділення коксового газу, шляхом електролізу води.
Очищення газів і збагачення азотом азотно-водневої суміші.
Теоретичні основи синтезу аміаку. Рівновага реакції синтезу аміаку.
Колона синтезу аміаку.
Основні стадії виробництва. Сепарація рідкого аміаку.
Зберігання і транспортування аміаку.
Основні заходи з охорони праці у виробництві аміаку.
Тема 6. Виробництво нітратної кислоти
Властивості нітратної кислоти та область її застосування.
Фізико-хімічні основи виробництва нітратної кислоти контактним
окисненням аміаку. Принцип Ле-Шательє в технології виробництва
неконцентрованої нітратної кислоти.
Конструкція реакторів.
Принципова схема установки для концентрування розбавленої кислоти.
Зберігання і транспортування нітратної кислоти.
Основні заходи з охорони праці при виробництві нітратної кислоти.
Тема 7. Електрохімічне отримання неорганічних речовин
Характеристика електрохімічних процесів. Вихід по струму.
Коефіцієнт хлору і їдкого натру. Сировина. Електроліз водних розчинів
натрій хлориду. Електролізери: ванни зі сталевим катодом і графітним
анодом, з фільтруючою діафрагмою, ванна з ртутним катодом. Показники
роботи електролізерів.
Виробництво хлористоводневої кислоти. Абсорбція хлористого водню.
Характеристика насадочних абсорберів.
Тема 8. Виробництво мінеральних добрив
Загальні відомості про мінеральні добрива і мікродобрива.
Класифікація мінеральних добрив за походженням, за агрохімічним
значенням, за складом. Типові процеси сольової технології. Процеси
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абсорбції і десорбції.
Фосфорні добрива, сировина для їх отримання. Виробництво
суперфосфату, фосфорної кислоти, подвійного суперфосфату.
Азотні добрива. Класифікація. Виробництва аміачної селітри.
Виробництво карбаміду. Рідкі азотні добрива.
Властивості, сировина для виробництва калійних добрив.
Комплексні та змішані добрива. Мікродобрива.
Отрутохімікати. Інсектициди.
Основні заходи з охорони праці при виробництві мінеральних добрив.
Лабораторно-практична робота:
1. Визначення мінеральних добрив.
Тема 9. Технологія силікатів
Види та застосування виробів силікатної промисловості: кераміка,
скло, цемент тощо.
Кераміка. Сировина для виробництва керамічних виробів. Основні
стадії виробництва. Апаратура.
Виробництво скла. Склад і властивості скла. Сировина для
виробництва скла. Основні стадії виробництва. Скловарні печі.
Відпалювання скла. Спеціальні види скла.
В’яжучі речовини. Класифікація в’яжучих речовин. Повітряні в’яжучі
речовини. Гіпсові в’яжучі речовини. Гідравлічні в’яжучі речовини.
Виробництво цементу.
Тема 10. Проблеми охорони довкілля
Джерела забруднення навколишнього природного середовища.
Наслідки забруднення водоймищ, ґрунту, повітря. Критерії і норми гранично
допустимих концентрацій шкідливих речовин в стічних водах в ґрунті,
повітрі.
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Типова навчальна програма з предмета
«Матеріалознавство»
Кількість годин
№
з/п

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема

Вступ. Завдання курсу «Матеріалознавство», його
2
основні розділи, роль у формуванні професійних
знань і умінь, взаємозв’язок із загальноосвітніми,
загальнотехнічними, спеціальними предметами та
виробничим навчанням.
2. Основні відомості про метали та сплави
4
3. Залізовуглецеві сплави
4
4. Загальні поняття про корозію металів
2
5. Мастильні матеріали
3
6. Допоміжні матеріали
2
Усього годин: 17
Тема 1. Вступ. Завдання курсу «Матеріалознавство», його основні
розділи, роль у формуванні професійних знань і умінь, взаємозв’язок із
загальноосвітніми, загальнотехнічними, спеціальними предметами та
виробничим навчанням
Інструктаж з охорони праці.
Відомості із історії розвитку металознавства та металообробної
промисловості. Роль вітчизняних вчених у галузі металознавства,
металообробки, машинобудування.
Значення металів, неметалічних і інших матеріалів для народного
господарства.
Область застосування чавуну, сталі, кольорових металів і сплавів,
полімерних матеріалів. Економія матеріалів.
Тема 2. Основні відомості про метали та сплави
Класифікація металів і сплавів. Кристалічна структура металів,
просторові решітки, процес утворення кристалів.
Фізичні властивості металів.
Густина (питома вага), температура плавлення, теплове розширення,
теплопровідність, електропровідність, здатність намагнічування різних
металів.
Значення фізичних властивостей під час вибору металів для
виготовлення деталей.
Хімічні властивості металів.
Здатність металів піддаватись хімічним діям. Антикорозійна стійкість.
Жаростійкість. Жароміцність, кислотостійкість різних металів.
Тема 3. Залізовуглецеві сплави
Залізні руди.
1.
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Елементи, які входять в склад чавуну: вуглець, кремній, марганець,
сірка, фосфор – їх вплив на властивості і якість чавуну. Сорти чавуну: сірий,
білий, ковкій і спеціальний (антифрикційний, жаростійкий та ін.); їх
властивості і область застосування. Ливарний і переробний чавуни; їх
застосування. Класифікація і маркування сортів чавуну.
Групи сталей в залежності від хімічного складу: вуглецеві і
низьколеговані. Елементи, які входять в склад вуглецевої і низьколегованої
сталі; їх процентний вміст і вплив на властивості сталі. Сорти вуглецевої
сталі і низьколегованої і їх застосування. Маркування.
Тема 4. Загальні поняття про корозію металів
Сутність явища корозії. Руйнуюча дія різного середовища. Види корозії
металів: хімічна і електрохімічна.
Зовнішні ознаки і різновиди корозії: поверхнева і глибока
(міжкристалітна). Корозія, викликана блукаючими струмами.
Основні методи захисту металевих виробів від корозії і їх застосування.
Неметалеві покриття (фарби, лаки, пластмаси, поліетилен та інші) і
способи їх нанесення на поверхню виробу.
Металеві покриття: лудіння, цинкування, свинцювання, нікелювання,
хромування.
Тема 5. Мастильні матеріали
Види мастильних матеріалів. Мастильні олії і консистентні змащувачі;
вимоги до них. Тверді мастильні покриття та присадки. Основні
характеристики мастильних матеріалів: в’язкість, антиокислювальна
стабільність, температура застигання, вміст механічних домішок і води.
Короткі відомості про отримання мастильних матеріалів. Сорти та
основні фізико-хімічні властивості масел. Марки масел. Зберігання масел.
Вимоги до мастильних матеріалів у залежності від умов роботи машин.
Стабільність масел та їх корозійна стійкість. Вимоги до консистентних
змащувачів. Короткі відомості про їх отримання. Сорти консистентних
змащувачів і їх основні властивості. Корозійні властивості змащувачів.
Тема 6. Допоміжні матеріали
Абразивні матеріали. Характеристика та область застосування
природних та штучних абразивних матеріалів. Інструменти з абразивних
матеріалів. Шліфувальні кола, наждачне полотно та папір, корундовий
порошок, паста ГОЇ та інші. Методи використання.
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Типова навчальна програма з предмета
«Електротехніка»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема
Вступ. Коротка характеристика і зміст предмета
«Електротехніка»
Основи електростатики
Постійний струм та кола постійного струму
Електромагнетизм
Змінний струм та кола змінного струму
Електричні вимірювання.
Електровимірювальні прилади.
Електричні апарати
Прилади спеціального призначення
Усього годин:

1
2
3
2
3
2
2
2
17

1

1

Тема 1. Вступ. Коротка характеристика і зміст предмета
«Електротехніка»
Зв’язок цього предмета з іншими предметами (загальноосвітньої,
професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок). Значення
електротехнічної підготовки для кваліфікованих робітників
Тема 2. Основи електростатики
Силові та еквіпотенціальні лінії електричного поля. Прості електричні
поля: точкового заряду, зарядженої осі, між двома паралельними
пластинами.Силова взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Напруженість,
потенціал і робота електричного поля.
Тема 3. Постійний струм та кола постійного струму
Струм та щільність струму. Теплова дія струму.
Джерела постійного струму. Гальванічні батареї та акумулятори, їх
електрорушійна сила, внутрішній опір, напруга на затискачах, зображення на
схемах.
Лабораторно-практична робота:
1.Дослідження кіл з послідовним, паралельним та змішаним з’єднанням
Тема 4. Електромагнетизм
Простіші магнітні поля: магнітне поле провідника із струмом.
Основні характеристики магнітного поля: напруженість, магнітна
індукція, магнітний потік, магнітна проникність.
Провідник із струмом в магнітному полі. Явище електромагнітної
індукції, її практичне використання.
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Тема 5. Змінний струм та кола змінного струму
Поняття про змінний струм.
Синусоїдальний змінний струм.
Графічне зображення змінного
струму. Період і частота. Кутова частота. Фаза, зсув фаз. Векторне
зображення змінного струму та напруги.
Трифазна система змінного струму, її графічне зображення та векторні
діаграми.
Тема 6. Електричні вимірювання. Електровимірювальні прилади
Значення й роль електричних
вимірювань. Методи й похибки
вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація електровимірювальних
приладів. Принцип роботи вимірювальних приладів. Шкали приладів.
Вимірювання струму та напруги. Схеми включення амперметра і
вольтметра. Вимірювання опорів.
Тема 7. Електричні апарати
Загальні відомості про електричні апарати.
Рубильники, вимикачі, перемикачі.
Запобіжники.
Автоматичні вимикачі.
Електромагнітні виконавчі пристрої.
Електромагнітні контактори та пускачі. Електричні реле.
Тема 8. Прилади спеціального призначення.
Призначення і принцип діі та будова електронагрівальних приладів,
що використовуються в хімічних лабораторіях:
електроплит;
електричних водяних, повітряних та пісчаних бань;
муфельних печей;
сушильних шаф;
електричного колбонагрівача;
трубчатих печей;
термостатів.
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Типова навчальна програма з предмета
«Читання креслень»
Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

№
з/п

Тема

1.
2.
3.
4.

Введення до курсу креслення
Практичне застосування геометричних побудов
Аксонометричні та прямокутні проекції
Читання і виконання креслень і схем з професії
Усього годин:

4
2
4
7
17

Тема 1. Уведення до курсу креслення
Зміст курсу і його завдання.
Креслення і його роль в техніці і на виробництві. Значення графічної
підготовки для кваліфікованого робітника. Поняття про єдину систему
конструкторської документації (ЄСКД). Значення стандартів.
Загальні відомості про робочі креслення деталей.
Загальні вимоги до виконання та оформлення креслень. Правила
оформлення креслень. Порядок читання креслень.
Тема 2. Практичне застосування геометричних побудов
Узагальнення знань учнів з геометричних побудов, одержаних в школі.
Побудова перпендикулярів, кутів заданого розміру. Поділ відрізків і
кутів на рівні частини. Поділ кола на рівні частини із застосуванням
геометричних способів і за допомогою таблиці хорд. Виявлення
геометричних елементів в контурах деталей.
Тема 3. Аксонометричні і прямокутні проекції
Аксонометричні та прямокутні проекції. Переваги та недоліки цих
способів зображення.
Аксонометричні проекції.
Основні відомості про аксонометричні проекції.
Положення осей в ізометричній та фронтальній диметричній проекціях.
Скорочення розмірів за осями X, Y, Z. Зображення в аксонометричній
проекції плоских фігур. Зображення кіл.
Порядок побудови аксонометричних проекцій деталей.
Технічне рисування. Техніка роботи від руки при виконанні технічних
рисунків.
Прямокутні проекції. Прямокутне проектування, як основний спосіб
зображення, що застосовується в техніці. Площини проекцій. Комплексне
креслення. Розташування виглядів на кресленнях.
Зображення основних геометричних тіл. Проектування геометричних
тіл (призми, піраміди, циліндра, конуса, кулі) на три площини проекцій з
аналізом проекцій елементів цих тіл (вершин, ребер, граней, твірних).
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Проекції точок, що належать поверхні предмета.
Побудова третьої проекції за двома заданими.
Ескізи. Призначення ескізів. Послідовність виконання ескізу: вибір
головного зображення, визначення необхідної кількості (числа) зображень,
послідовність їх зарисовування.
Тема 4. Читання і виконання креслень і схем з професії
Загальні відомості про креслення та схеми електротехнічних пристроїв.
Умовні літеро-цифрові позначення на електричних схемах.
Призначення літеро-цифрових позначень. Типи умовних позначень (вищого
рівня, конструктивне, елементи схеми, електричного контакту, адресне).
Літерна частина позначень. Цифрова частина позначень. Умовне позначення
вищого рівня. Умовне позначення функціональної групи. Координатний,
позиційний (послідовний) або координатно-позиційний методи побудови
умовних конструктивних позначень. Позначення електричних контактів.
Адресне позначення об’єктів.
Загальні відомості про електричні схеми.
Умовні графічні позначення на електричних схемах.
Призначення умовних графічних позначень та знаків, що
передбачаються державними стандартами. Графічні позначення загального
застосування.
Правила виконання і читання креслень, характерних для професії
“Лаборант хімічного аналізу”: креслень апаратури для фізико-хімічних
методів аналізу, ваг, нагрівальних приладів, фільтрів, насосів, центрифуг,
реакторів різних типів, ректифікаційних колон, печей і інших пристосувань
та апаратів для хімічної та металургійної промисловості.
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Типова навчальна програма з виробничого навчання

№
з/п
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

2.1.
2.2.

3.1.
3.2.

Професія: 8159 Лаборант хімічного аналізу
Кваліфікація: лаборант хімічного аналізу 2го розряду
Кількість
Тема
годин
I. Виробниче навчання в навчальних лабораторіях
Вступне заняття. Інструктаж з безпеки праці та пожежної
2
безпеки
Охорона праці і пожежна безпека при виконанні робіт у
4
навчальній лабораторії
Екскурсія на підприємство
6
Навчання техніці лабораторних робіт
42
Практикум з неорганічної хімії
12
Навчання якісному аналізу неорганічних сполук
24
Навчання гравіметричному (ваговому) аналізу
18
Навчання титрометричному (об’ємному) аналізу
24
Практикум з органічної хімії
12
Навчання аналізу органічних сполук
12
Усього годин:
156
ІІ. Виробниче навчання в умовах виробництва
Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони
6
праці та пожежної безпеки на підприємстві
Навчання прийомам та видам робіт лаборанта хімічного
42
аналізу 2-го розряду
Усього годин:
48
ІІІ. Виробнича практика
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на
7
підприємстві
Самостійне виконання робіт лаборанта хімічного аналізу
231
2-го розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Усього годин:
238
Разом:
442
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I. Виробниче навчання в навчальних лабораторіях
Тема 1. 1. Вступне заняття. Інструктаж з безпеки праці та пожежної
безпеки
Інструктаж з охорони праці при проведенні вступного заняття.
Навчально-виробничі та виховні задачі курсу.
Ознайомлення з професією, її історія, етапи професійного росту.
Базове підприємство училища, продукція підприємства та його
традиції.
Передовики виробництва – випускники училища. Інноваційні
технології підприємства.
Роль виробничого навчання у формуванні навичок ефективної та
якісної праці майбутніх лаборантів хімічного аналізу. Значення трудової та
технологічної дисципліни. Використання творчої ініціативи в процесі
навчання.
Традиції училища. Форми морального та матеріального заохочення
учнів.
Ознайомлення учнів з навчальною лабораторією хімічного аналізу,
режимом роботи, формами організації праці і правилами внутрішнього
розпорядку, робочим місцем учня, порядком одержання та здачі обладнання,
реактивів та інструментів. Освітлення робочого місця.
Тема 1.2. Безпека праці та пожежна безпека в навчальній лабораторії
Інструктаж з охорони праці в навчальних лабораторіях.
Безпека праці в навчальній хімічній лабораторії та на робочих місцях.
Причини травматизму, заходи до його попередження. Види травм.
Основні правила та інструкції з безпеки праці і електробезпеки, їх
виконання.
Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.
Пожежна безпека. Причини виникнення пожеж в приміщеннях
учбового закладу, лабораторії хімічного аналізу.
Правила
користування
електронагрівальними
приладами
інструментами. Засоби пожежогасіння, дії при виникненні пожежі.

та

Тема 1.3. Екскурсія на підприємство
Інструктаж з охорони праці при проведенні екскурсій.
Навчально-виховні задачі екскурсії.
Основні та допоміжні цехи їх назва і призначення, зв’язок між ними.
Правила поведінки учнів на території підприємства. Екскурсія по
цехам підприємства.
Ознайомлення учнів з обладнанням, технологічними процесами та
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продукцією яка випускається підприємством.
Відвідування
лабораторій.

