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Загальні положення щодо реалізації ДСПТО 

 

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки 

(підвищення кваліфікації) робітників з професії «Оператор на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні» 3, 4, 5, 6-го розрядів розроблено 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 

року № 1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення 

та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти» та статті 

32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для 

виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, 

підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або 

забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, 

незалежно від їх підпорядкування та форми власності. 

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання  

на 3 розряд становить 752 години, на 4 розряд – 527 годин, на 5 розряд – 350 

годин, на 6 розряд – 210 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 «Оператор на автоматичних і 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні» (Випуск №16 «Оброблення 

деревини та вироблення виробів з деревини», Розділ №1 «Загальні професії 

деревообробних виробництв» Довідника кваліфікаційних характеристик 

професій працівників, затвердженого наказом Міністерства промислової 

політики України від 16.05.2006 №180), досягнень науки і техніки, 

впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, 

врахування особливостей  галузі,  потреб  роботодавців  і  містить  вимоги  до 

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

навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені 

пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є 

загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства 

праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336. 
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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 професійно-

технічної освіти не може перевищувати 80 % загального фонду навчального 

часу, відповідно варіативний компонент – від 20 %. 

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, 

передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти. 

Обліковими одиницями навчального часу є: 

академічна година тривалістю 45 хвилин; 

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 

академічних годин; 

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин; 

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних 

годин; 

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів. 

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження 

виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється 

залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із 

законодавством. 

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, 

засновники  організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і 

вихідний  контроль  знань, умінь та  навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну  

атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об'єднань долучаються 

до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), 

їх кваліфікаційної атестації.     

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації  

робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний  

контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом 

виконавчої влади,  що забезпечує формування державної політики у сфері 

освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої 

влади. 

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти 

самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у 

відповідній галузі. 

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після 

навчання і перевірки знань з охорони праці. 

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного 

на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється 

професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами 

та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, 

критеріїв оцінювання. 

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та 

третього  атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний 

рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.  

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно 
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пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний 

рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та 

видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації. 

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння 

(підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету 

Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків 

документів про професійно-технічну освіту». 

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного 

навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм 

присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про 

присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.  
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

професійно-технічного навчального закладу 
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку 

(підвищення кваліфікації)  кваліфікованих робітників) 

  
1. Професія – 8240 Оператор на автоматичних та напівавтоматичних лініях у 

деревообробленні                              

 

                                                    

2. Кваліфікація – оператор на автоматичних і напівавтоматичних лініях у 

деревообробленні 3-го розряду                                                                   

 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати:  

принципи роботи лінії, обладнання, які обслуговує; 

способи та прийоми налагодження ліній на необхідні розміри; 

породи та вади деревини; 

причини технічного браку та методи його усунення; 

вимоги до різального інструменту; технічні умови на продукцію, 

заготовки; 

правила користування контрольно-вимірювальними приладами.  

 

Повинен уміти: 

 виконувати поперечний та повздовжній розкрій дощок на чорнові 

заготовки з вирізанням вад на автоматичних та напівавтоматичних лініях; 

 обслуговувати лінію подавання тріски, контролювати роботу 

транспортерів, приймачів тріски та тирси, сортувального пристрою; 

 обслуговувати автоматичні лінії машинної обробки та керувати процесом 

рубання кускового шпону на автоматичних ножицях з наступним його 

сортуванням в автоматичній лінії лущіння, рубання та сортування шпону під 

керівництвом оператора вищої кваліфікації; 

 працювати з технологічною документацією; контролювати якість обробки 

деталей, виробів. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги  

Повинен: 

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце; 

дотримуватися  норм технологічного процесу;  

 не допускати браку в роботі;  

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт;  

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення 

природних і непередбачених  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 
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знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання 

професійних обов’язків; 

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності. 

 

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

5.1 При вступі  на навчання 

Повна або базова загальна середня освіта. 

5.2 Після закінчення навчання 

Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-

кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією оператора на 

автоматичних та напівавтоматичних лініях у деревообробленні 3-го розряду; 

без вимог до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Обробка деревини, виробництво меблів. 

 

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

відповідно до законодавства.  

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, 

затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 

7.3. Медичні обмеження 
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Типовий навчальний план 
Професія 8240 Оператор на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні    
                    (код, назва професії) 

Кваліфікація:     3 розряд 
                                     (рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія) 

              Загальний фонд навчального часу  772 години 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

усього з них на 

лаборатор

но-

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 69 4 

1.1 Інформаційні технології 17 4 

1.2 Основи правових знань 17  

1.3 Основи галузевої економіки і підприємництва 17  

1.4 Правила дорожнього руху 8  

1.5 Резерв часу 10  

2 Професійно-теоретична підготовка 234 26 

2.1 Спеціальна технологія 56  

2.2 Матеріалознавство 34 2 

2.3 Обладнання деревообробних підприємств 63  

2.4 Технічне креслення 34 22 

2.5 Електротехніка 17 2 

2.6 Охорона праці 30  

3 Професійно-практична підготовка 442  

3.1 Виробниче навчання на виробництві 204  

3.2 Виробнича практика 238  

4 Консультації 20  

5 Державна кваліфікаційна атестація (або 

проміжна (поетапна)  кваліфікаційна 

атестація при продовженні навчання) 