центральної

лабораторії

підприємства

та

цехових

Ознайомлення з організацією технічного контролю виробництва і
роботою лаборанта.
Тема 1.4. Навчання техніці лабораторних робіт
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і вимог
безпеки праці.
Вправи
Ознайомлення з обладнання лабораторії і його призначенням.
Демонстраційний стіл майстра, лабораторні столи для учнів. Оснащення
лабораторних столів.
Шафи для зберігання хімічного посуду і обладнання, шафи для
реактивів. Витяжні шафи, їх будова та призначення.
Поводження з хімічними реактивами, їх зберігання. Відбір реактивів з
банок, бутилів, ампул тощо.
Правила роботи з скляним хімічним посудом, фарфоровим, кварцевим
та посудом виготовленим з полімерних матеріалів.
Механічні, фізичні, хімічні та змішані методи миття хімічного посуду;
підбір реактивів і приготування розчинів для миття посуду хімічними
методами; миючі засоби, їх характеристика і правила користування; щітки
для миття посуду, пристосування для миття хімічного посуду паром, водою,
органічними розчинниками.
Сушіння хімічного посуду. Безпека праці при митті хімічного посуду.
Перевірка посуду на чистоту.
Підбір корків гумових, скляних, коркових, поліетиленових. Свердління
коркових та гумових корків.
Різання скляних трубок і паличок; опанування операції згинання
скляних трубочок; оплавлення кінців трубок і паличок; виготовлення
крапельних піпеток для якісного аналізу; виготовлення промивалок.
Ознайомлення з металевим обладнанням. Штативи з набором тримачів,
кілець, муфт. Затискачі, щіпці, пінцети тощо.
Ознайомлення з електронагрівальними приладами: електроплитами
закритого і відкритого типу, банями: водяними, пісочними, масляними,
повітряними, колбонагрівачами, сушильними шафами, муфельними печами,
інфрачервоними випромінювачами. Призначення електроприладів, правила
експлуатації. Освоєння прийомів нагрівання, сушіння, прожарювання;
визначення температури кипіння та плавлення речовин.
Правила зважування на технічних та технохімічних вагах. Будова ваг,
догляд за ними та різноважками. Навчання взяття наважок сипучих речовин і
рідин. Ознайомлення з тарою для зважування (бюкси, годинникові скельця,
чашки Петрі, тощо). Шпателі і ложки для взяття наважок. Запис результатів
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зважування.
Приготування розчинів із заданою масовою часткою речовини
(відсоткової концентрації), з чистої речовини, з кристалогідратів; визначення
ареометром густини водних розчинів, кислот солей та лугів, знаходження їх
концентрації за густиною та навпаки; розбавлення та змішування розчинів за
правилом «павука». Приготування розчинів заданої молярної концентрації.
Навчання методам очищення неорганічних речовин в лабораторії.
Фільтрування при атмосферному тиску, користування різними фільтруючими
матеріалами (фільтрувальний папір різних марок, скляна вата, азбест, тощо).
Очищення кухонної солі від домішок.
(Подрібнення невеликої кількості солей; опанування прийомів
змішування твердих речовин і розчинів; відбирання середньої проби;)
Ознайомлення з електричними центрифугами та правилами безпечної
роботи з ними. Відділення розчину від осаду центрифугуванням.
Перегонка при атмосферному тиску. Ознайомлення з різними видами
холодильників. Збирання приладу для дистиляції води в невеликій кількості.
Будова дистилятора. Отримання дистильованої води.
Навчання перекристалізації та сублімації (возгонки) речовин. Очистка
селітри перекристалізацією. Очистка технічного йоду возгонкою. Очищення
газів. Поглинальні склянки, правила роботи з ними. Ознайомлення з
газометром, перевірка на герметичність, зарядка газометра. Очищення
газової суміші від вуглекислого газу.
Тема 1.5. Практикум з неорганічної хімії
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і вимог
безпеки праці.
Вправи
Кисень.
Збирання приладу для утворення кисню з калій перманганату;
збирання кисню; дослідження фізичних і хімічних властивостей кисню.
Водень.
Ознайомлення з апаратом Кіппа, перевірка його на герметичність,
зарядка апарата, отримання водню, випробовування його на чистоту,
очищення водню за допомогою промивних склянок, розрядка апарату.
Утворення оксидів, гідроксидів, кислот, солей.
Утворення кальцій оксиду з крейди та його гасіння. Отримання мідного
купоросу з купрум ІІ оксиду. Утворення нерозчинних гідроксидів, взаємодія
їх з кислотами і розкладання при нагріванні. Добування солей.
Галогени.
Утворення галогенів у лабораторії; збирання приладів для одержання
галогенів за схемами, випробування їх на герметичність; проведення синтезу
і дослідження властивостей одержаних галогенів. Отримання гідроген
хлориду та хлоридної кислоти з повареної солі.
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Електроліз солей.
Збирання приладу електролізу; одержання чистих металів.
Метали і їх сполуки.
Утворення металів з їх оксидів; взаємодія металів з водою, кислотами,
лугами, солями.
Тема 1.6. Навчання якісному аналізу неорганічних сполук
Інструктаж з охорони праці при навчанні аналізу неорганічних сполук.
Підготовка робочого місця, миття і сушіння посуду для якісного
аналізу.
Опанування технікою роботи з реактивами у якісному аналізі.
Вправи
Приготування реактивів з використанням довідника з аналітичної хімії.
Виконання крапельного аналізу за допомогою порцелянової пластинки.
Аналіз катіонів першої аналітичної групи.
Виявлення йонів натрію, калію, амонію; видалення солей амонію
прожарюванням; систематичний аналіз суміші катіонів першої аналітичної
групи.
Аналіз катіонів другої аналітичної групи.
Дія групового реактиву на йони арґентуму, плумбуму та меркурію (І);
проведення систематичного аналізу катіонів другої групи; визначення pН
середовища за допомогою універсального індикатора, відділення осаду від
розчину центрифугуванням, проведення реакції на фільтрувальному папері.
Аналіз катіонів третьої аналітичної групи.
Дія групового реактиву на йони барію, стронцію, кальцію; проведення
реакції забарвлення полум’я; проведення систематичного аналізу суміші
катіонів третьої групи.
Аналіз катіонів четвертої аналітичної групи.
Дія групового реактиву на йони алюмінію, цинку, хрому, стануму (ІІ),
стануму (IV); умови попередження утворення колоїдних розчинів і
проведення реакції в присутності органічних екстрагентів; проведення
систематичного аналізу катіонів четвертої групи.
Аналіз катіонів п’ятої аналітичної групи.
Дія групового реактиву на йони магнію, мангану, ферум (ІІ), ферум
(ІІІ), бісмуту, стибію (ІІІ), стибію (V); проведення реакції відновлення
металів; проведення систематичного аналізу суміші катіонів п’ятої групи з
попередніми випробовування на відкриття феруму (ІІ і ІІІ).
Аналіз катіонів шостої аналітичної групи.
Дія групового реактиву на йони кобальту, нікелю, кадмію, купруму,
меркурію (ІІ); проведення дробного аналізу суміші катіонів шостої групи.
Аналіз суміші катіонів всіх шести груп.
Аналіз аніонів.
Аналіз аніонів першої групи.
Знаходження сульфат-, сульфіт-, карбонат-, фосфат-, силікат- йонів.
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Аналіз аніонів другої групи.
Знаходження хлорид-, бромід-, йодид-, сульфід – йонів.
Аналіз аніонів третьої групи.
Знаходження нітрат-, нітрит-, ацетат – йонів.
Аналіз суміші аніонів першої, другої, третьої груп.
Аналіз невідомої речовини.
Тема 1.7. Навчання гравіметричному (ваговому) аналізу
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і вимог
безпеки праці.
Підготування робочого місця, посуду і предметів лабораторного
обладнання до гравіметричного аналізу. Підготовка ексикатору до роботи.
Вправи
Встановлення аналітичних терезів; зважування бюкса і тигля,
доведення тигля до постійної маси; ведення записів при зважуванні на
терезах; зважування сипучих речовин та рідин; догляд за аналітичними
терезами.
Визначення вологи і зольності кам’яного вугілля. Практика взяття
наважок. Доведення тигля з кришкою до постійної маси. Спалювання
речовини в тиглі з кришкою в полум’ї пальника та прожарювання його в
муфельній печі. Розрахунок відсоткового вмісту вологи і золи.
Визначення вмісту кристалізаційної води в технічному барій хлориді;
обчислення відсоткового місту кристалізаційної води в кристалогідраті і
відносної похибки визначень.
Визначення вмісту хлориду барію в технічному продукті; відбір і
розчинення наважки технічного хлориду барію; осадження хлориду барію
сульфатною кислотою перевірка повноти осадження; фільтрування
промивання осаду декантацією, проба на повноту промивання осаду;
висушування осаду в сушильній шафі. Озолення фільтру з осадом в полум’ї
пальника; прожарювання осаду у муфельній печі. Розрахунок вмісту хлориду
барію в технічному продукті. Знаходження абсолютної та відносної похибки.
Визначення вмісту заліза в залізній дротині. Розчинення дротини в
суміші хлоридної та нітратної кислот. Осадження йонів феруму (ІІІ) до
аморфного осаду ферум (ІІІ) гідроксиду, прожарювання його в муфельній
печі.
Тема 1.8. Навчання титриметричному (об’ємному) аналізу
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і вимог
безпеки праці.
Ознайомлення та підготовка обладнання, хімічного посуду для
об’ємного аналізу.
Вправи
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Відпрацювання прийомів відбору рідин піпеткою, заповнення мірної
колби, бюретки, відліку об’єму рідин по бюретці; перевірка об’єму мірних
колб піпеток, бюреток; приготування визначеного об’єму розчину заданої
нормальної концентрації з чистої речовини, кристалогідрату, і з розчину
відсоткової концентрації та фіксаналів.
Аналіз речовин методом нейтралізації.
Приготування розчинів індикаторів. Обчислення наважки кислоти та
лугу для приготування робочих розчинів. Приготування робочого розчину
кислоти і визначення його поправки за бурою.
Приготування робочого розчину лугу і визначення його поправки за
оксалатною кислотою. Взаємне звірення титрованих розчинів кислоти і лугу.
Визначення кількості сульфатної кислоти у виданому розчині. Обчислення
результатів аналізів.
Визначення тимчасової твердості води.
Визначення лугів та карбонатів при їх спільній присутності.
Аналіз речовин методом перманганатометрії.
Приготування робочого розчину перманганату калію і визначення його
поправки за оксалатною кислотою методом окремих наважок; визначення
вмісту амоній оксалату в розчині; обчислення результатів аналізу;
визначення відсоткового вмісту натрію нітриту в технічному нітриті натрію;
обчислення результатів аналізу; визначення ферум (ІІ) сульфату у залізному
купоросі; обчислення результатів аналізу.
Аналіз речовин методом йодометрії.
Приготування робочого розчину тіосульфату натрію; визначення його
титру за титрованим розчином калій перманганату та калій дихромату
методом піпеткування і методом окремих наважок. Приготування розчину
крохмалю; приготування робочого розчину йоду і встановлення його титру за
натрій тіосульфатом. Визначення купруму у мідному купоросі. Визначення
відсоткового вмісту сульфіду натрію в технічному сульфіді натрію методом
оберненого титрування.
Аналіз речовин методом осадження.
Приготування робочого розчину аргентум нітрату та його
стандартизація за розчином натрій хлориду. Приготування індикаторареагенту калій хромату. Визначення вмісту хлорид-йонів у технічному зразку
методом Мора.
Аналіз речовин комплексиметричним методом.
Приготування індикатору і амоніачно-буферної суміші; приготування
робочого
розчину
(ЕДТА,
трилон
Б)
динатрієвої
солі
етилендиамінтетраацетатної кислоти і його стандартизація за розчином
сульфату магнію, виготовленим з фіксаналу. Визначення загальної твердості
води. Визначення вмісту кальцій- та магній-йонів при їх спільній
присутності.
Тема 1.9. Практикум з органічної хімії. Навчання синтезу органічних
сполук
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Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і вимог
безпеки праці.
Вправи
Очищення органічних речовин.
Очищення бензойної або оксалатної кислоти перекристалізацією.
Приготування охолоджуючих сумішей. Фільтрування кристалів під
вакуумом. Сублімація нафталіну. Визначення температури плавлення та
кипіння органічних речовин. Сушіння органічних речовин різними методами.
Вибір осушувача.
Насичені вуглеводні. Синтез бромистого і йодистого етилу.
Збирання приладу, підготовка реагентів; обчислення необхідної
кількості речовин для реакції; обчислення теоретичного виходу продукту
реакції; проведення синтезу, виділення, очищення та висушування готового
продукту; обчислення виходу продукту у відсотках від теоретичного.
Ненасичені вуглеводні.
Утворення етилену із етилового спирту і сульфатної кислоти;
утворення ацетилену з карбіду кальцію та води, вивчення його властивостей.
Переробка нафти.
Збирання приладу для фракційної перегонки нафти; підготовка нафти
для перегонки і приймачів для збирання фракцій; проведення
фракціонування, відбір фракцій; кількісні обчислення продуктів фракційної
перегонки нафти.
Тема 1.10. Навчання аналізу органічних сполук
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і вимог
безпеки праці.
Вправи
Якісний аналіз органічних речовин.
Якісне визначення Карбону і Гідрогену в органічній речовині;
отримання проби Ласеня; проба на Сульфур, Нітроген; проба Бейтльштейна
на галогени; кількісне визначення Нітрогену по К’єльдалю; визначення
галогенів та сульфуру в органічних сполуках.
Аналіз спиртів.
Визначення вмісту спиртів на основі реакції окиснення; приготування
окислювальної суміші; збірка приладу; проведення реакції окиснення;
титрування утвореного ацетону йодометричним методом; обчислення
результатів аналізу.
Аналіз альдегідів і кетонів.
Аналіз формаліну сульфітним методом з подальшим титруванням
виділеного лугу хлоридною кислотою; обчислення результатів аналізу;
визначення вмісту кетонів гідроксиламіновим методом з подальшим
титруванням виділеної хлоридної кислоти лугом; обчислення результатів
аналізу. Йодометричне визначення формальдегіда.
Аналіз карбонових кислот, ангідридів і солей органічних кислот
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Підготовка необхідного обладнання; аналіз оцтової кислоти методом
нейтралізації; обчислення результатів аналізу; визначення вмісту фталевого
ангідриду на основі реакції етерифікації; обчислення результатів аналізу.
Аналіз складних ефірів
Збирання приладу для проведення реакції омилення; аналіз оцтовоетилового ефіру методом зворотного титрування хлоридною кислотою.
Аналіз фенолу броматометричним методом; обчислення результатів
аналізу.
Аналіз ароматичних амінів
Визначення аніліну діазотуванням; підготовка до проведення процесу;
сушіння продукту над розплавленим натрій гідроксидом; проведення реакції
діазотування; обчислення результатів аналізу; збирання приладу для
азосполучення; проведення аналізу бета-нафтолу методом азосполучення;
обчислення результатів аналізу.
II. Виробниче навчання в умовах виробництва
2.1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці та
пожежної безпеки на підприємстві
Структура виробництва та організація праці на підприємстві.
Основні цехи підприємства, технологічний процес виготовлення
продукції. Технічні служби, їх задачі, основні функції.
Система управління охороною праці, організації служби безпеки праці
на підприємстві.
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві.
Застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту.
2.2. Навчання прийомам і видам робіт лаборанта хімічного аналізу 2го розряду
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і вимог
безпеки праці.
Вправи
Ознайомлення з обладнанням лабораторії.
Вивчення правил безпечної роботи з нагрівальними приладами.
Вивчення електричних, газових, рідинних, парових,
нагрівальних приладів, набуття навичок роботи з ними.

пісочних

Відбирання і приготування проб твердих, рідких речовин, газів.
Відбирання проб розчинів з електрохімічних ванн. Переведення
речовини в розчин розчиненням в кислотах та розплавленням. Визначення
рН середовища. Приготування реактивів з використанням довідника з
аналітичної хімії. Освоєння краплинного аналізу на порцеляновій пластинці.
Оволодіння основними прийомами гравіметричного (вагового)
аналізу: підготовка робочого місця і хімічного посуду до аналізу; доведення
бюкса і тигля до постійної маси; відбирання наважки для аналізу; визначення
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вмісту вологи в аналізуючих матеріалах.
Навчання основним прийомам титриметричного (об’ємного) аналізу:
підготовка робочого місця та устаткування до роботи; освоєння прийомів
відбирання рідин піпеткою; заповнення мірної колби та бюретки; відбирання
допоміжних реактивів мірним циліндром.
Відлік об’єму рідини по бюретці, точність відрахування. Перевірка
об’єму мірних колб, піпеток, бюреток, краплі розчину з бюретки.
Приготування стандартних розчинів з фіксаналів. Приготування розчинів
індикаторів; робочих розчинів кислоти і лугу, їх стандартизація. Освоєння
правил користування різновагами.
Навчання визначенню вмісту води за Дином-Старком (у речовинах з
великим вмістом вологи).
Освоєння прийомів нагрівання колби з наважкою аналізованої
речовини, відгонки. Освоєння способів правильного відліку об’єму води в
приймачах; визначення вмісту води у масових відсотках.
Набуття навичок та вмінь щодо визначення густини рідин. Прийоми
роботи з ареометрами.
Освоєння правил користування таблицями для визначення
концентрацій розчинів кислот, луг і солей за густиною.
Навчання прийомам роботи з гідростатичними терезами МораВестфаля: підготовка терезів до роботи, перевірка нульової точки по
дистильованій воді, висушування поплавця і циліндра після перевірки,
заповнення циліндра аналізованою рідиною з температурою 20°С, занурення
в неї поплавка, врівноважування коромисла за допомогою різноваг, відлік
густини.
Освоєння правил користування різновагами. Набуття навичок та вмінь
щодо визначення температури краплепадіння. Набуття навичок та вмінь
щодо визначення температури плавлення горючих матеріалів. Освоєння
прийомів роботи: збірка приладу, підготовка речовини до аналізу, виконання
аналізу, визначення температури плавлення змішаної проби, виготовлення
капіляра, уведення проби в капіляр, її ущільнення, занурення капіляра в
аналізовану речовину, прикріплення капіляра до термометра, нагрівання
колби полум'ям пальника, оцінка температури початку і кінця плавлення.
Набуття навичок та вмінь щодо визначення температури спалаху в
приладах відкритого типу.
Освоєння прийомів роботи: з приладом відкритого типу Бренкена, з
приладом Мартенс-Пенського.
Набуття навичок та вмінь роботи з пристроєм віскозиметра Енглера і
прийомами роботи при визначенні умовної в'язкості нафтопродуктів, та
фракційного складу нафтопродуктів. Освоєння прийомів перевірки приладу
за дистильованою водою, ретельного промивання і висушування резервуара
віскозиметра, щільного закривання спускної трубки запірним стрижнем,
заповнення рідиною спускної трубки, відкриття спускного отвору,
включення секундоміра, фіксування моменту наповнення мірної посудини.
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Набуття навичок та вмінь щодо аналізу лакофарбових продуктів.
Освоєння методів визначення густини речовини ареометром, в'язкостіметодом порівняння в'язкості випробуваного продукту з нормальною
в'язкістю; визначення густини газоподібних речовин пікнометричним
методом; визначення абсолютної в'язкості шляхом вимірювання сили тертя
між частками рідини; визначення кольору за йодометричною шкалою.
Освоєння принципу роботи апарата Орса і визначення складу газу за
допомогою цього апарата. Підготовка приладу до аналізу.
Набуття навичок та вмінь щодо проведення хімічного аналізу
вуглецевих і низьколегованих сталей.
Освоєння прийомів роботи при визначенні загального вмісту вуглецю в
сталях методом спалювання наважки аналізованої сталі в атмосфері кисню в
трубчастих печах.
Визначення кислотності і лужності середовища. Освоєння правил
користування універсальним індикаторним папірцем. Практичне визначення
забарвлення його відповідно до еталона. Освоєння прийомів титрування
кислотою в присутності індикаторів (метилоранжевого,
метилчервоного,
фенолфталеїну). Приготування робочого розчину і установлення його титру.
III. Виробнича практика
Тема 3.1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на
підприємстві
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки.
Ознайомлення з характером роботи підприємства, розташуванням цехів
та дільниць, обладнанням і робочими місцями.
Заходи з безпеки праці на підприємстві. Заходи з попередження
травматизму: огородження небезпечних місць; звукова та світлова
сигналізації; попереджувальні надписи; сигнальні пости. Правила поведінки
на території підприємства. Дотримання безпеки праці у різних цехах.
Безпечні прийоми виконання робіт. Огородження діючих механізмів.
Заземлення та ізоляція електрообладнання. Будова вентиляції, зволожувачів,
правила проходу по цеху. Електробезпека.
Перша допомога при нещасних випадках на підприємстві і в цехах.
Транспортування потерпілого. Медичне та санітарне обслуговування
робочих на підприємстві.
Заходи пожежної безпеки в основних та допоміжних цехах,
протипожежний режим. Засоби сигналізації про пожежу та гасіння пожеж.
Евакуація людей та матеріальних цінностей.
3.2. Самостійне виконання робіт на робочому місці лаборанта хімічного
аналізу 2-го розряду
Самостійне виконання робіт на робочому місці лаборанта хімічного
аналізу 2-го розряду у відповідності до вимог кваліфікаційної
характеристики і з дотриманням норм безпеки праці.
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Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється
кожним навчальним закладом окремо із урахуванням сучасних технологій,
новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з
підприємствами - замовниками кадрів та затверджується в установленому
порядку
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Визначення вологості речовин гравіметричним методом;
2. Визначення зольності твердого палива гравіметричним методом;
3. Визначення вмісту кристалізаційної води в кристалогідраті;
4. Аналіз невідомої речовини;
5. Визначення складу газу на апараті Орса;
6. Визначення температури плавлення і застигання горючих матеріалів;
7. Визначення кількості вуглецю шляхом спалення стружки в апараті
Вюртиця;
8. Визначення вологи за методом Дина і Старка в нафтопродуктах.
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 8159 Лаборант хімічного аналізу
Кваліфікація: 2 розряд
ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:
Основи загальної та аналітичної хімії;
Правила обслуговування лабораторного
устаткування, апаратури і контрольно-вимірювальних приладів;
3.
Властивості, застосовуваних реактивів;
4.
Правила приготування середніх проб;
5.
Методику проведення простих хімічних аналізів.
1.
2.

УМІЄ:
1. Організовувати робоче місце.
2. Дотримуватися вимог безпеки праці при виконання робіт
3. Проводити аналізи вуглецевих і низьколегованих сталей за
затвердженою методикою;
4. Аналізувати хімічний склад сплавів на мідній основі;
5. Визначати концентрації латексів і просочувальних розчинів;
6. Готувати титровані розчини і паяльні флюси;
7. Готувати пластифікатор, змішувати його з порошком твердого сплаву;
8. Визначати складу газу на апараті Орса;
9. Спалювати стружки в апараті Вюртиця (у потоці кисню);
10.Стежити за роботою лабораторної установки та записувати її покази;
11.Основні прийоми і технологічні операцій з приготування середніх
проб, титрованих розчинів і паяльних флюсів;
12. Визначати вмісту води за Дином і Старком;
13. Визначати питому вагу рідин вагами Мора і Вестфаля;
14. Визначати густини речовин ареометром;
15. Визначати температури плавлення і застигання паяльних матеріалів;
16. Визначати температури спалаху у відкритому тиглі і за МартенсПенським, в’язкості за Енглером.
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання
Кількість на групу з 15осіб

№
з/п

Найменування

1

2

Для
індивідуального
користування

3
1. Обладнання

1.1 Автотрансформатор
лабораторний (ЛАТР)
1.3 Центрифуга
1.4 Сушильна шафа
1.5 Муфельна піч
1.6 Нагрівальні прилади
1.7 Мікроскопи
1.8 Вакуум-насоси
1.9 Баня водяна
1.10 Баня повітряна
1.11 Баня піщана
1.12 Шафа для зберігання реактивів
1.13 Шафа для зберігання хімічного
посуду
1.14 Шафа витяжна
1.15 Сейф для зберігання отруйних
реактивів
1.16 Металеве обладнання
1.17 Терези (техно-хімічні, аналітичні,
різноваги)
1.18 Ваги Мора-Вестфаля
1.19 Дошка для сушіння хімічного
посуду
ІІ. Прилади і пристрої
2.1 Набір сит
2.2 Прилад Бренкена
2.3 Прилад для визначення
температури плавлення
2.4 Прилад Жукова
2.5 Термометри, барометри,
ареометри, манометри
пікнометри та ін.
2.6 Газоаналізатор
2.7 Ротаметр
2.8 Лійка для гарячого фільтрування
2.9 Вологомір ПВ-5

Для групового
користування

Примітки

4

5

2
3
2
2
В асортименті
2
1
В асортименті
В асортименті
В асортименті
1
1
1
1
В асортименті
В асортименті
2
1
В асортименті
5
В асортименті
5
В асортименті

2
2
В асортименті
1
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№
з/п

Кількість на групу з 15осіб
Для
індивідуального
користування

Найменування

2.10 Пальник Бунзена
1
2
2.11 Колбонагрівач
2.12 Шкали стандартні, фільтри
2.13 Віскозиметри (ВЗ-4, Освальда,
Зінкевича, Енглера)
2.14 Мішалка магнітна
2.15 Титратор
2.16 Термостат
2.17 Штатив для піпеток
ІІІ .Інструмент
3.1 Йорж для колб
3.2 Йорж для пробірок
3.3 Жом для корків
3.4 Ніж для заточення свердла
3.5 Свердла для корків
3.6 Триножник
3.7 Шпателі
3.8 Щипці тигельні
3.9 Трикутник фарфоровий,
металевий
ІV. Хімічний посуд
4.1 Скляний (загального, спеціального призначення та мірний)
4.2 Фарфоровий
4.3 Металевий
V. Хімічні реактиви і матеріали
5.1 Неорганічні речовини (кислоти,
луги, солі)
5.2 Органічні речовини та органічні
розчинники
5.3 Барвники, індикатори, індикаторний папір, фільтрувальний папір
5.4 Олівці воскові, стрічка ізоляційна
Згідно за темою
5.5 Вода дистильована
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3

Для групового
користування

В асортименті
4
В асортименті
В асортименті
В асортименті
В асортименті
2
2
В асортименті
В асортименті
В асортименті
5
5
В асортименті
В асортименті
В асортименті
В асортименті
В асортименті
В асортименті
В асортименті
В асортименті
Згідно з темою
Згідно з темою
Згідно з темою
Згідно з темою
Згідно з темою

Примітки

5

Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти
ДСПТО 8159.С.00.00 - 2015
(позначення стандарту)
)

Професія: Лаборант хімічного аналізу
Код: 8159
Кваліфікація: лаборант хімічного аналізу 3-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2015
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або
забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих
робітників)
1. Професія:
8159 Лаборант хімічного аналізу
2. Кваліфікація: лаборант хімічного аналізу 3-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
основи загальної та аналітичної хімії;
способи установки і перевірки титрів;
властивості застосовуваних реактивів і вимоги до них;
методику проведення аналізів середньої складності і властивості
застосовуваних реагентів;
державні стандарти на виконувані аналізи і товарні продукти по
обслуговуваній дільниці;
правила користування аналітичними терезами, електролізною
установкою, фотоколориметром, рефрактометром, газоаналізаторами та
іншими аналогічними приладами;
вимоги до якості проб і проведених аналізів;
процеси розчинення, фільтрації, екстракції і кристалізації;
правила налагодження лабораторного устаткування.
Повинен уміти:
проводити аналіз середньої складності за затвердженою методикою
без попереднього відокремлення компонентів;
визначати процентний вміст речовини в аналізованих матеріалах
різними методами;
визначати в’язкість, розчинність, питому вагу матеріалів і речовин
піктометром, пружність парів за Рейдом, індукційний період, кислотність і
коксівність аналізованих продуктів, температури спалаху в закритому тиглі
та застигання нафти і нафтопродуктів;
установлювати і перевіряти нескладні титри;
проводити різноманітні аналізи хімічного складу різних проб руди,
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хромистих, нікелевих, хромонікелевих сталей, чавунів, алюмінієвих сплавів,
продуктів металургійних процесів, флюсів, палива, мінеральних масел і
хімічних добрив;
визначати вміст сірки і хлоридів у нафті і нафтопродуктах;
проводити складні аналізи і визначати фізико-хімічні властивості
лакофарбових продуктів і цементу на спеціальному устаткуванні;
підбирати розчинники для лакофарбових матеріалів;
зважувати аналізовані матеріали на аналітичних терезах;
налагоджувати лабораторне устаткування;
складати лабораторні установки за наявними схемами під
керівництвом лаборанта вищої кваліфікації;
стежити за роботою лабораторної установки і записувати її покази;
проводити простий аналіз газів без їх поділу.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче
місце;
дотримуватись норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і
навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.
5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації
осіб
5.1. При продовженні професійно-технічної освіти
Повна або базова загальна середня освіта.
5.2. При підвищенні кваліфікації
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта та
професійна підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень
«кваліфікований робітник» за професією Лаборант хімічного аналізу 2-го
розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.
5.3. Після закінчення навчання
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
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освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією
Лаборант хімічного аналізу 3-го розряду; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Переробна промисловість. Роботи, які є загальними для усіх видів
економічної діяльності (робітники): дослідження та визначення
хімічного аналізу повітря, води, газів, сировини, проміжних речовин та
готової продукції, що виробляється в галузях промисловості (КВЕД 2010. Секція - С. Розділи: 10-12, 17, 19-20, 22-24).
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється, після закінчення строку
навчання, відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці
жінок, затверджених МОЗ України №256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.
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Типовий навчальний план
Професія: 8159 лаборант хімічного аналізу
Кваліфікація: 3-го розряду
Загальний фонд навчального часу: 543годин
Кількість 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.

Навчальні предмети
Загальнопрофесійна підготовка
Інформаційні технології
Основи галузевої економіки і підприємництва
Основи правових знань
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Охорона праці
Хімічний аналіз
Обладнання хімічних лабораторій
Загальна хімічна технологія
Матеріалознавства
Електротехніка
Читання креслень
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація( або
проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація
при продовженні навчання)
Загальнийобсяг навчального часу (без п. 4)
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З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

41
10
10
10
11
152
15
77
10
20
10
10
10
323

2
2

6
4
2

203
20
7
523

8

Перелік
кабінетів, лабораторій, майстерень
для підготовки кваліфікованих робітників за професією
Лаборант хімічного аналізу 3-го розряду
1. Кабінети:
– охорони праці;
– електротехніки;
– читання креслень;
– хімічного аналізу;
– інформаційних технологій;
– матеріалознавства.
2. Лабораторія:
– хімічного аналізу.
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання
кваліфікованих робітників:
 допускається зменшення кількості кабінетів, майстерень за рахунок їх об’єднання;
 індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись
при наявності обладнаного робочого місця;
- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників
кадрів.
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Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема
Прилади автоматизованих оптичних методів
фізіко-хімічного аналізу
Автоматичні та автоматизовані прилади
електрохімічного аналізу
Усього годин:

6

2

4
10

2

Тема 1. Прилади автоматизованого спектрометричного і
фотометричного методів
Автоматизовані електрофотоколориметри. Будова. Експлуатація.
Принцип дії.
Автоматизовані спектрофотометри. Будова. Експлуатація. Принцип дії.
Автоматизовані рефрактометри. Будова, принцип дії.
Лабораторно-практична робота:
1. Використання автоматизованого електрофотоколориметра.
Тема 2. Автоматичні та автоматизовані прилади електрохімічного
аналізу
Автоматичні та автоматизовані експрес-аналізатори. Будова. Принцип
дії .
Експлуатація.
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Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема
Стан та розвиток економіки на сучасному етапі
Формування та розвиток ринку
Система підприємництва
Витрати виробництва і собівартість продукції.
Економічно
активне
населення.
Зайнятість
населення. Ринок праці
Усього годин:

2
1
2
3
2
10

Тема 1. Стан та розвиток економіки на сучасному етапі
Стан та проблеми розвитку економіки України на сучасному етапі.
Економіка та її місце у суспільному житті.
Тема 2. Формування та розвиток ринку
Функціонування ринку. Ринкова інфраструктура та її функції. Закон
попиту та пропозиції у системі законів ринкового господарства. Суть
соціально-орієнтованої ринкової економіки. Економічна роль держави в
умовах ринку.
Тема 3. Система підприємництва
Підприємництво - соціально-економічна основа ринкової економіки
Сутність підприємництва, умови існування. Види, підприємницької
діяльності. Організаційно - економічні форми підприємництва.
Тема 4. Витрати виробництва і собівартість продукції.
Показники ефективності виробництва. Витрати
Собівартість продукції та шляхи її зниження.

виробництва.

Тема 5. Економічно активне населення. Зайнятість населення. Ринок
праці
Економічно активне населення. Економічно активне населення 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.
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Типова навчальна програма з предмета
«Основи правових знань»
Кількість годин
№
з/п

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема

1.

Право громадян України на працю. Трудовий
договір

2

2.

Правове регулювання робочого часу і часу
відпочинку

3

3.

Соціальні гарантії та соціальний захист
працівників

2

4.

Особливості правового регулювання трудових
відносин в окремих галузях господарства

3

Усього годин:

10

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

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема

1. Правові та організаційні основи охорони праці
2. Охорона праці в галузі
3. Основи пожежної безпеки
4. Основи електробезпеки
5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії
Медичні огляди
6. Надання першої допомоги потерпілим при
нещасних випадках
Усього годин:

2
3
3
2
3
2
15

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміни та доповнення до основних законодавчих актів з охорони праці.
Зміни та доповнення до Конституції України. Зміни та доповнення до Законів
України «Про охорону праці», Кодексу Законів України про працю, «Про
охорону здоров’я», «Про пожежну безпеку», «Про охорону навколишнього
середовища», «Про колективні договори і угоди», «Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про поводження з радіоактивними
відходами», «Про дорожній рух».
Зміни в галузевих стандартах.
Зміни у кримінальному кодексі України про відповідальність за
порушення з охорони праці.
Тема 2. Охорона праці в галузі
Робота з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при
експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які
використовуються лаборантом хімічного аналізу..
Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, які виникають під
час праці у лабораторіях (електрострум, хімічні опіки, отруєння хімічними
речовинами, порізи скляним хімічним посудом та ін.).Засоби індивідуального
та групового захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів
даного виробництва.
Діючі положення (інструкції) про відповідальність за порушення та
невиконання правил охорони праці.
Обов’язкові для робітників даної професії правила та заходи щодо
попередження нещасних випадків і аварій.
Тема 3. Основи пожежної безпеки
Основні групи джерел запалювання та горючі речовини.
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Групи вибухонебезпечних сумішей та їх температура самозаймистості.
Правила зберігання вибухонебезпечних сумішей та горючих речовин.
Вимоги до складських приміщень.
Вогнегасильні речовини і матеріали.
Організаційні та технічні протипожежні заходи.
Порядок виклику пожежної служби.
Тема 4. Основи електробезпеки
Класифікація приміщень у відповідності до небезпеки ураження
людини електричним струмом.
Практичне здійснення першої допомоги постраждалим при нещасних
випадках, в тому числі пов’язані із штучними диханням і непрямому масажі
серця.
Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди
Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних,
гігієнічних та соціально-технічних заходів.
Вимоги санітарних норм до даного виробництва. Контроль їх
дотримання. Щорічні медичні огляди.
Вплив несприятливих умов мікроклімату на людину.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках
Послідовність, принципи і заходи надання першої допомоги. Дії у
важких випадках.
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Типова навчальна програма з предмета
«Хімічний аналіз»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.
3.
4.

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема
Вступ. Навчально-виховні завдання курсу, його
структура.
Фізико – хімічні (інструментальні) методи аналізу
Технічний аналіз
Організація і методи технічного контролю
виробництва
Усього годин:

2
51
22

4

2
77

4

Тема 1. Вступ. Навчально-виховні завдання курсу, його структура
Інструктаж з охорони праці.
Значення хімічного аналізу для народного господарства. Сучасний стан
та перспективи розвитку галузі.
Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою і програмою
теоретичного навчання лаборанта хімічного аналізу 3-го розряду.
Методи фізико-хімічного аналізу. Головні напрямки у вдосконаленні
методів аналізу.
Тема 2. Фізико-хімічні (інструментальні) методи аналізу
Особливості і галузі використання фізико-хімічних методів аналізу.
Класифікація методів і їх характеристика.
Оптичні методи.
Фотометричні методи. Класифікація методів і галузі їх використання.
Сутність хімічної теорії фотометричних методів.
Фотометричний метод. Основний закон фотометрії. Поняття про
коефіцієнт пропускання і оптичної густини. Фотометр. Фотометричні
візуальні (колориметричні) методи аналізу. Метод стандартних серій.
Приклади колориметричних визначень.
Фотоелектроколориметричний метод. Фотоефект, фотоелемент,
фотоелектричний колориметр. Порядок роботи, вибір світлофільтру і кювети,
побудова калібровочних кривих. Приклади кількісних визначень.
Спектрофотометричний аналіз. Сутність методу. Спектрофотометри,
принцип їх дії. Оптичні схеми і будова приладів. Приклади кількісних
визначень речовин і ідентифікація органічних сполук.
Нефелометрія і турбідиметрія. Явища світлорозсіювання і світло
поглинання. Нефелометри. Приклади кількісних визначень. Поняття про
спектрофотометричне і турбідиметричне титрування.
Рефрактометрія. Закони відбиття і заломлення світла.
Прилади для визначення показника заломлення. Принцип дії, оптичні
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схеми та будова приладів.
Електрохімічні методи.
Класифікація електрохімічних методів і галузі їх використання.
Метод електролізу. Сутність електрогравіметричного аналізу.
Установка для електрогравіметричного аналізу. Визначення купруму в
розчині його солей.
Кулонометрія. Основи методу – закони Фарадея. Кулонометрія при
постійному потенціалі. Кулонометрія при постійній силі струму. Умови
ведення електролізу. Схеми установки для кулонометричного аналізу.
Приклади кількісних визначень.
Кондуктометрія. Сутність методу. Електропровідність розчинів, Ії
залежність від концентрації. Апаратура для вимірювання електропровідності
розчинів. Кондуктометричне титрування.
Методи розподілу і концентрування.
Класифікація і характеристика методів розподілу.
Екстракція як метод розподілу, її сутність. Величини, які
характеризують процес екстракції. Техніка екстрагування. Роль
екстрагування в підвищенні чутливості і селективності визначень.
Сутність методу концентрування, приклади визначень.
Хроматографія як метод розподілу та аналізу речовин. Сутність методу
та галузь застосування. Основні поняття. Класифікація.
Тема 3. Технічний аналіз
Технічний аналіз і його значення у виробничо – технологічному
оцінюванні сировини і визначення хімічних, фізичних і експлуатаційних
властивостей кінцевих продуктів виробництва. Методи технічного аналізу.
Відбір і підготовка проб.
Аналіз води. Показники контролю якості води: сухий залишок,
твердість, завислі речовини, окислюваність, лужність, кислотність, вміст
хлоридів, сульфітних сполук, нітрогеновмістних сполук.
Методика визначень.
Аналіз газів. Значення аналізу газів в різних галузях промисловості.
Методи аналізу газів. Характеристика абсорбційного методу аналізу.
Газоаналізатори, принцип їх роботи. Схема газоаналізаторів.
Приготування поглиначів.
Аналіз твердого палива. Склад палива. Вміст баласту в різних видах
палива. Приготування аналітичних проб.
Визначення вмісту вологи, зовнішньої і аналітичної.
Визначення вмісту золи. Визначення вмісту загальної сірки.
Аналіз каталізаторів. Короткі відомості про властивості каталізаторів,
основні вимоги до них. Визначення насипної щільності і гранулометричного
складу. Визначення механічної міцності. Визначення індексу активності.
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Аналіз мінералів, руд і ґрунту. Методу підготовки до аналізу мінералів,
руд і ґрунту. Аналіз руд і мінералів на процентний вміст основного елемента
і пустої породи.
Аналіз силікатних матеріалів. Визначення вологи і летких речовин.
Визначення оксидів феруму, алюмінію, титану і силіцію. Аналіз
портландцементів на вміст нерозчинного залишку, силікатної кислоти і
оксидів кальцію, магнію.
Аналіз металів і сплавів. Характеристика основних сплавів. Загальні
методи аналізу металів і сплавів. Визначення вмісту вуглецю та сірки.
Методи визначення марганцю.
Аналіз мастильних матеріалів. Основні показники які характеризують
склад і властивості мастил. Визначення низькотемпературних властивостей:
температури застигання, помутніння, початку кристалізації. Визначення
в’язко-температурних характеристик: поняття динамічної, кінематичної і
умовної в’язкості. Типи віскозиметрії. Визначення температур спалаху і
займання, прилади.
Аналіз нафти і нафтопродуктів. Нафта, її склад. Основні продукти
нафтопереробки: паливо, змащуванні масла, сажа, бітуми та інші. Основні
показники, які характеризують склад і властивості нафти і нафтопродуктів.
Визначення
низькотемпературних
властивостей:
температури
застигання, помутніння, початку кристалізації. Визначення в’язкотемпературних характеристик: поняття динамічної, кінематичної та умовної
в’язкості. Типи віскозиметрів. Визначення вмісту сірки і хлоридів у нафті і
нафтопродуктах.
Лабораторно-практичні роботи
1. Аналіз води.
2. Аналіз металів.
Тема 4. Організація і методи технічного контролю виробництва
Організація аналітичного контролю виробництва. Призначення,
будова та обладнання лабораторій, їх роль в аналітичному контролі
виробництва та в розробці нових методик. Методи аналітичного контролю
виробництва. Контрольні точки виробництва.
Відділ технічного контролю і його функціі. Держстандарт, його
призначення і зміст розділів.
Сутність стандартизації, її роль у розвитку технічного прогресу.
Основні поняття і визначення в області стандартизаціі. Державна система
стандартизаціі.
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Типова навчальна програма з предмета
«Обладнання хімічних лабораторій»
№
з/п
Тема

1.
2.
3.

Вступ. Організація праці в лабораторії
Вимоги до приміщення лабораторії.
Водо- та повітрозабезпечення лабораторії

4.
5.
6.
7.

Обладнання для подрібнення твердої проби
Аналітичні ваги
Складське господарство
Обладнання для високого тиску та вакууму у
лабораторії

Усього годин:

Кількість годин
Всього
3 них на
лабораторнопрактичні
роботи
1
1
1
2
2
1
2
10

Тема 1. Вступ. Організація праці в лабораторії
Структура і завдання хімічних лабораторій в удосконаленні хімікоаналітичного контролю підприємства. Хімічні лабораторії, їх призначення і
характер. Цехові лабораторії. Аналізи, які виконують цехові лабораторії.
Реєстрація результатів аналізів.
Тема 2. Вимоги до приміщень лабораторії
Приміщення для спеціальних лабораторій.. Фактори, що впливають на
умови праці у лабораторіях.
Класифікація речовин підвищеної шкідливості. Вимоги до приміщення
лабораторії для роботи із речовинами підвищеної шкідливості.
Тема 3. Водо-та повітрозабезпечення лабораторії
Централізоване забезпечення лабораторії дистильованою водою.
Отримання дистильованої води у лабораторії. Зберігання дистильованої
води в лабораторії. Типи перегінних апаратів їх продуктивності.
Устаткування для отримання бідистиляту.
Конструкція витяжних пристосувань.
Комунікації, які підводяться до витяжних шаф. Загальнообмінна
вентиляція. Поняття кратності обміну повітря.
Тема 4. Обладнання для подрібнення твердої проби
Типи
лабораторних
дробарок.
Ступки.
Дискові
Колоїдні вібраційні млини. Продуктивність приладів.
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розтирачі.

Тема 5. Аналітичні ваги
Типи ваг, які використовуються у лабораторній практиці. равила
поводження з вагами та рівновагами.
Аналітичні ваги та рівноваги до них. Типи аналітичних ваг. Електронні
ваги.
Перевірка аналітичних ваг. Столи для аналілітичних ваг.
Правила користування та установки ваг.
Автоматичні ваги для швидкого зважування.
Тема 6. Складське господарство
Призначення та обладнання спеціальних складів і сховищ.
Правила зберігання дорогоцінних та надзвичайно чистих речовин.
Аварійний душ. Правила користування при надзвичайних ситуаціях.
Складські приміщення для легкозаймистих і горючих рідин.
Види засобів пожежної безпеки та користування ними.
Сховища для зберігання газових балонів, їх транспортування.
Тема 7. Обладнання для високого тиску та вакууму у лабораторії
Застосування підвищеного тиску у лабораторній практиці.
Прилади для проведення реакцій під тиском. Автоклави середнього та
високого тиску, їх використання. Перевірка герметичності.
Застосування вакууму у лабораторній практиці. Вакуумні
трубопроводи.
Контрольно-вимірювальні прилади на вакуумних лініях.
Вакуумна лабораторна техніка. Водоструминні насоси, їх влаштування.
Перевірка герметичності вакуумних трубопроводів.

81

Типова навчальна програма з предмета
«Загальна хімічна технологія»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема
Вступ. Хімічна технологія і її задачі
Електрохімічні виробництва
Металургійне виробництво
Хімічна переробка палива
Органічний синтез
Усього годин:

1
2
4
6
7
20

2
2

Тема 1. Вступ. Хімічна технологія і її задачі
Інструктаж з охорони праці.
Значення і розвиток хімічної промисловості в Україні. Значення
хімічної промисловості. Поняття про хіміко-економічні показники хімікотехнологічного процесу. Поняття про матеріальний баланс процесу
виробництва. Продукт виробництва. Обчислення практичного виходу
продукту.
Тема 2. Електрохімічні виробництва
Характеристика електрохімічних процесів. Вихід по струму. Показники
роботи електролізерів.
Виробництво алюмінію. Електроліз розплавів. Сировина для
виробництва алюмінію. Схема електролізеру. Рафінування.
Тема 3. Металургійне виробництво
Руди і способи їх переробки.
Процес виділення металу з концентрату. Пірометалургія, карботермія,
металотермія, електрометалургія, гідрометалургія.
Виробництво чавуну. Схема доменної печі. Сировина для виплавки
чавуну. Процеси доменної плавки.
Поняття про шихту та її складові.
Конструкція доменної печі.
Доменний процес. Сутність доменного процесу. Процеси, що
протікають у доменній печі. Вплив температури, швидкості і тиску газів на
процес відновлення.
Продукти доменної плавки. Чавуни. Шлаки. Колошниковий газ, їх
використання.
Виробництво сталі. Призначення і сутність сталеплавильних процесів.
Різновидності сталеплавильних процесів. Мартенівський спосіб виплавки
сталі. Виробництво сталі у конвертерах. Шихтові матеріали і вимоги до них.
Основні реакції. Будова конвертера.
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Тема 4. Хімічна переробка палива
Тверде паливо, класифікація і склад. Теплотворна здатність. Методи
переробітки: газифікація, гідрогенізація, суха перегонка.
Коксування кам’яного вугілля. Продукти коксування і їх використання.
Будова і робота коксових печей. Переробка продуктів коксування.
Напівкоксування вугілля, торфу і сланців. Суха перегонка деревини.
Переробка нафти і нафтопродуктів.
Газоподібних палива. Склад природних і попутних газів. Способи
переробки вуглеводневих газів.
Тема 5. Органічний синтез
Сировина промисловості органічного синтезу. Процеси органічного
синтезу.
Синтез метилового спирту. Пристрій для синтезу метанолу з окису
карбону і водню.
Синтез на основі ненасичених вуглеводнів. Виробництво етилового
спирту. Сировина і застосування. Характеристика сірко кислотного способу
одержання етилового спирту. Схема виробництва.
Виробництво еталону каталітичною гідратацією етилену. Технологічні
параметри процесу, схема виробництва.
Виробництво 1-3 бутадієну. Сировина і використання. Методи
одержання.
Ацетилен, його використання. Сировина для одержання ацетилену.
Схема виробництва.
Виробництво ацетальдегіду. Схема одержання. Виробництво оцтової
кислоти.
Лабораторно-практична робота
1.Одержання карбонових кислот окисненням парафіну і визначення їх.
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Типова навчальна програма з предмета
«Матеріалознавство»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.
3.
4.

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема
Характеристика руд і концентратів
Леговані сталі
Кольорові метали і сплави
Допоміжні матеріали

3
2
3
2
10

Усього годин:
Тема 1. Характеристика руд і концентратів
Технологічні властивості руд і концентратів. Хімічний і мінералогічний
склад, хімічні і фізичні властивості рудних мінералів. Текстурні і структурні
особливості руд. Форми проявлення цінних і шкідливих домішок. Хімічний
склад нерудної частини. Фізичний стан руд (міцність, пористість).
Отримання і вміст глинистого матеріалу. Фізико-механічні властивості
використовуваних порід.
Вплив деяких домішок на експлуатаційні властивості металів і сплавів.
Поняття про способи концентрування сировини. Методи отримання чистих і
особливо чистих продуктів (екстракція, іонний обмін, ректифікація, зонна
плавка).
Тема 2. Леговані сталі
Леговані сталі, їх властивості.
Характеристика хромистих, нікелевих, хромонікелевих сталей.
Властивості (механічні, фізичні, технологічні). Маркування легованих
сталей. Галузь застосування.
Тема 3. Кольорові метали і їх сплави
Значення кольорових металів в промисловості і будівництві. Кольорові
метали: мідь, олово, свинець, цинк, алюміній, нікель і інші; їх отримання,
властивості і застосування для виготовлення деталей і механізмів.
Сплави на основі кольорових металів: латуні, бронзи, сплави алюмінію
і магнію, титанові сплави. Властивості і застосування сплавів кольорових
металів.
Тема 4 Допоміжні матеріали
Мастильні матеріали: рослинні масла (бавовняне, льняне, оливкове).
Тверді змащувачі (тавот, каліпсоль). Емульсії та графітові мастильні
матеріали. Трансформаторне масло.
Клеї: карбінольні, фенольні, епоксидні, каучукові, поліефірні,
модифіковано-універсальні; їх властивості та сфера використання.
Лаки і фарби. Оліфи (натуральна та оксоль). Білила цинкові. Сурик
свинцевий та залізний. Емалі. Лаки. Нітроемалі. Синтетичні лакофарбові
матеріали.
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Типова навчальна програма з предмета
«Електротехніка»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема
Постійний струм
Змінний струм
Електронні прилади
Електричні апарати
Електричні машини

Усього годин:

2
3
2
2
1
10

Тема 1. Постійний струм
Напруга, струм, опір; їх одиниці.
Послідовне, паралельне та змішане з’єднання джерел електричної
енергії. Хімічна дія електричного струму.
Тема 2. Змінний струм
Одержання синусоїдальних струмів і напруг. Синусоїдальні величини,
їх визначення і графічне зображення.
Використання джерел струму у схемах живлення приладів фізикохімівчного
аналізу
(електрофотоколориметрів,
спектрофотометрів,
рефрактометрів, кулонометрів).
Тема 3. Електронні прилади
Загальні відомості про фотоелементи, діоди, напівпровідникові
резистори, фотодіоди, світлодіоди, підсилювачи електричних сигналів.
Використання мікросхем світлодіодів у схемах електронних ваг,
використання
мікросхем
фотодіодів,
підсилювачив
в
приладах
інструментальних методів аналізу.
Тема 4. Електричні апарати
Використання
електричних апаратів різного призначення в
електрообладнанні хімічних лабораторій (гальванометр, потенціометри,
вольтметри, амперметри, реохорди).
Тема 5. Електричні машини
Призначення, принцип дії та використання електричних двигунів
змінного струму, що використовується в електросхемах при проведенні
фізико-хімічного аналізу.
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Типова навчальна програма з предмета
«Читання креслень»
Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

№
з/п

Тема

1.
2.

Основні відомості про перерізи і розрізи
Читання і виконання креслень і схем з професії
Усього годин:

5
5
10

Тема 1. Основні відомості про перерізи і розрізи
Перерізи. Призначення перерізів. Класифікація перерізів. Правила їх
виконання і позначення.
Розрізи. Призначення розрізів. Загальні відомості про розрізи.
Відмінність розрізів від перерізів. Класифікація розрізів. Правила виконання
простих повних розрізів. Розташування їх на кресленні. Позначення розрізів.
Місцеві розрізи; їх призначення і правила виконання. З’єднання
частини вигляду і частини розрізу. З’єднання половини вигляду і половини
розрізу. Умовності при виконанні розрізів через тонкі стінки типу ребер
жорсткості і через тонкі спиці.
Графічні позначення матеріалів в перерізах.
Основні відомості про складні розрізи. Випадки їх застосування.
Тема 2. Читання і виконання креслень і схем з професії
Загальні відомості про креслення та схеми електротехнічних пристроїв.
Загальні відомості про електричні схеми оптичних та фізико-хімічних
приладів
Умовні графічні позначення на електричних схемах оптичних та
фізико-хімічних приладів.
Призначення умовних графічних позначень та знаків, що
передбачаються державними стандартами. Графічні позначення загального
застосування.
Правила виконання і читання креслень, характерних для професії
“Лаборант хімічного аналізу”: креслень апаратури для фізико-хімічних
методів аналізу, ваг, нагрівальних приладів, фільтрів, насосів, центрифуг,
реакторів різних типів, ректифікаційних колон, печей і інших пристосувань
та апаратів для хімічної та металургійної промисловості.
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Типова навчальна програма з виробничого навчання

№
з/п
1.1.
1.2.
1.3.

2.1.
2.2

Професія: 8159Лаборант хімічного аналізу
Кваліфікація: 3-го розряду
Кількість
Тема
годин
I. Виробниче навчання в умовах виробництва
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на
6
підприємстві
Навчання фізико – хімічному аналізу
54
Навчання технічному аналізу
60
Усього годин:
120
II. Виробнича практика
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на
7
підприємстві
Самостійне виконання робіт лаборант хімічного аналізу,
196
складністю 3-го розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Усього годин:
203
Разом:
323