7  

6 Загальний обсяг навчального часу ( без  

п. 4 ): 

752 30 

 

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих 

робітників за професією «Оператор на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні» 3 розряду 

 

1. Кабінети: 

 -  інформаційних технологій 

-  охорони праці 

 - спеціальної технології 

 - матеріалознавства 
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 - обладнання деревообробних підприємств  

 -  технічного креслення 

 

2. Майстерні: 

  - слюсарна 

 
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» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Інформація та інформаційні технології 2  

2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології 7 2 

3. Мережні системи та сервіси 8 2 

 Усього годин: 17 4 

 

Тема 1. Інформація та інформаційні технології 

 

Поняття про інформацію та інформаційні технології. 

 

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології 

 

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі 

оформлення та подання інформації.  

Розробка фірмового стилю. 

Мультимедійні технології. 

Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення 

презентацій.  

POWERPOINT. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь». 

2. Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія». 

 

Тема 3. Мережні системи та сервіси 

 

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні 

і глобальні мережі. 

Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції.  

Основні мережні сервіси. Браузери. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії). 

2. Створення публікації «Інновації в професії». 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи правових знань» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Право – соціальна цінність, складова частина 

загальнолюдської культури. Поняття та ознаки 

правової держави 

1 

 

2. Конституційні основи України 5  

3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються 1  

4. Господарство і право 1  

5. Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд 

господарчих спорів 

2  

6. Праця, закон і ми 2  

7. Адміністративне право та його роль у регулюванні 

відносин у сфері державного управління 

2  

8. Злочин і покарання 2  

9. Правова охорона природи. Охорона природи – 

невід'ємна умова економічного та соціального 

розвитку України 

1  

 Усього годин: 17  
 

 

Тема 1. Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської 

культури. Поняття та ознаки правової держави 

 

Право у житті кожного з нас. Право – цінність – одна із засад державного 

і суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. 

Морально-етична природа права. Правомірна поведінка і правопорушення. 

Юридична відповідальність. 
 

Тема 2. Конституційні основи України 
 

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове 

становище громадян України, їхня рівноправність. 

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на 

повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість 

житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо. 

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через 

вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. 

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

державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. 
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Президент України – глава держави. Обрання Президента України та його 

повноваження. Припинення повноважень Президента України. 

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої 

влади. 

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в 

Україні винятково судами. Система судів в Україні. 

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, 

його система та повноваження. 

 

Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються 
 

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні 

правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. 

Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин. 
 

Тема 4. Господарство і право 
 

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських 

відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, 

господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове 

становище господарських організацій. Правове становище підприємств і 

об'єднань. 
 

Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських  

спорів 
 

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, 

які використовуються для розв'язання господарських спорів. 
 

Тема 6. Праця, закон і ми 
 

Загальна характеристика трудового права України. Право громадян 

України на працю. 

Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата. 

 
Тема 7. Адміністративне право та його роль у регулюванні відносин у 

сфері державного управління 

 
Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та 

організація державного управління. Роль адміністративного права у 

регулюванні відносин у сфері державного управління. 
 

Тема 8. Злочин і покарання 
 

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. 

Злочин та інші правопорушення. 

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи 

відповідно до вчинку. 
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Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова 

економічного та соціального розвитку України 
 

Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа-людина-

суспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища. 

Відповідальність за порушення законодавства про охорону 

навколишнього середовища. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки 

і підприємництва» 
1  

2. Галузева структура промисловості України 2  

3. 
Науково-технічний прогрес і економічне зростання 

в галузі 
2  

4. 
Організація виробництва на підприємствах 

промисловості 
3 

 

5. Підприємство як суб’єкт господарювання 3  

6. Кадри підприємства  2  

7. Продуктивність праці 1  

8. Організація і оплата праці 3  

 Усього годин: 17  

 

Тема 1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і 

підприємництва» 

 

Мета і зміст курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва». 

Необхідність вивчення курсу майбутніми кваліфікованими 

конкурентноспроможними на ринку праці робітниками. 

 

Тема 2. Галузева структура промисловості України 

 

 Поняття та класифікація галузей промисловості України. Галузева 

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

на формування галузевої структури промисловості України. 

 

Тема 3. Науково-технічний прогрес і економічне зростання в галузі 

 

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

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

Технологічна революція. Гуманізація виробництва.  

 

Тема 4. Організація виробництва на підприємствах промисловості 

 

 Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності 

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

їх характеристика. 

 

Тема 5. Підприємство як суб’єкт господарювання 

 

  Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика 

підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Функції 

підприємств. Організаційно-правові форми підприємств. 

 

Тема 6. Кадри підприємства 

 

 Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу 

підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на зміну 

професійно-кваліфікаційного складу кадрів підприємства. Роль ДПТНЗ у 

підготовці робітничих кадрів. 