I. Виробниче навчання в умовах виробництва
Тема 1.1. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві
Ознайомлення з характером роботи підприємства, розташуванням цехів
та дільниць, обладнанням і робочими місцями.
Заходи з безпеки праці на підприємстві. Заходи з попередження
травматизму: огородження небезпечних місць; звукова та світлова
сигналізації; попереджувальні надписи; сигнальні пости. Правила поведінки
на території підприємства. Дотримання безпеки праці у різних цехах
підприємства (правила знаходження поблизу рольгангів, конвеєрів,
транспорту, підйомних кранів, електричних мереж).
Безпечні прийоми виконання робіт. Огородження діючих механізмів.
Заземлення та ізоляція електрообладнання. Будова вентиляції, зволожувачів,
правила проходу по цеху. Електробезпека.
Перша допомога при нещасних випадках на підприємстві і в цехах.
Транспортування потерпілого. Медичне та санітарне обслуговування
робочих на підприємстві.
Заходи пожежної безпеки в основних та допоміжних цехах,
протипожежний режим. Засоби сигналізації про пожежу та гасіння пожеж.
Евакуація людей та матеріальних цінностей.
Тема 1.2. Навчання фізико – хімічному аналізу
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і вимог
безпеки праці.
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Вправи
Фотоколориметричний аналіз.
Ознайомлення з приладами для колориметричних визначень:
кольоровою шкалою, фотоколориметрами, спектрофотометрами. Визначення
ацетальдегіду з фуксином методом стандартних серій. Підготовка
фотоелектроколориметра до роботи; вибір світофільтру і кювети.
Приготування стандартних розчинів, визначення їх оптичних густин,
побудова калібрувальної кривої. Визначення вмісту нікелю, у водному
розчині його солі; обчислення результатів аналізу.
Спектрофотометричний метод.
Ознайомлення з будовою спектрофотометра, підготовка його до
роботи, вибір кювети і світлофільтра, побудова спектрофотометричної
кривої. Спектрофотометричне визначення якості барвника; розрахунок
результатів аналізу.
Нефелометричний і турбодиметричний аналіз.
Ознайомлення
з
приладами,
які
використовуються
для
нефелометричних і турбодиметричних вимірювань; визначення вмісту
сульфатів нефелометричним методом; фототурбідиметричне визначення
цинку.
Рефрактометричний метод аналізу.
Підготовка рефрактометру до роботи; термостатування приладу;
визначення нульової точки. Ідентифікація органічних речовин за показником
заломлення. Приготування стандартних розчинів; вимірювання показників їх
заломлення; побудова калібрувальної кривої. Визначення домішок толуолу в
нормальному гептані.
Кондуктометричний метод аналізу.
Ознайомлення з приладами для вимірювання електропровідності.
Підготовка приладу до роботи. Визначення електропровідності простої і
дистильованої води, одномолярного розчину калій гідроксиду і
одномолярного розчину сульфатної кислоти. Кондуктометричне титрування
розчину калій хлориду розчином солі аргентуму; графічне знаходження
точки еквівалентності.
Кулонометрія.
Ознайомлення з кулонометрами; підготування кулонометрів до роботи;
визначення вуглецю та сірки в сталях і чавунах кулонометричним методом.
Тема 1.3. Навчання технічному аналізу
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і вимог
безпеки праці.
Вправи
Аналіз води.
Відбір проб води. Визначення загальної жорсткості, лужності, хлоридів
і кисню у воді. Визначення сухого залишку після прожарювання. Визначення
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феруму фотоколорометричним методом.
Аналіз газів.
Ознайомлення з будовою газоаналізаторів. Приготування поглиначів;
заповнення поглинальних приладів, перевірка герметичності системи. Відбір
проби газу. Аналіз газових сумішей на газоаналізаторах.
Аналіз твердого палива
Відбір проби твердого палива. Визначення вмісту вологи, золи в
паливі. Визначення сірки за методом Ешка, приготування суміші Ешка.
Обчислення результатів аналізів.
Аналіз мінеральних руд, ґрунту, силікатних матеріалів.
Підготовка проб до аналізу. Аналіз руд і мінералів на відсотковий вміст
елементів і пустої породи. Визначення рН суспензії ґрунту, гідролітичної
кислотності, ступеня насиченості ґрунту основами. Визначення обмінного
алюмінію фотометричним методом. Визначення оксидів феруму, алюмінію,
титану і силіцію в силікатних матеріалах. Аналіз портландцементів на вміст
нерозчинного залишку, силікатну кислоту і оксидів кальцію, магнію.
Аналіз металів та сплавів.
Приготування проб металів. Визначення вуглецю і сірки газооб’ємним
та кулонометричним методами. Визначення фосфору фотометричним
методом. Визначення марганцю персульфатно-срібним методом. Визначення
нікелю фотоколориметричним методом.
Аналіз мастильних речовин.
Відбір проб змащувальних речовин. Визначення густини ареометром,
пікнометром. Визначення кінематичної в’язкості та температури спалаху і
займання в приладах відкритого типу. Визначення вологи за методом Діна і
Старка;
Аналіз нафти та нафтопродуктів.
Відбір проб нафтопродуктів. Визначення густини ареометрами та
пікнометрами,оволодіння прийомами роботи на вагах Мора-Вестфаля.
Визначення умовної в’язкості нафтопродуктів, температури плавлення,
кипіння та застигання; визначення температури спалаху в приладах
відкритого типу та температури займання в приладах відкритого та закритого
типу. Визначення вологи за методом Діна-Старка. Визначення сірки,
хлоридів.
II. Виробнича практика
Тема 2.1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на
підприємстві
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки.
Ознайомлення з характером роботи підприємства, розташуванням цехів
та дільниць, обладнанням і робочими місцями.
Заходи з безпеки праці на підприємстві. Заходи з попередження
травматизму: огородження небезпечних місць; звукова та світлова
сигналізації; попереджувальні надписи; сигнальні пости. Правила поведінки
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на території підприємства. Дотримання безпеки праці у різних цехах.
Безпечні прийоми виконання робіт. Огородження діючих механізмів.
Заземлення та ізоляція електрообладнання. Будова вентиляції, зволожувачів,
правила проходу по цеху. Електробезпека.
Перша допомога при нещасних випадках на підприємстві і в цехах.
Транспортування потерпілого. Медичне та санітарне обслуговування
робочих на підприємстві.
Заходи пожежної безпеки в основних та допоміжних цехах,
протипожежний режим. Засоби сигналізації про пожежу та гасіння пожеж.
Евакуація людей та матеріальних цінностей.
3.2. Самостійне виконання робіт лаборанта хімічного аналізу,
складністю 3-го розряду
Самостійне виконання робіт на робочому місці лаборанта хімічного
аналізу 3-го розряду у відповідності до вимог кваліфікаційної
характеристики і з дотриманням норм безпеки праці.
Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється
кожним навчальним закладом окремо із урахуванням сучасних технологій,
новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з
підприємствами - замовниками кадрів та затверджується в установленому
порядку
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Визначення масової частки фосфору в сталі колориметричним методом.
Визначення марганцю персульфатно-срібним (спектрофотометричним)
методом.
Визначення силіцію фотометричним методом.
Визначення вуглецю в чавуні та сталі газооб’ємним методом.
Аналіз газової суміші на апараті вті-2.
Визначення феруму у сировинних матеріалах дихроматним методом.
Визначення фосфору в сталях фотоколометричним методом.

90

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 8159 Лаборант хімічного аналізу
Кваліфікація: 3 розряд
ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Основи загальної та аналітичної хімії;
Методики проведення аналізів середньої
складності і властивостей застосовуваних реагентів;
Правила користування аналітичними терезами,
електролізною установкою, фотоколориметром, рефрактометром;
Вимоги до якості проб і проведених аналізів;
Способи установки перевірки титрів;
Правила проведення аналізів середньої складності
за державними стандартами;
Правила користування приладами фізикохімічного аналізу;
Правила налагодження лабораторного устаткування;

УМІЄ:
1. Організовувати робоче місце.
2. Дотримуватися вимог безпеки праці при виконання робіт
3. Проводити різноманітні аналізи хімічного складу різних проб руди, сталей,
чавунів, алюмінієвих сплавів, продуктів металургійних процесів, флюсів,
палива, мінеральних масел, нафти і нафтопродуктів;
4. Визначати в’язкість, розчинність, питому вагу матеріалів і речовин
пікнометром, пружність парів за Рейдом;
5. Визначати індукційний періоду, температури спалаху в закритому тиглі та
застигання нафти та нафтопродуктів;
6. Проводити складні аналізи і визначати фізико-хімічні властивості
лакофарбових продуктів і цементу на спеціальному устаткуванні;
7. Налагоджувати лабораторне устаткування;
8. Складати лабораторні установки за наявними схемами;
9. Стежити за роботою лабораторної установки і записувати її покази;
10.Визначати відсотковий вміст речовини в аналізованих матеріалах різними
методами, кислотність і коксівність аналізованих продуктів;
11.Проводити аналізи хімічного складу проб руди, хромистих нікелевих
хромонікелевих сталей, чавунів, алюмінієвих сплавів, продуктів
металургійних процесів;
12. Визначати вмісту сірки і хлоридів у нафті і нафтопродуктах;
13. Підбирати розчинники для лакофарбових матеріалів.
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання
№
з/п

Кількість на групу з 15осіб
Найменування

Для
індивідуального
користування

Для групового
користування

Примітки

3

4

5

1

2
1. Обладнання
1.1 Сушильна шафа
1.2 Муфельна піч
1.3 Нагрівальні прилади
1.5 Вакуум-насоси
1.6 Баня водяна
1.7 Баня повітряна
1.8 Баня піщана
1.9 Шафа для зберігання реактивів
1.10 Шафа для зберігання хімічного
посуду
1.11 Шафа витяжна
1.12 Сейф для зберігання отруйних
реактивів
1.13 Металеве обладнання
1.14 Терези (техно-хімічні,
аналітичні, різноваги)
1.15 Ваги Мора-Вестфаля
1.16 Дошка для сушіння хімічного
посуду
1.17 Титрувальна установка
2. Прилади і пристрої
2.1 Набір сит
2.2 Прилад Бренкена
2.3 Прилад для визначення
температури плавлення
2.4 Прилад Жукова
2.5 Термометри, барометри,
ареометри, манометри
пікнометри та ін.
2.6 Газоаналізатор
2.7 Рефрактометр
2.8 Лійка для гарячого
фільтрування
2.9 Кондуктометр

2
2
В асортименті
1
В асортименті
В асортименті
В асортименті
1
1
1
1
В асортименті
В асортименті
2
1
1
В асортименті
5
В асортименті
5
В асортименті

2
1
В асортименті
1
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№
з/п

Кількість на групу з 15осіб
Найменування

Для
індивідуального
користування

2.10 Вологомір ПВ-5
2.11 Фотоколориметр
1
2
2.12 Колбонагрівач
2.13 Шкали стандартні, фільтри
2.14 Віскозиметри (ВЗ-4, Освальда
Зінкевича, Енглера)
2.15 Мішалка магнітна
2.16 Штатив для піпеток
2.17 Фотоколориметр-нефелометр
2.18 Спектрофотометр
2.19 Експресаналізатор (для
визначення вуглецю)
2.20 Експресаналізатор (для
визначення сірки)
2.21 Електролізна установка
3. Інструмент
3.1 Йорж для колб
3.2 Йорж для пробірок
3.3 Жом для корків
3.4 Ніж для заточення свердла
3.5 Свердла для корків
3.6 Триножник
3.7 Шпателі
3.8 Щипці тигельні
3.9 Трикутник фарфоровий,
металевий
4. Хімічний посуд
4.1 Скляний (загального,
спеціального призначення та
мірний)
4.2 Фарфоровий
4.3 Металевий
5. Хімічні реактиви і матеріали
5.1 Неорганічні речовини
(кислоти, луги, солі)
5.2 Органічні речовини та
органічні розчинники

3

Для групового
користування

1
2
4
В асортименті
В асортименті
В асортименті
В асортименті
В асортименті
1
1
1
1
1
В асортименті
В асортименті
5
5
В асортименті
В асортименті
В асортименті
В асортименті
В асортименті
В асортименті
В асортименті
В асортименті
Згідно з темою
Згідно з темою
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Примітки

5

№
з/п

Кількість на групу з 15осіб
Найменування

Для
індивідуального
користування

5.3 Барвники, індикатори,
індикаторний папір,
фільтрувальний папір
5.4 Олівці воскові, стрічка
ізоляційна
5.5 Азбестове полотно, картон
5.6 Вода дистильована

Для групового
користування

Згідно з темою
Згідно з темою
Згідно з темою
Згідно з темою
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Примітки

Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти
ДСПТО 8159.С.00.00 - 2015
(позначення стандарту)

Професія: Лаборант хімічного аналізу
Код: 8159
Кваліфікація: лаборант хімічного аналізу 4-го розряду

Видання офіційне

Київ – 2015
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Освітньо-кваліфікаційна
характеристика випускника професійно-технічного навчального
закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або
забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих
робітників)
1. Професія:
8159 Лаборант хімічного аналізу
2. Кваліфікація: лаборант хімічного аналізу 4-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
загальні основи аналітичної і фізичної хімії;
призначення і властивості застосовуваних реактивів;
правила складання лабораторних установок;
способи визначення маси і об’єму хімікатів;
способи приготування складних титрованих розчинів;
правила зважування осаду на аналітичних терезах і проведення
необхідних розрахунків за результатами аналізу;
правила користування контрольно-вимірювальними приладами і
вагами різних типів;
технічні умови і державні стандарти на проведені аналізи, правила
ведення технічної документації на виконані роботи.
Повинен уміти:
проводити складні аналізи суміші пульпи, розчинів, реактивів,
концентратів, поверхневих, бурових, зворотних та питних вод, нафти і
нафтопродуктів, готової продукції, допоміжних матеріалів, відходів, добрив,
кислот, лугів за встановленою методикою;
проводити різноманітні аналізи хімічного складу різних кольорових
сплавів, феросплавів, високолегованих сталей;
визначати кількісний вміст основних легуючих елементів у сплавах на
основі титану, нікелю, вольфраму, кобальту, молібдену і ніобію тощо за
встановленими методиками;
встановлювати і перевіряти складні титри;
готувати збірні проби;
визначати нітрозність, міцність кислот;
виконувати аналіз ситовим або електроваговим методом за ступенем
концентрації розчинів;
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проводити складні аналізи кулонометричним, візуально оптичним та
іншими методами за прийнятими методиками та стандартами;
аналізувати сильнодіючі отрутохімікати, вибухові речовини;
проводити повний аналіз газів на апаратах ВТІ, газофракційних
апаратах і хроматографах;
готувати складні реактиви і перевіряти їх придатність;
проводити у лабораторних умовах синтез за заданою методикою;
визначати ступінь конверсії аміаку або окисності нітрозних газів;
визначати теплотворну спроможність палива;
оформляти і розраховувати результати аналізу;
складати лабораторні установки за наявними схемами;
проводити випробування покриття виробів на спеціальних приладах:
везерометрі, камері тропічного клімату, приладі Мегера тощо;
проводити арбітражні аналізи прості та середньої складності.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче
місце;
дотримуватись норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і
навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.
5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів,
кваліфікації осіб
5.1. При продовженні професійно-технічної освіти
Повна або базова загальна середня освіта.
5.2. При підвищенні кваліфікації
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією
Лаборант хімічного аналізу 3-го розряду; стаж роботи за професією не менше
1 року.
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5.3. Після закінчення навчання
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією
Лаборант хімічного аналізу 4-го розряду; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Переробна промисловість. Роботи, які є загальними для усіх видів
економічної діяльності (робітники): дослідження та визначення хімічного
аналізу повітря, води, газів, сировини, проміжних речовин та готової
продукції, що виробляється в галузях промисловості (КВЕД - 2010. Секція С. Розділи: 10-12, 17, 19-20, 22-24).
7. Специфічні вимоги:
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється, після закінчення строку
навчання, відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці
жінок, затверджених МОЗ України № 256 від 29.12.1993).
7.3.Медичні обмеження.
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Типовий навчальний план
Професія: 8159 лаборант хімічного аналізу
Кваліфікація: 4-го розряду
Загальний фонд навчального часу: 455
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.
3.
3.1.

Навчальні предмети

Загальнопрофесійна підготовка
Інформаційні технології
Основи галузевої економіки та підприємництва
Основи правових знань
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Охорона праці
Хімічний аналіз
Обладнання хімічних лабораторій
Загальна хімічна технологія
Матеріалознавство
Електротехніка
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання

3.2. Виробнича практика
4.
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація (або
проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація
5.
при продовженні навчання)
6.
Загальнийобсяг навчального часу (без п. 4)
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Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

28
8
6
6
8
113
15
66
8
10
8
6
295
78
217
12
7
443

Перелік
кабінетів, лабораторій, майстерень
для підготовки кваліфікованих робітників за професією
«Лаборант хімічного аналізу» 4-го розряду
1. Кабінети:
– охорони праці;
– електротехніки;
– читання креслень;
– хімічного аналізу;
– інформаційних технологій;
– матеріалознавства.
2. Лабораторія:
– хімічного аналізу.
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання
кваліфікованих робітників:
 допускається зменшення кількості кабінетів, майстерень за рахунок їх об’єднання;
 індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись
при наявності обладнаного робочого місця;
- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників
кадрів.
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Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема
Використання автоматичніх приладів фізикохімічного аналізу
Автоматичні хроматографи
Усього годин:

4
4
8

Тема 1.Використання автоматичніх приладів фізико-хімічного аналізу
Автоматичні фотометри полум’я. Будова. Правила використання.
Техніка безпеки.
Автоматичні рН-метри. Будова. Правила використання. Техніка
безпеки.
Тема 2. Автоматичні хроматографи
Будова автоматичних хромотографів. Експлуатація. Техніка безпеки.
Побудова графіків на комп’ютері за данними автоматичного
хроматографа.
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Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.
3.
4.

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема
Стан та розвиток економіки на сучасному етапі
Гроші. Інфляція
Ціна та ціноутворення.
Прибуток та система оподаткування прибутків
підприємств
Усього годин:

1
1
2
2
6

Тема 1. Стан та розвиток економіки на сучасному етапі
Стан та проблеми розвитку економіки України на сучасному етапі.
Економіка та її місце у суспільному житті.
Тема 2. Гроші. Інфляція
Гроші. Виникнення і сутність грошей. Їх функції. Розвиток грошової
системи в Україні. Види сучасних грошей: готівкові, безготівкові, замінники
грошей, міжнародні гроші. Закон грошового обігу.
Інфляція та її сутність, види, причини та наслідки. Шляхи подолання
інфляції. Антиінфляційні заходи. Національна валюта та її укріплення.
Тема 3. Ціна та ціноутворення
Поняття про ціни та їх види. Класифікація цін. Система ціноутворення.
Ціна. Структура ціни. Фактори підвищення та зниження цін.
Тема 4. Прибуток та система оподаткування прибутків підприємств
Доход та його економічна природа. Розподіл та використання доходу
на підприємстві. Рентабельність. Система оподаткування доходів
підприємства. Пільги при оподаткуванні доході.
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Типова навчальна програма з предмета
«Основи правових знань»
Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

№
з/п

Тема

1.

Зміни та доповнення до Кодексу законів про працю
України

2.

Правова охорона природи. Охорона природи –
невід’ємна умова сталого економічного та
соціального розвитку України
Усього годин:

3
3

6

Тема 1. Зміни та доповнення до Кодексу законів про працю України
Основні трудові права і обов’язки працівників. Аналіз змін та
доповнень до Кодексу законів про працю України
Особливості регулювання праці деяких категорій працівників на
сучасному етапі.
Тема 2. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова
сталого економічного та соціального розвитку України
Екологічне право та його роль у регулюванні системи “природа–
людина–суспільство”. Основні принципи охорони навколишнього
середовища.
Знання закону – важлива умова попередження екологічних
правопорушень, збереження природи.
Екологізація усього виробничо-господарського процесу – принцип
господарювання. Єдність основних прав і обов’язків підприємств щодо
охорони
навколишнього
природного
середовища,
раціонального
використання земель.
Охорона вод, лісів, надр землі та їх використання. Охорона тваринного
світу. Охорона атмосферного повітря від забруднення. Відповідальність за
порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.
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Типовий навчальна програма з предмета
«Охорона праці»
Кількість годин
№
з/п

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема

1.

Правові та організаційні основи охорони праці

2

2.

Охорона праці в галузі

4

3.

Основи пожежної безпеки

4

4.