 

Тема 7. Продуктивність праці 

 

 Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці та 

методи її обчислення. 

 

Тема 8. Організація і оплата праці 

 

 Організація трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний зміст, 

форми і системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати праці, 

бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи), порядок їх 

присвоєння. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

Типова навчальна програма з предмета 

“Правила дорожнього руху ” 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Загальні положення, терміни та визначення 1  

2. Обов’язки та права пішоходів і пасажирів  1  

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

керують гужовим транспортом, і погоничів тварин 
1  

4.  Регулювання дорожнього руху 1  

5. Рух транспорту й безпека пішоходів і пасажирів 1  

6. Особливості умов руху 1  

7. Надання першої медичної допомоги під час 

дорожньо-транспортних пригод  
1 

 

8. Відповідальність за порушення правил дорожнього 

руху 
1 

 

 Усього годин: 8  

 

Тема 1. Загальні положення, терміни та визначення 

          

Загальні  положення, терміни та визначення Закону України “Про 

дорожній рух ”. Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, 

що має створювати безпечні умови для всіх його учасників. 

         Закон України “Про дорожній рух”, про порядок навчання різних груп 

населення Правилам дорожнього руху. 

         Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та 

причини їх виникнення. 

         Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху. 

         Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, 

інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху. 

         Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху. 

 

Тема 2. Обов’язки та права пішоходів і пасажирів 

          

Порядок руху пішоходів у населених пунктах. 

         Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які 

пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, 

мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо. 

         Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у 

темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей 
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дорогою. Пішохідний перехід. Порядок переходу проїжджої частини дороги. 

Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим 

проблисковим маячком і спеціальним звуковим сигналом. 

         Дії пішоходів, які причетні до дорожньо-транспортної пригоди. 

         Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту. 

         Правила посадки і висадки. 

         Права і обов’язки пасажирів при користуванні транспортними засобами. 

         Дії пасажирів при дорожньо-транспортній пригоді. 

 

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

транспортом, і погоничів тварин 

          

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового 

транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних 

засобів. 

         Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги. 

         Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух 

зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється. 

         Небезпечні наслідки порушення вимог руху велосипедистами, мопедами, 

гужовим транспортом і прогоном тварин. 

 

Тема 4. Регулювання дорожнього руху 

          

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього 

руху, їх класифікація. 

         Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації 

дорожнього руху, класифікація розмітки. 

         Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання 

дорожнього руху на небезпечних ділянках трас. 

         Типи світлофорів. Значення сигналів світлофора. Світлофори, що 

регулюють рух пішоходів. 

         Значення сигналів регулювальника. Руки, що витягнуті в сторони, 

опущені; права рука зігнута перед грудьми; права рука витягнута вперед; рука, 

піднята вгору; інші сигнали регулювальника. 

         Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми 

знаками і розміткою. 

 

Тема 5. Рух транспорту й безпека пішоходів і пасажирів 

          

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів. 

         Взаємна увага – умова безпеки руху. 

         Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі 

світлових сигналів або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил 

подавання попереджувальних сигналів. 

         Швидкість руху, дистанція та інтервал. 

         Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину 

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

 

Тема 6. Особливості умов руху 

          

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів. 

         Навчальна їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда. 

         Початкове навчання керування транспортними засобами. Навчальна їзда 

на дорогах. 

         Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів при русі в житловій зоні. 

         Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки. 

         Рух по автомагістралях і автобанах.  

         Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на 

гірських дорогах і крутих спусках. 

 

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-

транспортних пригод 

         

 Визначення і термінове припинення дії фактора травмування, звільнення 

потерпілого із пошкодженого транспортного засобу. Надання першої медичної 

допомоги. Правила і способи перенесення потерпілого. Правила і способи 

транспортування потерпілого на різних видах транспорту. 

 

Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху 

 

Соціально-економічні і правові наслідки дорожньо-транспортних пригод і 

порушення правил дорожнього руху. Поняття і види адміністративних 

порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за нанесення 

матеріальної та природоекологічної шкоди. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Спеціальна технологія ” 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Вступ  1  

2. 
Основні відомості про деревообробне 
виробництво  

1  

3. Основні операції з оброблення деревини 16  

4. Технологічний процес обробки деревини 26  

5. 
Процес керування механізмами в автоматичних і 

напівавтоматичних лініях 
12 

 

 Усього годин: 56  

 
Тема 1. Вступ 

 

Значення деревообробної промисловості у народному господарстві 

країни.  

Кваліфікаційна характеристика професії “Оператор на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні ” (ІІІ розряд). 

Мета і завдання предмета.  

 

Тема 2.  Основні відомості про деревообробне виробництво  

 

Основні деревообробні підприємства України, їх характеристика. 

Характеристика й призначення продукції, послуг. Механізація й 

автоматизація основних виробничих процесів на підприємстві. Структура 

керування цехом, дільницею, підприємством. 

Організація й обладнання робочого місця оператора на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні. 

Зміст виробничої (посадової) інструкції. 

 

Тема 3. Основні операції з оброблення деревини 

 

Різання – основний спосіб оброблення деревини; основні поняття та 

фактори, що впливають на нього. Способи різання лісоматеріалів (пиляння, 

стругання, довбання, шліфування). 

Операції розмітки під час оброблення деревини, інструменти для операції 

розмітки. 

Стружка, тирса та їх утворення під час різання. 

Пиляння деревини. Призначення й способи пиляння. Пилки для 

поперечного та поздовжнього розпилювання деревини.  
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Пиляння деревини ручними й електричними пилками. Раціональні методи 

пиляння, застосування шаблонів і пристроїв. Припуск на оброблення за 

держстандартом. Прийоми пиляння деревини ручними пилками уздовж і 

впоперек волокон. Прийоми контролю якості пиляння. Види та причини браку 

під час пиляння. 

Правила прийоми пиляння деревини на ручних електрифікованих пилках 

і простих розпилювальних верстатах. Заходи безпеки під час пиляння. 

Стругання деревини; призначення та інструменти, що використовуються. 

Правила та прийоми стругання дощок та брусків. 

Види стругання: чорнове та чистове, фугування. Види фігурного 

стругання у деревообробних роботах та інструменти, що застосовуються для 

фігурного стругання. 

Перевірка якості стругання. Види й причини браку під час стругання та 

заходи його попередження. Безпека праці під час стругання деревини. 

Довбання деревини; призначення та інструменти, що використовуються.  

Правила розмічання під час довбання. Вимоги до якості та точності  

довбання отворів у деталях виробів з деревини. Послідовність виконання 

операцій під час довбання наскрізних і глухих отворів, гнізд і пазів у деталях. 

Заходи безпеки під час довбання деревини. 

Свердління деревини. Призначення свердління, інструменти. Розмічання 

та способи свердління отворів у деталях. Вимоги до якості робіт. Безпека праці 

під час свердління. 

Основні конструктивні елементи столярних виробів. Поняття про деталі, 

вузол, групу, брусок, рамку, щит, коробку. Елементи дошки (бруска): пласт, 

крайка, торець, ребро. 

Постави для розпилювання. Розрахунок поставів. Визначення поставів за 

діаметром колод. 

Визначення діаметра сировини для розпилювання брусів заданого 

перерізу. 

Залежність припусків на пропил від калібру пили та величини розводу. 

Величина припусків на усихання. 

Приклади розрахунку поставів на пиломатеріали. 

 

Тема 4. Технологічний процес обробки деревини 

 

Загальні відомості про оброблення деревини різанням. 

Основні види різання деревини за положенням площини різання та 

напрямком руху леза в цій площині відносно волокна в оброблюваній 

заготовці (торцеве, поздовжнє, поперечне).  

Перехідні види різання деревини: поздовжньо-торцеве, поздовжньо-

поперечне, поперечно-торцеве. Технологічні способи різання: пиляння 

рамними, стрічковими, круглими пилами; циліндричне, конічне, торцеве, 

пазове фрезерування; свердлення; загострення; лущення.  

Параметри режиму різання: швидкість головного руху, швидкість 

подавання. Товщина, ширина, довжина зрізуваного шару.  

Спрацювання інструменту його зовнішнє виявлення та непрямі 

показники. 
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Технічні умови на продукцію, заготовки. 

  Робота з технологічною документацією. 

Тема 5. Процес керування механізмами в автоматичних і 

напівавтоматичних лініях 

 

Експлуатація автоматичних та напівавтоматичних ліній. Організація 

роботи, раціональний режим.  

Журнал роботи ліній, його призначення та порядок заповнення 

операторами. 

Персонал, який обслуговує лінії, його склад та завдання.  

Допоміжні служби в автоматизованому виробництві.  

Загальні вимоги до систем керування автоматичною та 

напівавтоматичною лінією.   

Взаємозв'язок гідроавтоматики й електроавтоматики в автоматичних та 

напівавтоматичнихлініях.  

Засоби керування послідовністю роботи ліній і верстатів: механічні 

(датчики сигналів, прилади для перетворення сигналів). Сигналізація про 

порушення циклу роботи верстата або агрегату.  

Система блокувань.  

Контроль роботи верстатів, дільниць і автоматичної лінії в цілому.  

Призначення пультів керування. 

Призначення та вимоги до систем мащення устаткування автоматичних та 

напівавтоматичних ліній. Системи змащування: централізована, ручна, 

примусова без тиску.  

Змащування типових тертьових пар: напрямних, підшипників кочення та 

ковзання, зубчатих та черв'ячних передач, ходових гвинтів тощо.  

Обслуговування системи мащення устаткування автоматичних та 

напівавтоматичних ліній.  
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Типова навчальна програма з предмета 

“Матеріалознавство” 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Вступ 1  

2. Деревина 13 2 

3. Деревинні матеріали 10  

4. Метали та сплави 4  

5. Неметалеві матеріали 6  

 Усього годин: 34 2 

  

Тема 1. Вступ 

 

Загальні відомості про використання деревини в будівництві. 

Деревина як будівельний матеріал, її особливості, переваги та недоліки. 