Надання першої допомоги потерпілим при
нещасних випадках

5

Усього годин:

15

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміни та доповнення до основних законодавчих актів з охорони праці.
Зміни та доповнення до Конституції України. Зміни та доповнення до Законів
України „Про охорону праці”, Кодексу Законів України про працю, „Про
охорону здоров’я”, „Про пожежну безпеку”, „Про охорону навколишнього
середовища”, „Про колективні договори і угоди”, „Про використання ядерної
енергії та радіаційну безпеку”, „Про поводження з радіоактивними
відходами”, „Про дорожній рух”.
Зміни в галузевих стандартах.
Зміни у кримінальному кодексі України про відповідальність за
порушення з охорони праці.
Тема 2. Охорона праці в галузі
Робота з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при
експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які
використовуються лаборантом хімічного аналізу..
Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, які виникають під
час праці у лабораторіях (електрострум, хімічні опіки, отруєння хімічними
речовинами, порізи скляним хімічним посудом та ін.).Засоби індивідуального
та групового захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів
даного виробництва.
Діючі положення (інструкції) про відповідальність за порушення та
невиконання правил охорони праці.
Обов’язкові для робітників даної професії правила та заходи щодо
попередження нещасних випадків і аварій.
Тема 3. Основи пожежної безпеки
Показники пожежовибухонебезпеки речовин і матеріалів.
Оцінка вибухо- та пожежонебезпечних приміщень і зовнішніх
установок. Класи пожежонебезпечних та вибухонебезпечних приміщень.
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Правила зберігання вибухонебезпечних сумішей та горючих речовин.
Вимоги до складських приміщень.
Організаційні та технічні протипожежні заходи.
Порядок дій при пожежі.
Тема 4. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках
Послідовність, принципи і заходи надання першої допомоги. Дії у
важких випадках.
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Типова навчальна програма з предмета
«Хімічний аналіз»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема
Вступ. Сучасний стан та перспективи розвитку
галузі
Фізико-хімічні методи аналізу
Технічний аналіз
Стандартизація і контроль якості продукції
Перспективи удосконалення хіміко-аналітичного
контролю виробництва

2
24
28
6
6

Усього годин: 66
Тема 1. Вступ. Сучасний стан та перспективи розвитку галузі
Інструктаж з охорони праці.
Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою і програмою
теоретичного навчання лаборанта хімічного аналізу 4-го розряду.
Тема 2. Фізико-хімічні і фізичні (інструментальні) методи аналізу
Фотометрія полум’я. Характеристика методу та галузь застосування.
Принцові схема полуменевого фотометру. Приклади якісних і кількісних
визначень.
Потенціометрія. Сутність методу і галузі його використання.
Залежність потенціалу електроду від концентрації йонів. Індикаторний
електрод і електрод порівняння. Йонометрія, рН-метрія. Йоноселективні
електроди. Потенціометричне титрування. Потенціометри. Приклади
потенціометричних визначень.
Полярографія. Сутність методу. Явище концентраційної поляризації.
Граничний дифузійний струм. Вольт-амперна крива. Принципова схема
полярографічної установки. Полярографи. Зняття полярограм.
Амперометричне титрування. Теорія методу і його використання. Криві
амперметричного титрування. Практичне використання методу.
Хроматографія. Класифікація методів хроматографії в залежності від
способу переміщення сорбатів вздовж шару сорбенту. Характеристика
елюційного, фронтального витискаючого методу і електрохроматографії.
Класифікація методів хроматографії в залежності від механізму сорбції.
Характеристика адсорбційної іонообмінної, осадкової, розподільної і гельхроматографії. Класифікація методів хроматографії в залежності від
агрегатного стану рухомої і нерухомої фаз. Характеристика газової
хроматографії та її варіантів: газоабсорбційної і газорідинної хроматографії.
Сутність рідинної хроматографії і її варіантів: рідинно-рідинної і рідинноадсорбційної хроматографії. Класифікація методів хроматографії в
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залежності від техніки хроматографічного розподілу. Характеристика
колонкової, паперової і тонкошарової хроматографії.
Класифікація методів хроматографії в залежності від мети проведення
хроматографічного аналізу.
Апаратурне оформлення процесу газової хроматографії. Системи
реєстрування. Хроматограми. Техніка хроматографії. Методи обчислення
хроматограм. Застосування газової хроматографії для автоматизації
виробничих процесів. Вимоги з охорони праці при виконанні аналізу.
Тема 3. Технічний аналіз
Технічний аналіз і його значення у виробничо – технологічному
оцінюванні сировини і визначення хімічних, фізичних і експлуатаційних
властивостей кінцевих продуктів виробництва. Методи технічного аналізу.
Відбирання і приготування проб.
Аналіз води. Склад природної води. Значення води в промисловості.
Вимоги до якості технічної та питної води. Методики аналізу стічних вод на
вміст важких металів, вуглеводнів та отруйних речовин.
Аналіз газів. Значення аналізу газів в різних галузях промисловості.
Методи аналізу газів. Хроматографічний метод аналізу газових сумішей.
Аналіз твердого палива. Визначення виходу летких речовин.
Визначення теплотворної здатності палива за даними елементного аналізу та
колориметричним методом. Сутність колориметричного методу. Будова та
принцип роботи колориметричної установки, виконання аналізу.
Аналіз металів та сплавів. Легуючі домішки. Методики аналізів на
визначення вмісту основних легуючих елементів у сплавах на основі титану,
нікелю, вольфраму, кобальту, молібдену, ніобію тощо.
Аналіз у виробництві неорганічних продуктів. Постадійний контроль
виробництва. Точки контролю.
Контроль у виробництві амоніаку. Відбирання проб газів. Визначення
вмісту амоніаку, сірководню, малої кількості кисню, аналіз амоніачних вод.
Аналізи у виробництві нітратної кислоти. Аналіз у процесі окиснення
амоніаку.
Визначення нітрозних газів в процесі адсорбції. Колориметричний
метод аналізу нітрозних газів. Аналіз неконцентрованої та концентрованої
нітратної кислоти.
Аналіз сульфатної кислоти і олеуму. Визначення вмісту сульфатної
кислоти. Визначення вмісту вільного сірчистого ангідриду.
Контроль у виробництві добрив. Визначення вмісту нітрогену в
азотних добривах формальдегідним методом, методом К’єльдаля і
нітрометричним методом.
Визначення вмісту фосфору в фосфорних добривах цитратним та фото
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колориметричним методами.
Визначення вмісту калію в калійних добривах, перхлоратний метод.
Аналіз сировини, проміжних продуктів і готової продукції у
виробництві лугів. Аналіз сировини для виробництва кальцинованої соди.
Аналіз проміжних продуктів у виробництві соди. Контроль рідин
відділенням регенерація амоніаку. Аналіз карбон (ІУ) оксиду в газах содових
печей. Аналіз кальцинованої соди. Аналізи у виробництві їдкого натру.
Спеціальні аналізи, які проводяться на базовому підприємстві. Вимоги
безпеки праці.
Аналіз нафти і нафтопродуктів. Основні показники, які характеризують
склад і властивості нафти і нафтопродуктів.
Визначення температур спалаху і займання, прилади.
Загальні відомості про сажу, її застосування. Основні показники якості
сажі: питома умовна, геометрична і адсорбційна поверхня сажі, масляне
число, оптична густина бензинового екстракту, визначення якості грануляції
сажі.
Аналіз у виробництві органічних речовин. Методи оцінки якості
органічних сполук. Визначення фізичних констант органічних сполук.
Методи визначення вологи в органічних сполуках. Метод Фішера.
Аналіз карбованих кислот, ангідридів і солей органічних кислот.
Застосування методів об’ємного аналізу для кількісного визначення кислот.
Кислотне число. Методи аналізу ангідридів. Метод неводного титрування.
Застосування йонообмінної хроматографії для аналізу кислот та їх солей.
Аналіз високомолекулярних сполук. Фізичні методи випробовування
полімерів. Методи визначення молекулярної маси полімерів: кріоскопічний і
візкозиметричний.
Хімічні методи аналізу полімерів.
Аналітичний контроль виробництва каучуків і гуми. Сутність хімічного
аналізу каучуків та інгредієнтів гумових сумішей.
Визначення
пластоеластичних
властивостей
каучуку.
Типи
еластомерів. Визначення механічної міцності вулканізованого каучуку на
динамометрі. Визначення еластичності і стійкості гуми до тертя.
Спеціальні аналізи, які проводяться на базовому підприємстві. Вимоги
безпеки праці.
Тема 4. Стандартизація і контроль якості продукції
Стандартизація, її роль у підвищенні якості продукції. Прискорення
науково-технічного прогресу. Задачі стандартизації. Категорії стандартів і
об’єкти стандартизації. Види стандартів і їх характеристика. Порядок
затвердження і впровадження стандартів. Організація державного нагляду і
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відомчого контролю за впровадженням і додержанням стандартів і якістю
виконаних робіт. Відповідальність підприємства за випуск продукції, що не
відповідає стандартам і ТУ.
Метрологія. Задачі метрологічної служби з створення і вдосконалення
еталонів та зразків вимірювальних засобів.
Держстандарти і ТУ, які діють на базовому підприємстві.
Положення про товарні знаки підприємства. Організація аналітичного
контролю виробництва. Методи аналітичного контролю виробництва:
маркувальний, швидкий (експрес-метод), контрольний і арбітражний.
Контрольні точки виробництва. Контроль сировини, яка надходить на
підприємство за Держстандартами чи технічними умовами. Держстандарт,
його значення і вміст розділів. Держстандарт на хімічну продукцію і його
характеристика.
Контроль технологічного процесу в цехових аналітичних, фізичних і
технічних лабораторіях. Відділ технічного контролю (ВТК), його функції.
Лабораторії ВТК. Повний аналіз готової продукції за Держстандартом.
Показники якості. Паспорт на готову продукції.
Дозвіл ВТК на випуск готової продукції.
Тема 5. Перспективи удосконалення хіміко-аналітичного контролю
виробництва
Основні економічні задачі по підвищенню якості продукції, яка
випускається, підвищенню продуктивності праці, зниженню собівартості
продукції, заходах по їх виконанню.
Основні напрямки в удосконаленні хіміко-аналітичного контролю
з метою підвищення якості продукції
1. Збільшення точності аналізу.
2. Подальше зростання чутливості визначень.
3. Різке збільшення експресності аналізу для підвищення продуктивності
хіміко-аналітичної служби та збільшення її ефективності.
4. Створення нових способів локального аналізу твердих речовин.
5. Розвиток прийомів дистанційного аналізу, створення методів
автоматичного
контролю
ходу
технологічних
процесів,
складу
навколишнього середовища.
6. Розробка способів аналізу, які не потребують руйнування проб.
7. Створення автоматичних методів контролю за станом повітря
природних і стічних вод.
Розвиток аналітичного приладобудування.
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Типова навчальна програма з предмета
«Обладнання хімічних лабораторій»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема
Вступ. Характеристика новітнього та
нестандартного обладнання
Обладнання лабораторій спеціального
призначення
Усього годин:

3
5
8

Тема 1. Вступ. Характеристика новітнього та нестандартного
обладнання
Структура і завдання хімічних лабораторій на сучасному етапі
розвитку виробництва. Характеристика новітнього та нестандартного
обладнання хімічних лабораторій: будова, принцип дії, правила експлуатації.
Тема 2. Обладнання лабораторій спеціального призначення
Прилади для лабораторії електрохімічних методів аналізів. Будова та
принцип дії. Вимоги до приміщення лабораторії фізико-хімічного аналізу.
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Типова навчальна програма з предмета
«Загальна хімічна технологія»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема
Вступ. Охорона навколишнього природного
середовища.
Високомолекулярні сполуки
Усього годин:

2
8
10

Тема 1. Вступ. Охорона навколишнього природного середовища
Хімічна технологія та її задачі щодо збереження навколишнього
природного середовища.
Джерела забруднення навколишнього середовища. Наслідки
забруднення водоймищ, ґрунту, повітря. Законодавство з охорони
навколишнього природного середовища. Критерії та норми гранично
допустимих концентрацій шкідливих речовин в стічних водах, грунтах та
повітрі. Контроль за виконанням законодавства з охорони природи.
Тема 2. Високомолекулярні сполуки
Сировина,
властивості,
класифікація,
методи
одержання
високомолекулярних сполук.
Целюлоза. Виробництва з деревини, сульфатний і сульфітний методи.
Схема виробництва. Галузі застосування целюлози.
Виробництво хімічних волокон. Характеристика синтетичних волокон:
капрону, нітрону, лавсану. Сировина. Хімічна структура волокон, основні
властивості.
Пластичні маси, їх властивості і застосування. Ненаповнені та
наповнені пластики.
Полімеризовані смоли: поліетилен, полістирол, полівінілхлорид.
Первинні мономери, галузь використання. Виробництво поліетилену.
Характеристика способів промислового отримання полімерів.
Поліконденсаційні смоли: фенолальдегідні, аміноформальдегідні,
поліефірні, епоксидні та ін. Виробництво фенолу з формальдегідних смол.
Каучук і гума. Асортимент синтетичних каучуків, первісні мономери,
галузі застосування. Виробництво бутадієнстирольного каучуку і гумових
виробів.
Інгредієнти гумових сумішей. Характеристика процесів вулканізації
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Типова навчальна програма з предмета
«Матеріалознавство»
Кількість годин
№
з/п

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема

1.

Феросплави

2

2.

Високолеговані сталі

2

3.

Метали і сплави

2

4.

Допоміжні матеріали

2
Усього годин:

8

Тема 1. Феросплави
Характеристика феросплавів. Виробництво феросплавів. Сировина для
виробництва феросплавів. Маркування феросплавів та їх застосування
Тема 2. Високолеговані сталі
Характеристика
і властивості високолегованих сталей. Основні
легуючі домішки. Технологія виробництва. Маркування. Галузі застосування.
Тема 3. Метали і сплави
Характеристика і властивості сплавів на основі титану, нікелю,
вольфраму, кобальту, молібдену і ніобію. Маркування. Галузі застосування.
Тема 4. Допоміжні матеріали
Пластмаси. Структура полімерів. Термореактивні та термопластичні
полімери. Шарові пластмаси: гетинакс, текстоліт, склотекстоліт,
азботекстоліт їх властивості та застосування. Поліетилен. Полівінілхлорид.
Фторопласти. Їх властивості та застосування.
Каучуки. Основні властивості гумових матеріалів та область їх
застосування.
Деревина, шкіра, азбест, текстильні та паперові матеріали; область їх
застосування.
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Типова навчальна програма з предмета
«Електротехніка»
Кількість годин
№
з/п

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема

1.

Електричні вимірювання

2

2.

Електричні апарати хімічних лабораторій

4

Всього годин:

6

Тема 1. Електричні вимірювання
Електричне вимірювання неелектричних величин: витрат газу; рідин;
вимір температури за допомогою електровимірювальних приладів. Основні
типи чутливих елементів, їх статичні характеристики і чутливість.
Тема 2. Електричні апарати хімічних лабораторій
Електричні схеми, які використовуються в приладах фізико-хімічного
аналізу (електрохімічних та хроматографічних методах).
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Типова навчальна програма з виробничого навчання

№
з/п
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2

Професія: 8159 Лаборант хімічного аналізу
Кваліфікація: 4-го розряду
Кількість
Тема
годин
I. Виробниче навчання в умовах виробництва
78
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на
6
виробництві
Навчання фізико-хімічному аналізу
30
Технічний аналіз
42
II. Виробнича практика
217
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на
7
підприємстві
Самостійне виконання робіт лаборанта хімічного аналізу,
210
складністю 4-го розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Разом:
295