 

Тема 2. Деревина 

 

Будова та властивості деревини. Частини дерева: коріння, стовбур, крона. 

Будова стовбура. Судини, їх розташування у деревах різних порід. 

Основні фізичні властивості деревини: об’ємна маса, щільність, колір, 

запах, текстура. Зміна властивостей деревини під впливом  води, тепла, звуку. 

Механічні властивості деревини: міцність, твердість, пружність тощо. 

Поняття про межу міцності. Опір деревини стисненню, розтягуванню, вигину, 

зсуву. Залежність міцності деревини від об’ємної маси, вологості та напрямку 

волокон стосовно діючих сил. 

Породи деревини: листяна, хвойна. Властивості різних порід дерев. 

Дефекти деревини, їх класифікація. Види та різновиди дефектів: тріщини, 

рани. 

Державні стандарти на дефекти деревини. Вплив дефектів на якість лісових 

матеріалів. 

Продовження терміну служіння деревини. Сушіння й захисне оброблення 

лісу. Атмосферне та штучне сушіння. Деревина модифікована.  

Антисептування й вогнезахисне оброблення деревини. Види антисептиків 

та антипіренів. 

Лабораторно-практичні  роботи: 

1. Розгляд та визначення будови деревини. 

2. Розгляд та визначення вад деревини за зразками. 
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Тема 2. Деревинні матеріали 

 

Лісові будівельні матеріали. Сортамент круглих і пиляних матеріалів. 

Державний стандарт на лісові матеріали. 

Класифікація пиломатеріалів за поперечним перерізом, розмірами, 

породами. Правила зберігання, облік і приймання пиломатеріалів. 

Листові матеріали з деревини та її відходів. Фанера, її види. Класифікація 

за сортами, числом шарів, породою, розмірами. Держстандарт на фанеру. 

Деревостружкові та деревоволокнисті плити. Їх види, марки, розміри. 

Способи виготовлення та застосування. Держстандарти на плити. 

Столярні плити з каліброваних брусків та рейок. Щити з наповнюванням із 

брусків, витих стружок, гофрованого картону, паперових «чарункових» 

вкладишів. 

Дерев’яні стругані деталі. Столярні тяги: плінтуси, наличники, поручні, 

карнизи. Технічні вимоги до погонажних виробів. 

 

Тема 3. Метали та сплави 

 

Фізичні, механічні й технологічні властивості металів та сплавів. 

Сталі, їх класифікація за способом виплавки, хімічним складом, 

призначенням. Маркування сталі. Сфера застосування різних марок сталі.  

Види та призначення термічної обробки металів. 

Інструментальні сталі (вуглецеві та леговані). Швидкорізальні сталі. 

 

Тема 4. Неметалеві матеріали 

 

Неметалеві матеріали: пластмаси, синтетичні волокна, капрон, 

індустріальний клей тощо. Основні властивості полімерів, їх переваги та 

недоліки порівняно з металами. Деталі з полімерів, їх використання. 

Прокладні й ущільнювальні матеріали; основні властивості, використання. 

Мастильні матеріали, їх основні властивості, використання. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Обладнання деревообробних підприємств” 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Вступ  1  

2. 
Інструменти, які використовуються під час 

деревообробки 
2  

3. Устаткування для деревооброблення 48  

4. Сушильні камери 2  

5. 

Транспортні, вантажно-розвантажувальні пристрої 

та механізми автоматичних і напівавтоматичних 

ліній 

10  

 Усього годин: 63  

 

Тема 1. Вступ 

 

Зміст предмета, його зв’язок із дисциплінами загальнопрофесійної та 

професійно-теоретичної підготовки. 

Перспективи розвитку деревообробних підприємств. 

 

Тема 2. Інструменти, які використовуються під час деревообробки 

 

Електроінструменти, які використовуються під час деревообробки: ручні 

електрифіковані пилки, рубанки, електродовбачі, електродрилі. Їх будова, правила 

та безпечні прийоми роботи на них. 

 Різальний інструмент, його конструктивні елементи. Правила 

експлуатації. 

  

Тема 3. Устаткування для деревооброблення 

 

Деревообробні верстати. Загальні поняття, призначення та сфера 

застосування деревообробних верстатів різних видів. 

Прості розпилювальні верстати. Призначення, застосування, будова, 

особливості експлуатації. 

Довбальні верстати. Призначення, будова, правила та прийоми роботи на 

них. 

Круглопилкові верстати. Будова та інструмент, що використовується. 

Правила експлуатації, безпека праці під час виконання робіт на круглопилкових 

верстатах. 

Вертикальна лісопильна рама, будова та правила експлуатації. 

Стрічкові пили, їх конструкція, призначення та сфера застосування. 

Правила експлуатації та безпека праці під час роботи на них. 
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Верстат для розкрою плит. Правила експлуатації та безпека праці під час 

роботи на ньому.    

Горизонтальні та вертикальні свердлильні верстати. Будова, правила 

експлуатації, безпека праці під час виконання робіт. 

Верстат стружковий модифікації ДС-7А, будова та конструктивні 

особливості його ножового барабана. Правила технічної експлуатації й безпека 

праці під час роботи на ньому. 

Будова лінії подавання тріски, транспортерів, приймальників тріски й 

тирси, сортувального пристрою. Правила експлуатації лінії та безпека праці. 

Автоматична лінія машинної обробки, рубання кускового шпону й  

сортування. Будова та правила технічної експлуатації. 

Лінія обробки брускових деталей МОБ-2М, її будова, правила 

експлуатації та інструмент. 

 

Тема 4. Сушильні камери 
 

Типи сушильних камер; їх будова та принцип дії.   

 

Тема 5. Транспортні, вантажно-розвантажувальні пристрої та механізми 

автоматичних і напівавтоматичних ліній 

 

Види транспортних пристроїв автоматичних та напівавтоматичних ліній.   

Транспортери і їх види.   

Бункерні завантажувальні пристрої. Підйомники. Конструктивні 

особливості та налагоджування. Будова та конструкція орієнтованих пристроїв.  

Автоматичні магазинні завантажувальні пристрої у верстатах та 

автоматичних лініях.  

Види міжопераційного переміщення матеріалу, правила складування 

деталей, заготовок.  

Правила технічної експлуатації та догляду. 

   Пристрої для змащування: насоси всіх типів, маслянки, реле контролю 

тиску мастила, мастилопокажчики тощо, принцип дії.  
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Типова навчальна програма з предмета 

“Технічне креслення ” 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Вступ. Зміст курсу і його завдання  1  

2. Основні вимоги до виконання і оформлення креслень 6 4 

3. Основні способи графічного зображення предметів 7 4 

4. Побудова та читання виглядів  9 6 

5. Аксонометричні проекції  5 4 

4. Перерізи та розрізи  6 4 

 Усього годин: 34 22 

 

Тема 1. Вступ. Зміст курсу і його завдання 

 

Використання креслення в деревообробленні. Значення графічної 

підготовки для кваліфікованого робітника. 

Зв’язок креслення з іншими дисциплінами. 

Загальні відомості про стандарти для креслень. 

Інструменти, прилади, пристрої та матеріали для креслення. Їх підготовка і 

застосування. 

 

Тема 2. Основні вимоги до виконання і оформлення креслень 

 

Лінії креслення. Лінії як основа графічного зображення. Види ліній, 

співвідношення товщин, призначення. 

Шрифти. Шрифти креслярські. Виконання написів на кресленнях. 

Основний напис, його форма, розміри, правила заповнення.  

Формати і рамки. Визначення поняття "формат". Позначення і розміри 

форматів. Рамка креслення. 

Основні відомості про розміри на кресленнях. Види розмірних позначень 

і правила нанесення лінійних та кутових розмірів на кресленнях. Нанесення 

розмірів діаметрів, радіусів, квадратів, довжини дуги кола. 

Правила нанесення розмірних чисел. 

Масштаби: визначення, призначення та позначення на кресленнях. 

Практичні роботи: 

1. Зобразити види ліній. Написати креслярським шрифтом великі та малі 

літери українського алфавіту, цифри. 

2. Написати терміни з професії «Оператор на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні».  

3. Виконати основний напис. 
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4. Виконати графічне зображення в масштабах 1:1, 1:2, 2:1. Нанести розміри 

на графічне зображення деталі. 

 

Тема 3. Основні способи графічного зображення предметів 

 

Графічний склад зображень. Складові частини графічного зображення: 

прямі та перпендикулярні лінії, радіуси, діаметри, еліпси, параболи, евольвенти 

тощо. Проведення паралельних та перпендикулярних ліній. Побудова кутів різних 

величин. Поділ відрізків та кутів на рівні частини. Поділ кола на рівні частини 

графічним способом та за таблицею. 

Спряження, виконання спряжень паралельних ліній та таких, що 

розташовані під кутом. Спряження дуг, кіл, прямої з колом тощо.  

Лекальні криві. Нахил і конусність. 

Практичні роботи: 

1. Виконати креслення контуру деталі з використанням поділу відрізків і 

кутів на рівні частини.  

2. Виконати креслення контуру деталі з використанням графічного 

способу поділу кола на рівні частини. Виконати креслення контуру деталі з 

використанням коефіцієнта поділу кола на рівні частини. 

 3. Виконати креслення контуру деталі, де необхідно виконати спряження.  

 

Тема 4.  Побудова та читання виглядів  

 

Поняття про проекціювання. Види проекцій. Аналіз форми предмета за 

кресленням. Зображення проекцій геометричних тіл.  

Побудова проекцій точок, що належать поверхням геометричних тіл. 

Розгортки поверхонь геометричних тіл, правила їх виконання. 

Практичні роботи: 

1. Побудувати третю проекцію за двома заданими. 

2. Виконати креслення деталі в трьох проекціях і знайти проекції точок на 

виглядах. 

3. Прочитати креслення деталі з деревини проведенням аналізу 

геометричної форми. 

4. Виконати креслення розгорток геометричних тіл. 

 

Тема 5. Аксонометричні проекції 

 

Види аксонометричних проекцій. Ізометрична та диметрична проекція. 