І. Виробниче навчання в умовах виробництва
Тема 1.1. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на виробництві
Ознайомлення з характером роботи підприємства, розташуванням цехів
та дільниць, обладнанням і робочими місцями.
Заходи з безпеки праці на підприємстві. Заходи з попередження
травматизму: огородження небезпечних місць; звукова та світлова
сигналізації; попереджувальні надписи; сигнальні пости. Правила поведінки
на території підприємства. Дотримання безпеки праці у різних цехах
підприємства.
Безпечні прийоми виконання робіт. Огородження діючих механізмів.
Заземлення та ізоляція електрообладнання. Будова вентиляції, зволожувачів,
правила проходу по цеху. Електробезпека.
Перша допомога при нещасних випадках на підприємстві і в цехах.
Транспортування потерпілого. Медичне та санітарне обслуговування
робочих на підприємстві.
Заходи пожежної безпеки в основних та допоміжних цехах,
протипожежний режим. Засоби сигналізації про пожежу та гасіння пожеж.
Евакуація людей та матеріальних цінностей.
Етапи професійного росту, вимоги та умови підвищення розрядів
робітникам під час навчання на виробництві.
Ознайомлення з програмою виробничого навчання і видами робіт, які
виконує лаборант хімічного аналізу 4-го розряду.
Вивчення інструкції з безпеки праці.
Правила безпеки під час роботи з реактивами. Безпека праці з
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отруйними і вибухонебезпечними речовинами.
Безпека праці з лугами та кислотами.
Безпека праці під час роботи з електронагрівальними приладами.
Перша допомога при ураженні електричним струмом, опіках хімічними
реактивами, отруєнні газами.
Тема 1.2. Навчання фізико-хімічному аналізу
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і вимог
безпеки праці.
Вправи
Фотометрія полум’я.
Визначення натрію методом порівняння і методом калібрувального
графіку. Підготовка приладу до роботи, вибір світлофільтру, побудова
калібровувального графіку; аналіз контрольної проби.
Потенціометричний метод аналізу.
Ознайомлення з приладами для потенціометричного аналізу;
електродами вимірювальними та допоміжними. Підготовка йономіру до
роботи. Визначення концентрації гідроген-йонів (рН) зі скляним електродом.
Збирання приладу до потенціометричного титрування; проведення
потенціометричного титрування фосфатної кислоти; розрахунок результатів
аналізу.
Полярографічний метод аналізу.
Ознайомлення з будовою полярографа; якісне і кількісне визначення
металів ІІ групи.
Аналіз методом електролізу.
Збирання установки для електровагового аналізу; кількісне визначення
купруму в розчині купрум (ІІ) сульфату.
Хроматографічний метод аналізу.
Підготовка хроматографічної колонки до аналізу; заповнення колонки
катіонітом. Аналіз розчину, який містить йони купруму, кобальту, ніколу,
калію (нітрати). Підготовка приладу до роботи; визначення йонів ніколу у
розчині невідомої концентрації; визначення органічних кислот методом
розподільчої хроматографії. Навчання техніці газової і газо-рідинної
хроматографії (заповнення колонки носієм; перевірка герметичності газової
лінії; аналіз природного газу; підготовка приладу до роботи; введення
мікрошприцем аналізуючої речовини; розшифровка хроматограми і
визначення кількісного складу сумішей).
Тема 1.3. Навчання технічному аналізу
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і вимог
безпеки праці.
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Вправи
Аналіз води.
Відбір проб води; якісне і кількісне визначення вуглеводнів у воді;
аналіз стічних вод.
Аналіз газів.
Приготування поглиначів; заповнення поглинальних приладів;
перевірка герметичності системи; відбір проби газу; підготовка
газоаналізатору до аналізу; повний аналіз газових сумішей в апаратах ВТІ-2 і
ГІАП; контроль за складом газу у хроматографах, встановленних на потоці;
аналіз повітряного середовища на підприємстві; аналіз газових сумішей
хроматографічним методом.
Аналіз твердого палива
Відбір проби твердого палива, його підготовка до аналізу. Визначення
виходу летких речовин; визначення теплотворної здатності палива;
обчислення результатів аналізів.
Аналіз сажі.
Ознайомлення з сортами сажі, її технічними експлуатаційними
властивостями. Визначення питомої умовної поверхні сажі. Отримання
сажової суспензії на ультразвуковому генераторі. Визначення питомої
геометричної поверхні за допомогою фотоелектроколориметра. Визначення
питомої адсорбційної поверхні. Визначення рН водної суспензії сажі на
лабораторному рН-метрі.
Аналіз металів та сплавів.
Приготування проб металів; аналіз легованих і високолегованих сталей
спектральним і фізико-хімічним методами; аналіз кольорових сплавів та
феросплавів за методикою підприємства.
Аналіз продуктів неорганічного синтезу.
Ознайомлення з державними стандартами, технічними умовами на
продукцію підприємства. Аналіз основних продуктів виробництва та
сировини. Ознайомлення з постадійним контролем виробництва. Точки
котролю. Навчання правилам відбіру проб сировини і готового продукту.
Контроль у виробництві амоніаку; проведення спеціальних аналізів газу
амоніачного виробництва; відбір проб газу за допомогою спеціальної колби.
Визначення витрати газу; аналіз газових сумішей різноманітними методами.
Аналіз мідно-амоніачного розчину. Аналітичний контроль у виробництві
нітратної кислоти; сульфатної кислоти та олеума; хлоридної кислоти.
Методи аналізів у виробництві мінеральних добрив.
Аналітичний контроль у виробництві нітратних, фосфатних, калійних,
складних добрив.
Аналіз органічних речовин.
Визначення солей органічних кислот методом іонообмінної
хроматографії (підготовка іоніту до заповнення в колонку; підготовка
колонки; регенерація іоніту; визначення вмісту солей; обчислення
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результатів аналізу); аналіз стиролу спектрофотометричним методом
(підготовка приладу до роботи; приготування стандартних розчинів; зняття
спектрів; побудова графіка; обчислення результатів аналізу).
2. Виробнича практика
Тема 2.1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на
підприємстві
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки.
Ознайомлення з характером роботи підприємства, розташуванням цехів
та дільниць, обладнанням і робочими місцями.
Заходи з безпеки праці на підприємстві. Заходи з попередження
травматизму: огородження небезпечних місць; звукова та світлова
сигналізації; попереджувальні надписи; сигнальні пости. Правила поведінки
на території підприємства. Дотримання безпеки праці у різних цехах.
Безпечні прийоми виконання робіт. Огородження діючих механізмів.
Заземлення та ізоляція електрообладнання. Будова вентиляції, зволожувачів,
правила проходу по цеху. Електробезпека.
Перша допомога при нещасних випадках на підприємстві і в цехах.
Транспортування потерпілого. Медичне та санітарне обслуговування
робочих на підприємстві.
Заходи пожежної безпеки в основних та допоміжних цехах,
протипожежний режим. Засоби сигналізації про пожежу та гасіння пожеж.
Евакуація людей та матеріальних цінностей.
2.2. Самостійне виконання робіт лаборанта хімічного аналізу,
складністю 4-го розряду
Самостійне виконання робіт на робочому місці лаборанта хімічного
аналізу у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з
дотриманням норм безпеки праці.
Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється
кожним навчальним закладом окремо із урахуванням сучасних технологій,
новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з
підприємствами - замовниками кадрів та затверджується в установленому
порядку
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Визначення масової частки ванадію за методикою підприємства.
Визначення нікелю і міді полярографічним методом.
Аналіз легованих сталей за методикою підприємства.
Аналіз газових сумішей хроматографічним методом.
Аналіз ціанідів в стічних водах.
Визначення титану в сталях за методикою підприємства.
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Визначення вольфраму в легованих та високолегованих сталях за
методикою підприємства.
Визначення молібдену в легованих сталях за методикою підприємства.
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 8159 Лаборант хімічного аналізу
Кваліфікація: 4-го розряду
ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:
1. Основи аналітичної та фізичної хімії.
2. Призначення і властивості застосовуваних реактивів.
3. Правила складання лабораторних установок.
4. Способи визначення маси і об’єму хімікатів, приготування складних
титрованих розчинів.
5. Правила зважування осаду на аналітичних терезах і проведення
необхідних розрахунків за результатами аналізів.
6. Правила користування контрольно-вимірювальними приладами і вагами різних типів, технічними умовами і державними стандартами на
проведені аналізи.
7. Проведення необхідних розрахунків за результатами аналізів.
8. Правила ведення технічної документації на виконані роботи.
УМІЄ:
1. Організовувати робоче місце.
2. Дотримуватися вимог безпеки праці при виконання робіт.
3. Виконувати складні аналізи сумішей пульпи, розчинів, реактивів,
концентратів, поверхневих і бурових вод, нафти і нафтопродуктів,
готової продукції, допоміжних матеріалів, відходів, добрив, кислот,
лугів за встановленою методикою.
4. Проводити різноманітні аналізи хімічного складу кольорових сплавів,
феросплавів, високолегованих сталей.
5. Визначати кількісний вмісту основних легуючих елементів у сплавах
на основі титану, нікелю, вольфраму, кобальту, молібдену і ніобію за
встановленими методиками.
6. Готувати збірні проби.
7. Синтезувати за заданою методикою.
8. Виконувати аналізи ситовим або електроваговим методом за ступенем
концентрації розчинів.
9. Проводити аналізи сильнодіючих отрут і вибухових речовин, повний
аналіз газів на апаратах ВТІ, газофракційних апаратах і хроматографах.
10.Готувати складні реактиви і перевіряти їх придатність.
11.Визначати ступінь конверсії аміаку або окисності нітрозних газів,
теплотворну спроможність палива.
12.Оформлювати і розраховувати результати аналізів.
13.Складати лабораторні установки за наявними схемами.
14. Проводити випробовування покриття виробів на спеціальних
приладах.
15. Проводити арбітражні аналізи прості та середньої складності.
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання
№
з/п

Найменування

1

2

Кількість на групу з 15осіб
Для
Для групового
індивідуального
користування
користування
3
4

1. Обладнання
1.1 Сушильна шафа
1.2 Муфельна піч
1.3 Нагрівальні прилади
1.4 Вакуум-насоси
1.5 Баня водяна
1.6 Баня повітряна
1.7 Баня піщана
1.8 Шафа для зберігання реактивів
1.9 Шафа для зберігання хімічного
посуду
1.10 Шафа витяжна
1.11 Сейф для зберігання ядовитих
реактивів
1.12 Металеве обладнання
1.13 Терези (техно-хімічні, аналітичні,
рівноваги)
1.14 Ваги Мора-Вестфаля
1.15 Дошка для сушіння хімічного
посуду
1.16 Титрувальна установка
2. Прилади і пристрої
2.1 Набір сит
2.2 Прилад Бренкена
2.3 Прилад для визначення
температури плавлення
2.4 Прилад Жукова
2.5 Термометри, барометри, ареометри, манометри пікнометри та ін.
2.6 Газоаналізатор
2.7 Рефрактометр
2.8 Лійка для гарячого фільтрування
2.9 Кондуктометр
2.10 Вологометр ПВ-5
2.11 Фотоколориметр
2.12 Колбонагрівач
2.13 Шкали стандартні, фільтри

2
2
В асортименті
1
В асортименті
В асортименті
В асортименті
1
1
1
1
В асортименті
В асортименті
2
1
1
В асортименті
5
В асортименті
5
В асортименті
2
1
В асортименті
1
1
2
В асортименті
В асортименті
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Примітки
5

№
з/п

Найменування

1

2

Кількість на групу з 15осіб
Для
Для групового
індивідуального
користування
користування
3
4

2.14 Віскозиметри (ВЗ-4, Освальда
Зінкевича, Енглера)
2.15 Мішалка магнітна
2.16 Штатив для піпеток
2.17 Фотоколориметр-нефелометр
2.18 Спектрофотометр
2.19 Експресаналізатор (для
визначення вуглецю)
2.20 Експресаналізатор (для
визначення сірки)
2.21 Електролізна установка
2.22 Потенціометр
2.23 Полярограф
2.24 Хроматограф
3. Інструмент
3.1 Йорж для колб
3.2 Йорж для пробірок
3.3 Жом для пробок
3.4 Триножник
3.5 Шпателі
3.6 Щипці тигельні
3.7 Трикутник фарфоровий
4. Хімічний посуд
4.1 Скляний (загального, спеціального призначення та мірний)
4.2 Фарфоровий
4.3 Металевий
5. Хімічні реактиви і матеріали
5.1 Неорганічні речовини (кислоти,
луги, солі)
5.2 Органічні речовини та органічні
розчинники
5.3 Барвники, індикатори, індикаторний папір, фільтрувальний папір
5.4 Олівці воскові, стрічка ізоляційна
5.5 Азбестове полотно, картон
5.6 Вода дистильована

В асортименті
В асортименті
В асортименті
1
1
1
1
1
1
1
1
В асортименті
В асортименті
5
В асортименті
В асортименті
В асортименті
В асортименті
В асортименті
В асортименті
В асортименті
Згідно з темою
Згідно з темою
Згідно з темою
Згідно з темою
Згідно з темою
Згідно з темою
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Примітки
5

Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти

ДСПТО 8159.С.00.00 - 2015
(позначення стандарту)

Професія: Лаборант хімічного аналізу
Код: 8159
Кваліфікація: лаборант хімічного аналізу 5-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2015
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або
забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих
робітників)
1. Професія: 8159 Лаборант хімічного аналізу
2. Кваліфікація: лаборант хімічного аналізу 5-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
конструкцію і порядок користування застосовуваними приладами та
апаратами;
основи загальної, аналітичної і фізичної хімії;
фізико-хімічні методи аналізу;
основи розроблення і вибору методики проведення аналізів;
способи відокремлення і визначення благородних металів;
властивості радіоактивних елементів і правила роботи з ними.
Повинен уміти:
проводити особливо складні аналізи сплавів на нікелевій, кобальтовій,
титановій, ніобієвій та інших основах на визначення концентрацій йонів
нікелю, ванадію, кобальту, купруму із застосуванням приладів і апаратів за
встановленими методиками;
проводити аналізи рідкісних, рідкісноземельних і благородних
металів;
здійснювати аналізи із застосуванням радіоактивних елементів;
проводити аналізи суміші вибухонебезпечних органічних речовин із
застосуванням різних типів і конструкцій хроматографів методом,
побудованим на використанні електронних схем, із вживанням складного
розрахунку хроматограм;
брати участь у розробленнях нових методик для хімічних аналізів;
проводити аналізи атомно-абсорбційним методом;
проводити складні арбітражні аналізи;
виконувати метрологічне оцінювання результатів нестандартних
аналізів;
апробовувати методики, рекомендовані до стандартизування;
налагоджувати обслуговуване устаткування;
проводити калібрування приладів;
проводити аналіз забрудненості поверхонь нагріву, відкладень
маслосистем.
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4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче
місце;
дотримуватись норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і
навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.
5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів,
кваліфікації осіб
5.1. При підвищенні кваліфікації
Професійно-технічна
освіта,
освітньо-кваліфікаційний
рівень
«кваліфікований робітник» за професією Лаборант хімічного аналізу 4-го
розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.
5.2.Після закінчення навчання
Професійно-технічна
освіта,
освітньо-кваліфікаційний
рівень
«кваліфікований робітник» за професією Лаборант хімічного аналізу 5-го
розряду; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Переробна промисловість. Роботи, які є загальними для усіх видів
економічної діяльності (робітники): дослідження та визначення хімічного
аналізу повітря, води, газів, сировини, проміжних речовин та готової
продукції, що виробляється в галузях промисловості (КВЕД - 2010. Секція С. Розділи: 10-12, 17, 19-20, 22-24).
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється, після закінчення строку
навчання, відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці
жінок, затверджених МОЗ України №256 віл 29.12.1993).
7.3.Медичні обмеження.
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Типовий навчальний план
Професія: 8159 Лаборант хімічного аналізу
Кваліфікація: лаборант хімічного аналізу 5го розряду
Загальний фонд навчального часу: 311 годин
Кількість 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.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
6.

Навчальні предмети
Загальнопрофесійна підготовка
Інформаційні технології
Основи галузевої економіки та підприємництва
Основи правових знань
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Охорона праці
Хімічний аналіз
Обладнання хімічних лабораторій
Загальна хімічна технологія
Матеріалознавство
Електротехніка
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання на виробництві
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація
Загальний обсяг навчального часу (без п.4)
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З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

26
6
6
6
8
81
15
44
6
6
6
6
191
48
143
6
7
305

Перелік
кабінетів, лабораторій, майстерень
для підготовки кваліфікованих робітників за професією
Лаборант хімічного аналізу 5-го розряду
1. Кабінети:
– охорони праці;
– електротехніки;
– читання креслень;
– хімічного аналізу;
– інформаційних технологій;
– матеріалознавства.
2. Лабораторія:
– хімічного аналізу.
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання
кваліфікованих робітників:
 допускається зменшення кількості кабінетів, майстерень за рахунок їх об’єднання;
 індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись
при наявності обладнаного робочого місця;
- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників
кадрів.
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Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»
Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

№
з/п

Тема

1.
2.

Автоматичнітермогравіметричні аналізатори
Атомно-абсорбційні та атомно-емісійні прилади
Усього годин:

3
3
6

Тема 1. Автоматичнітермогравіметричні аналізатори
Будова автоматичного термогравіметричного аналізатора. Підключення
до комп’ютера. Програмне забезпечення автоматичного термографічного
аналізатора.
Тема 2. Атомно-абсорбційні та атомно-емісійні прилади
Будова, використання, техніка безпеки при роботі з атомноабсорбційними та атомно-емісійними приладами.
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Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.
3.
4.

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема
Стан та розвиток економіки на сучасному етапі
Менеджмент і маркетинг у підприємницькій
діяльності
Податкова система та податкова політика держави
Фінанси, структура і механізм функціонування.
Кредитна і банківська система
Усього годин:

1
1
2
2
6

Тема 1. Стан та розвиток економіки на сучасному етапі
Стан та проблеми розвитку економіки України на сучасному етапі.
Економіка та її місце у суспільному житті.
Тема 2. Менеджмент і маркетинг 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.
Сутність. принципи та функції маркетингу його види. 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. Міжнародний маркетинг.
Тема 3. 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".
Тема 4. Фінанси, структура і механізм функціонування. Кредитна і
банківська система
Фінанси: структура і механізм функціонування. Сутність фінансів.
Зміст і суб'єкти фінансових відносин. Фінансова система і організація
фінансового ринку.
Кредитна система та її роль у суспільному виробництві. Банки, їх
сутність, види і функції.
128

Типова навчальна програма з предмета
«Основи правових знань»
Кількість годин
№
з/п

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема

1.

Право громадян України на працю. Трудовий
договір

1

2.

Правове регулювання робочого часу і часу
відпочинку

1

3.

Соціальні гарантії та соціальний захист працівників

2

4.

Особливості правового регулювання трудових
відносин в окремих галузях господарства

2

Усього годин:

6

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

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема

1.

Правові та організаційні основи охорони праці

6

2.

Охорона праці в галузі

9
Усього годин:

15

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміни та доповнення до основних законодавчих актів з охорони праці.
Зміни та доповнення до Конституції України. Зміни та доповнення до Законів
України „Про охорону праці”, Кодексу Законів України про працю, „Про
охорону здоров’я”, „Про пожежну безпеку”, „Про охорону навколишнього
середовища”, „Про колективні договори і угоди”, „Про використання ядерної
енергії та радіаційну безпеку”, „Про поводження з радіоактивними
відходами”, „Про дорожній рух”.
Зміни в галузевих стандартах.
Зміни у кримінальному кодексі України про відповідальність за
порушення з охорони праці.
Тема 2. Охорона праці в галузі
Класифікація приміщень у відповідності до небезпеки ураження
людини електричним струмом.
Практичне здійснення першої допомоги постраждалим при нещасних
випадках, в тому числі пов’язані із штучними диханням і непрямому масажі
серця.
Розгляд змін та доповнень до посадових інструкцій та інструкцій з
охорони праці на конкретному робочому місці.
Характеристика особливо шкідливих факторів, які впливають на
спадкові функції людини.
Правила підготовки та проведення інструктажів з охорони праці в
підвідомчій лабораторії.
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Типова навчальна програма з предмета
«Хімічний аналіз»
Кількість годин
№
з/п
1.

2.

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема
Вступ. Роль і місце робіт лаборанта на об’єктах
галузі, завдання і перспективи розвитку щодо їх
механізації та автоматизації, підвищення якості
виконання робіт.
Фізико-хімічні (інструментальні) методи аналізу

1

14

3.

Властивості радіоактивних елементів, правила
роботи з ними

8

4.
5.