Осі проекцій. Побудова аксонометричних проекцій плоских фігур, об’ємних 

предметів, геометричних тіл, простих деталей. 

Практичні роботи: 

1. Побудувати диметричні та ізометричні проекції плоских фігур у 

горизонтальному положенні (трикутника, квадрата, шестикутника); 

2. Побудувати диметричні та ізометричні проекції простих деталей та 

виробів з деревини. 
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Тема 6. Перерізи та розрізи 

 

 Призначення перерізів та їх утворення. Види перерізів, позначення їх на 

кресленнях. Графічне позначення на деревини перерізах. 

Поняття про розрізи, їх відмінність від перерізів. Прості та складні 

розрізи. Правила виконання розрізів, їх позначення. Поєднання вигляду із 

розрізом.  

Практичні роботи: 

1. Виконати простий горизонтальний переріз деталі. 

2. Виконати простий вертикальний переріз деталі. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Електротехніка ” 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Вступ. Електротехніка та її значення для 

підготовки робітників деревообробної галузі 

1 
 

2. Електричні станції та електропостачання 2  

3. Призначення і принцип дії електричних машин 

постійного струму  

3 
1 

4. Електричні машини змінного струму  3  

5. Будова і принцип дії асинхронного двигуна  3 1 

6. Електричні апарати 3  

7. 
Визначення та основні поняття електропривода. 

Класифікація електроприводів 
2  

 Усього годин: 17 2 

 

 

Тема 1. Вступ. Електротехніка та її значення для підготовки робітників 

деревообробної галузі 

 

Технічні використання електричних явищ. Місце електротехніки у 

прискоренні науково-технічного прогресу. Основні напрямки 

електроенергетики та електричної промисловості. Основи промислової 

електроніки.  

 

Тема 2. Електричні станції та електропостачання 

 

Виробництво, розподіл та споживання електроенергії. Електричні станції, 

мережі та електропостачання залежно від виду технологічного процесу 

перетворення електроенергії. Розподіл електричної енергії. Енергетична 

система. Відновлювальні джерела для виробництва електроенергії. Категорії 

споживачів, споживання. Комплектне розподільне устаткування. 

 

Тема 3. Призначення і принцип дії електричних машин постійного струму  

 

Принцип дії та будова машини постійного струму на прикладі моделі 

генератора постійного струму. Склад магнітної системи. Принцип випрямлення 

змінної електрорушійної сили, її регулювання. Основні частини машини 

постійного струму. Типи обмоток машини постійного струму. Електрорушійна 

сила якоря, електромагнітний момент і потужність машини. Втрати потужності 

та коефіцієнт корисної дії.  
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Лабораторно-практична робота: 

1. Вивчення принципу дії генератора постійного струму.  

  

Тема 4. Електричні машини змінного струму  

 

Електричні машини змінного струму. Обертове магнітне поле. 

Електричне коло синусоїдального струму з різноманітними елементами. 

Трифазні електричні кола синусоїдального струму. Потужність трифазного 

електричного кола; її переваги перед однофазною.  

 

Тема 5. Будова і принцип дії асинхронного двигуна  

 

Будова і принцип дії асинхронного двигуна. Основні частини 

асинхронного двигуна. Елементи обмоток статора. Електрорушійні сили, 

струми та обертовий момент асинхронного двигуна. Однофазний асинхронний 

двигун і його особливості. Втрати потужності, коефіцієнт корисної дії та 

коефіцієнт потужності асинхронного двигуна. 

Лабораторно-практича робота: 

1. Вивчення будови та принципу дії асинхронного двигуна.  

 

Тема 6. Електричні апарати 

 

Загальні відомості про електричні апарати, рубильники, вимикачі та 

перемикачі. Електромагнітні виконавчі пристрої. Електромагнітні пускачі. 

Електричні реле.  

 

Тема 7. Визначення та основні поняття електропривода. Класифікація 

електроприводів 

 

Визначення та основні поняття електропривода. Класифікація 

електроприводів. Загальні відомості про керування електроприводами. 

Параметричне керування. Автоматичне керування.   
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Типова навчальна програма з предмета 

“Охорона праці” 

   

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 
 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Правові та організаційні основи охорони праці 4  

2. Основи безпеки праці у деревообробному 

виробництві. Загальні відомості про потенціал 

небезпек. Психологія безпеки праці. 

Організація роботи з охорони праці 

10 

 

3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека 

виробництва і вибухозахист 
4 

 

4. Основи електробезпеки 4  

5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 

Медичні огляди 
4 

 

6. Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках  
4 

 

 Усього годин: 30  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

 

Зміст поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення охорони 

праці. Мета і завдання предмета “Охорона праці”, обсяг, зміст і порядок його 

вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників 

для виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон 

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

України  “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності”, Основи законодавства України про 

охорону здоров’я, Закон України “Про пожежну безпеку”, Закон України “Про 

використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, Закон України “Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Закон 

України “Про колективні договори і угоди”. Порядок розслідування та ведення 

обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. 