Специфіка виконання особливо складних аналізів
Охорона навколишнього природного середовища
Усього годин:

15
6
44

Тема 1. Вступ. Роль і місце робіт лаборанта на об’єктах галузі, завдання і
перспективи розвитку щодо їх механізації та автоматизації,
підвищення якості виконання робіт
Інструктаж з охорони праці. Мета навчання за програмою предмета.
Загальна характеристика навчального процесу.
Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою, програмами
професійно-теоретичної підготовки лаборанта хімічного аналізу 5-го
розряду, з навчальною програмою предмета “Хімічний аналіз”.
Тема 2. Фізико - хімічні методи аналізу
Сутність фізико - хімічних методів аналізу. Використання фізико хімічних методів аналізу для дослідження змін фізичних властивостей
системи (тиску пари, температури плавлення, густини, в'язкості,
електропровідності), утвореної двома речовинами. Використання фізико хімічних методів для визначення складу сплавів, проведення аналізів
лужних, лужноземельних і благородних металів, для автоматичного
контролю виробництва і автоматичного регулювання процесів. Найбільш
розповсюджені фізико - хімічні методи аналізу.
Люмінесцентний метод. Поняття про люмінесцентний метод та
перспективи його використання. Обладнання. Методики визначень.
Кінетичний метод. Сутність методу і перспективи його розвитку.
Обладнання. Методики визначень.
Фізичні методи. Характеристика спектральних методів атомноабсорбційного (аналіз за спектрами поглинання) і емісійного методу (аналіз
за спектрами випромінювання). Галузі їх використання.
Основні принципи атомно-абсорбційної спектрометрії. Загальна схема
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аналітичного процесу при атомно-абсорбційному аналізі. Поглинання та
випромінювання енергії вільними атомами. Вимірювання поглинання світла
атомами.
Найбільш розповсюджені фізико - хімічні методи аналізу.
Хроматографічні методи. Класифікація методів. Методики проведення
аналізів сумішей вибухонебезпечних органічних речовин з застосуванням
різних типів і конструкцій хроматографів, які побудовані на використанні
електронних схем, і з вживанням складного розрахунку хроматограм.
Радіометричні методи: активаційний аналіз, радіометричне титрування
і метод ізотопного розбавлення.
Охорона праці при використанні фізико - хімічних методів аналізу.
Тема 3. Властивості радіоактивних елементів, правила роботи з ними
Властивості радіоактивних елементів: загальні для всіх елементів
(визначені атомні ваги, утворення хімічних сполук, що відповідають їх
положенню в періодичній системі, утворення характерних спектрів) і
специфічні (здатність довгостроково випромінювати енергію).
Шкідливий вплив радіоактивних речовин на життєдіяльність і
структуру живих організмів.
Групи радіоактивних елементів (за токсичністю).
Радіометричні методи, що дозволяють виявляти незначні кількості
радіоактивної речовини (радіохімічний, радіометричний).
Гранично припустима кількість радіоактивних елементів, що обмежує
ступінь небезпеки при роботі з ними.
Гранично припустимі дози опромінення і гранично припустиме
проникнення радіоактивних речовин в організм.
Дотримання важливих умов забезпечення безпеки при роботі з
радіоактивними речовинами: організація робочого місця, засоби
індивідуального захисту від випромінювання, заходи які виключають
попадання радіоактивної речовини в організм. Вимоги ДНАОП 0.03.-3.24-97
“Норми радіаційної безпеки України НРБ-76/87 №4392-87”, ДНАОП 0.03.3.25-86 “Лабораторії радіоізотопної діагностики. Санітарно-гігієнічні норми
№4140-86”.
Проведення робіт з радіоактивними речовинами під контролем медико
- санітарної служби дозиметрії, що визначають радіоактивність повітря,
забруднення поверхні устаткування, приміщення, спецодягу, рук і обличчя.
Заходи, прийняті при виявленні порушення встановлених норм
забруднення (усунення забруднення відповідно до “Основних санітарних
правил роботи з радіоактивними речовинами”).
Видалення з робочих приміщень радіоактивних відходів і забрудненого
устаткування, що є джерелом поширення радіоактивних речовин.
Характеристика
радіоактивних
відходів
(рідких,
твердих,
газоподібних), що містять радіоактивні ізотопи (РІ) у перевищуючих норм
концентраціях.
Рідкі відходи низького рівня активності (нетехнологічні відходи), що
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утворюються при митті приміщень, пранні спецодягу.
Повторне використання чи скидання в каналізацію нетехнологічних
відходів після ретельного очищення від РІ методами коагуляції, йонного
обміну чи дистиляції.
Перенесення в бетонні траншеї, що заливаються цементом,
забруднених твердих матеріалів, які не підлягають відмиттю, використаного
спецодягу тощо.
Охорона праці при роботі з радіоактивними речовинами.
Тема 4. Специфіка виконання особливо складних аналізів
Технічні умови і державні стандарти на проведенння аналізів.
Методики проведення особливо складних аналізів сплавів на нікелевій,
кобальтовій, титановій і ніобієвій основах. Проведення аналізів лужних,
лужноземельних і благородних металів.
Особливості здійснення аналізів із застосуванням радіоактивних
елементів.
Призначення і властивості застосовуваних реактивів.
Безпечні методи проведення аналізів сильнодіючих отрут, вибухових
речовин, сумішей вибухонебезпечних органічних речовин. Технологія
проведення складних арбітражних аналізів.
Виконання метрологічного оцінювання результатів нестандартних
аналізів. Апробування методик, рекомендованих до стандартизування.
Правила складання лабораторних установок за наявними схемами.
Охорона праці при виконанні робіт.
Використання нових фізико-хімічних інструментальних методів
аналізу з метою поліпшення контролю виробництва.
Розробка конкретних аналітичних методик для визначення окремих
продуктів.
Удосконалення методів аналізу повітря виробничих приміщень.
Розробка разом з відділом охорони праці і цехом КВП сигналізаторів і
автоматичних пристроїв, що припиняють процес при досягненні небезпечних
параметрів.
Виконання правил безпеки праці в лабораторії.
Тема 5. Охорона навколишнього природного середовища
Забруднення атмосферного повітря, вплив забруднення на живий світ.
Методи захисту атмосфери від забруднення. Гранично допустимі нормативи
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Основні вимоги до складу стічних вод, що потрапляють у водні об'єкти.
Категорії стічних вод. Основні інгредієнти забруднення. Нормативи гранично
допустимих скидів стічних вод підприємств у водні об'єкти. Технологічний
процес механобіологічного очищення стічних вод. Аерофільтри, аеротенки,
активний мул. Очищення викидів газу. Пристрої для уловлювання пилу,
туманів, краплинних викидів, їх будова і принцип дії. Мало - і безвідходні
технологічні процеси. Безстічні і водооборотні системи водокористування.
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Типова навчальна програма з предмета
«Обладнання хімічних лабораторій»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема
Вступ. Характеристика новітнього та
нестандартного обладнання
Обладнання лабораторій спеціального призначення
Усього годин:

1
5
6

Тема 1. Вступ. Характеристика новітнього та нестандартного
обладнання
Структура і завдання хімічних лабораторій на сучасному етапі
розвитку виробництва. Характеристика новітнього та нестандартного
обладнання хімічних лабораторій: будова, принцип дії, правила експлуатації.
Тема 2. Обладнання лабораторій спеціального призначення
Будова та принцип дії приладів для атомно-абсорбційного та атомноемісійного аналізу.
Принцип дії і оптична схема приладів, що застосовуються при
інструментальних методах аналізу.
Будова і принцип роботи хроматографа “Цвет-800”. Основні вузли
приладу.
Схема підключення приладу до мережі перемінної напруги, схема
підводки до приладу газу носія, перевірка приладу на герметичність.
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Типова навчальна програма з предмета
«Загальна хімічна технологія»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема
Вступ. Охорона навколишнього природного
середовища.
Теплові процеси і апарати
Усього годин:

1
5
6

Тема 1. Вступ. Охорона навколишнього природного середовища
Хімічна технологія та її задачі. Значення і розвиток хімічної промисловості в Україні. Джерела забруднення навколишнього природного
середовища.
Наслідки
забруднення
водоймищ,
ґрунту,
повітря.
Законодавство з охорони навколишнього природного середовища. Критерії
та норми гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин в стічних
водах, в ґрунті та повітрі. Контроль за виконанням законодавства з охорони
природи.
Тема 2. Теплові процеси і апарати
Основи теплопередачі. Основні відомості про передачу тепла. Основне
рівняння теплопередачі. Коефіцієнт теплопередачі. Передача тепла
конвекцією. Передача тепла променевипусканням і теплопровідністю.
Теплоізоляційні матеріали, коефіцієнти теплопровідності.
Способи нагрівання. Види нагрівальних агрегатів і їх застосування
(димові гази, водяна пара, гаряча вода, електрона грів).
Будова, робота і призначення конденсаційних горшків.
Теплообмінні апарати. Кожухотрубні теплообмінники (одно- і
багатоходові). Теплообмінники типу “труба в трубі”. Спіральні
теплообмінники
і
зрошувальні
теплообмінники.
Пластинчаті
теплообмінники. Апарати з сорочками і змійовиками.
Випаровування і кристалізація. Призначення процесу випаровування.
Випарні апарати з паровим нагріванням. Типи випарних апаратів. Апарати з
природною циркуляцією, виносними кип’ятильниками. Апарати з
примусовою циркуляцією.
Випаровування під вакуумом. Схеми багатокорпусних випарних
апаратів, їх переваги перед однокорпусними.
Конденсація пари, як метод створення вакууму в випарних апаратах.
Кристалізація. Сутність процесу. Типи кристалізаторів, їх будова.
Кристалізація при охолодженні, з виділенням частини розчинника. Вакуумкристалізація.
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Високотемпературні процеси. Вплив температури на фазовий стан
речовин, на інтенсифікацію процесів.
Каталітичні процеси. Суть і види каталізу. Апаратурне оформлення
каталітичних процесів.
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Типова навчальна програма з предмета
«Матеріалознавство»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.
3.

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Тема
Загальні відомості про новітні матеріали
Тверді сплави і металокерамічні матеріали
Лужні, лужноземельні і благородні метали
Усього годин:

2
2
2
6

Тема 1. Загальні відомості про матеріали
Види новітніх матеріалів, які застосовуються в металургійній та
хімічній промисловості. Їх характеристика та властивості. Призначення та
вироби з них.
Тема 2. Тверді сплави і металокерамічні матеріали
Класифікація твердих сплавів за способом виробництва (литі і
металокерамічні).
Литі тверді сплави (реліт, стеліти, сормайти), їх склад, властивості,
структура, область застосування.
Поняття про порошкову металургію.
Металокерамічні і мінералокерамічні тверді сплави, їх маркування,
технологічні властивості. Технологія отримання. Галузь застосування.
Тема 3. Лужні, лужноземельні і благородні метали
Характеристики металів та їх властивості. Технологія отримання.
Область застосування. Маркування.
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Типова навчальна програма з предмета
«Електротехніка»
Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

№
з/п

Тема

1.
2.

Електричні машини
Новітні джерела електричного струму
Усього годин:

3
3
6

Тема 1.Електричні машини
Генератори: класифікація, будова та використання.
Тема 2. Новітні джерела електричного струму
Новітні джерела електричного струму та їх використання в хімічних
та спектральних лабораторіях.
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Типова навчальна програма з виробничого навчання
№
з/п
1.1.
1.2.

2.1.
2.2.

Професія: 8159 Лаборант хімічного аналізу
Кваліфікація: 5-го розряду
Кількість
Тема
годин
I. Виробниче навчання в умовах виробництва
48
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на
6
підприємстві
Навчання прийомам проведення аналізів лаборанта
42
хімічного аналізу 5-го розряду.
II. Виробнича практика
143
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на
7
підприємстві
Самостійне виконання робіт лаборанта хімічного аналізу
136
складністю 5-го розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Разом:
191

I. Виробниче навчання в умовах виробництва
Тема 1.1. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві
Ознайомлення з характером роботи підприємства, розташуванням цехів
та дільниць, обладнанням і робочими місцями.
Заходи з безпеки праці на підприємстві. Заходи з попередження
травматизму: огородження небезпечних місць; звукова та світлова
сигналізації; попереджувальні надписи; сигнальні пости. Правила поведінки
на території підприємства. Дотримання безпеки праці у різних цехах
підприємства (правила знаходження поблизу рольгангів, конвеєрів,
транспорту, підйомних кранів, електричних мереж).
Безпечні прийоми виконання робіт. Огородження діючих механізмів.
Заземлення та ізоляція електрообладнання. Будова вентиляції, зволожувачів,
правила проходу по цеху. Електробезпека.
Перша допомога при нещасних випадках на підприємстві і в цехах.
Транспортування потерпілого. Медичне та санітарне обслуговування
робочих на підприємстві.
Заходи пожежної безпеки в основних та допоміжних цехах,
протипожежний режим. Засоби сигналізації про пожежу та гасіння пожеж.
Евакуація людей та матеріальних цінностей.
Тема 1.2. Навчання прийомам проведення аналізів лаборанта хімічного
аналізу 5-го розряду
Інструктаж з питань охорони праці при навчанні прийомам проведення
хімічних аналізів.
Вправи
Вивчення виробничої інструкції лаборанта 5-го розряду.
Навчання прийомам перевірки готовності апаратів і приладів до
139

роботи, наявності реактивів, препаратів. Навчання правилам записів у
лабораторному журналі. Навчанням правилам проведення калібрування
приладів.
Навчання роботам, передбаченим кваліфікаційною характеристикою
лаборанта хімічного аналізу 5-го розряду.
Вивчення технічних умов і державних стандартів на проведені аналізи.
Навчання прийомам проведення особливо складних аналізів сплавів на
нікелевій, кобальтовій, титановій і ніобієвій основах на визначення
концентрацій йонів нікелю, ванадію, кобальту, міді.
Навчання прийомам проведення аналізів лужних, лужноземельних і
благородних металів.
Навчання прийомам проведення аналізів із застосуванням
радіоактивних елементів.
Навчання прийомам проведення аналізу забрудненості поверхонь
нагріву, відкладень масло систем.
Навчання безпечним прийомам проведення аналізу сильнодіючих
отрут, вибухових речовин. Набуття навичок роботи на хроматографах
складної конструкції. Оволодіння навиками складного розрахунку
хроматограм.
Навчання прийомам проведення аналізів атомно-абсорбційним
методом.
Навчання прийомам проведення простих, середньої складності та
складних арбітражних аналізів.
Ознайомлення з особливостями налагоджування обслуговуваного
устаткування.
Оформлення і розрахунок результатів аналізу.
ІІ. Виробнича практика
Тема 2.1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на ідприємстві
Інструктаж з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки.
Знайомство з механізмами і обладнанням, приладами безпеки і запобіжними
пристроями, з захисними огородженнями частин, що рухаються,
струмонесучими проводами і організацією і технічним оснащенням робочого
місця лаборанта хімічного аналізу 5-го розряду, видами його робіт, зоною
обслуговування.
Ознайомлення з порядком отримання та здачі інструменту; з методами
контролю якості робіт на виробничій дільниці, у бригаді, на робочому місці.
Ознайомлення з виробничою та технологічною документацією
відповідно до кваліфікаційних знань, вмінь і навичок лаборанта хімічного
аналізу 5-го розряду. Ознайомлення з організацією і методикою виробничої
практики.
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Тема 2.2 Самостійне виконання робіт на робочому місці лаборанта
хімічного аналізу, складністю 5-го розряду
Самостійне виконання робіт на робочому місці лаборанта хімічного
аналізу у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з
дотриманням норм безпеки праці.
Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється
кожним навчальним закладом окремо із урахуванням сучасних технологій,
новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з
підприємствами - замовниками кадрів та затверджується в установленому
порядку
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
Хімічний контроль продуктів розділення повітря на хроматографі “Цвет
800”.
Визначення масової частки оксидів калію та натрію у вогнетривких
матеріалах атомно-абсорційним методом.
Визначення масової частки силіцію, марганцю, хрому, нікелю, купруму,
фосфору, сірки, титану, алюмінію, ванадію в сталях вуглецевих і середньо
вуглецевих атомно-емісійним (зі збудженням спектру в індуктивно
зв’язаній плазмі) методом.
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 8159 Лаборант хімічного аналізу
Кваліфікація: 5-го розряду
ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:
Основи аналітичної та фізичної хімії.
Основи фізико-хімічних методів аналізу.
Розробку і вибір методики проведення аналізів.
Способи відокремлення і визначення благородних металів, властивості
радіоактивних елементів і правила роботи з ними.
5. Порядок користування застосовуваними приладами та апаратами.
1.
2.
3.
4.

УМІЄ:
1. Організовувати робоче місце.
2. Дотримуватися вимог безпеки праці при виконання робіт.
3. Проводити особливо складні аналізи, сплавів на нікелевій, кобальтовій,
титановій і ніобієвій основах на визначення концентрацій йонів нікелю,
ванадію, кобальту, міді із застосуванням приладів і апаратів за встановленими методиками.
4. Проводити аналізи лужних, лужноземельних і благородних металів із
застосуванням радіоактивних елементів.
5. Проводити аналіз забрудненості поверхонь нагріву, відкладень
маслосистем.
6. Аналізувати суміші вибухонебезпечних органічних речовин із застосуванням різних типів і конструкцій хроматографів із вживанням
складного розрахунку хроматограм.
7. Проводити аналізи атомно-абсорбційним методом.
8. Проводити складні арбітражні аналізи.
9. Виконувати метрологічне оцінювання результатів нестандартних
аналізів.
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання
№
з/п

Кількість на групу з 15осіб
Найменування

Для
індивідуального
користування

1. Обладнання
1.1 Сушильна шафа
1.2 Муфельна піч
1.3 Нагрівальні прилади
1.4 Вакуум-насоси
1.5 Баня водяна
1.6 Баня повітряна
1.7 Баня піщана
1.8 Шафа для зберігання реактивів
1.9 Шафа для зберігання хімічного
посуду
1.10 Шафа витяжна
1.11 Сейф для зберігання отруйних
реактивів
1.12 Металеве обладнання
1.13 Терези (техно-хімічні, аналітичні,
рівноваги)
1.14 Ваги Мора-Вестфаля
1.15 Дошка для сушіння хімічного
посуду
1.16 Титрувальна установка
2. Прилади і пристрої
2.1 Набір сит
2.2 Прилад Бренкена
2.3 Прилад для визначення
температури плавлення
2.4 Прилад Жукова
2.5 Термометри, барометри, ареометри, манометри пікнометри та ін.
2.6 Газоаналізатор
2.7 Рефрактометр
2.8 Лійка для гарячого фільтрування
2.9 Кондуктометр
2.10 Вологометр ПВ-5
2.11 Фотоколориметр
2.12 Колбонагрівач

Для групового
користування

2
2
В асортименті
1
В асортименті
В асортименті
В асортименті
1
1
1
1
В асортименті
В асортименті
2
1
1
В асортименті
5
В асортименті
5
В асортименті
2
1
В асортименті
1
1
2
В асортименті
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№
з/п

Кількість на групу з 15осіб
Найменування

Для
індивідуального
користування

2.13 Шкали стандартні, фільтри
2.14 Віскозиметри (ВЗ-4, Освальда
Зінкевича, Енглера)
2.15 Мішалка магнітна
2.18 Штатив для піпеток
2.19 Фотоколориметр-нефелометр
2.20 Спектрофотометр
2.21 Експресаналізатор (для
визначення вуглецю)
2.22 Експресаналізатор (для
визначення сірки)
2.23 Електролізна установка
2.24 Потенціометр
2.25 Полярограф
2.26 Хроматограф
2.27 Прилади для атомноабсорбційного методу
3. Інструмент
3.1 Йорж для колб
3.2 Триножник
3.3 Шпателі
3.4 Щипці тигельні
3.5 Трикутник фарфоровий
4. Хімічний посуд
4.1 Скляний (загального, спеціального призначення та мірний)
4.2 Фарфоровий
4.3 Металевий
5. Хімічні реактиви і матеріали
5.1 Неорганічні речовини (кислоти,
луги, солі)
5.2 Органічні речовини та органічні
розчинники
5.3 Барвники, індикатори,
індикаторний папір,
фільтрувальний папір
5.4 Олівці воскові, стрічка ізоляційна
5.5 Азбестове полотно, картон
5.6 Вода дистильована

Для групового
користування

В асортименті
В асортименті
В асортименті
В асортименті
1
1
1
1
1
1
1
1
1
В асортименті
В асортименті
В асортименті
В асортименті
В асортименті
В асортименті
В асортименті
В асортименті
Згідно з темою
Згідно з темою
Згідно з темою
Згідно з темою
Згідно з темою
Згідно з темою
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