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

охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього 

трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників.  Колективний 

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

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

праці. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, 

нормативно-правових актів з охорони праці. 
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Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації 

робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-

правових актів з охорони праці. 

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за 

охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про 

охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими 

працівниками осіб з питань охорони праці. 

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок 

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

види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і 

посадових осіб. 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів 

захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами 

індивідуального та колективного захисту. 

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні 

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

спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і 

професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань 

на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на 

виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-

профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних 

захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та 

облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і 

професійних отруєнь. 

 

Тема 2. Основи безпеки праці у деревообробному виробництві. Загальні 

відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація 

роботи з охорони праці 

 

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт підвищеної небезпеки, для 

проведення яких потрібно спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з 

охорони праці.  

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час 
проведення робіт з професії “Оператор на автоматичних та напівавтоматичних 
лініях у деревообробленні”. 

Роботи з підвищеною небезпекою в деревообробному виробництві. 
Вимоги безпеки праці під час керування механізмами в автоматичних і 
напівавтоматичних лініях, при експлуатації механізмів, обладнання та 
устаткування, які застосовуються з професії “Оператор на автоматичних та 
напівавтоматичних лініях у деревообробленні”. Захист дії від хімічних і 
біологічних чинників. Зони безпеки та їх огородження.  Світлова і звукова 
сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. 

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів у деревообробному виробництві. Спецодяг, 

спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, 
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вібрації, несприятливих метеорологічних умов. Прилади контролю безпечних 

умов праці, порядок їх використання. 

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків та аварій. 

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних 

закладів. 

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та 

умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці). 

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в 

процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на 

безпеку праці. 

Психофізичні фактори умов праці (ритм і темп роботи) та їх вплив на 

безпеку праці. 

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки 

виробничих процесів, обладнання. 

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

професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з 

нормами та правилами. 

Прилади контролю безпечних умов праці.  

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з 

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

Запобігання виникнення аварій техногенного характеру. Плани евакуації з 

приміщень у разі аварії. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

 
Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання 

відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в 
пожежонебезпечних місцях, порушення правил використання опалювальних 
систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі 
пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин. 

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. 

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

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

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. Особливості гасіння пожежі на деревообробному 

виробництві. Організація пожежної охорони на деревообробному виробництві. 

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії, аналіз характерних 

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

хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і 
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тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і 

параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі. 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та 

вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів 

в незамкненому просторі. Механізм горіння аерозолів. 

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища. 

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування 

промислових аварій. 

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв  

підвищеної вибухонебезпеки. 

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

наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя 

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

наслідки. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

 
Електрика промислова, статична і атмосферна. 
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму 

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

електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний 

стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії 

електричного струму. 

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова і 

лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга 

доторкання. 

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження 

працюючих електричним струмом. 

Допуск до роботи  з електрикою і електрифікованими машинами. 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. 

Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення 

та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

Правила роботи на персональних комп’ютерах. 

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

Правила поведінки під час грози. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди 

 

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та 

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

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

організм людини. Дії вірусів, інфекції, що передаються через кров, біологічні 

рідини, які спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, 

викликають гострі та хронічні захворювання. 
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Лікувально-профілактичне харчування. 
Фізіологія праці. Чергування праці та відпочинку. Виробнича гімнастика. 

Додержання норм піднімання і переміщення важких речей. 

Основні гігієнічні особливості праці з професії “Оператор на автоматичних 

та напівавтоматичних лініях у деревообробленні ”. 

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, 

навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та 

вентиляції. Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче 

та аварійне. Правила експлуатації освітлення. 

Щорічні медичні огляди працюючих. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 

 
Основи анатомії людини. 
Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Основні 

принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, 

рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання 

першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, 

правила користування. 

Способи реанімації. Штучне дихання способом “з рота в рот” чи “з носа в 

ніс”. Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж 

серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання. 

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні 

електричним струмом. 

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

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

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

Надання першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), шоку, 

тепловому та сонячному ударі, обмороженні. 

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, 

опіку очей. 

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей. 

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання 

допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до 

транспортування. Вимоги до транспортних засобів. 
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Типова навчальна програма з виробничого навчання 

 
Професія:  8240  Оператор на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні 
                  (код, назва професії) 

Кваліфікація:  3 розряд 
                          (рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія) 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість 

годин 

І. Виробниче навчання на виробництві 

1.  
Ознайомлення з деревообробним виробництвом. 

Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки   
12 

2.  

Освоєння прийомів робіт, що виконує оператор на 

автоматичних та напівавтоматичних лініях у 

деревообробленні 3 – го розряду 

192 

 Усього годин: 204 

ІІ. Виробнича практика 

1 
Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на 

виробництві 
7 

2 

Самостійне виконання робіт оператора на 

автоматичних та напівавтоматичних лініях у 

деревообробленні 3 – го розряду 

231 

 Кваліфікаційна пробна робота  

 Усього годин: 238 

 Разом: 442 

 

І. Виробниче навчання на виробництві 

 

Тема 1.  Ознайомлення з деревообробним виробництвом.  Інструктаж з 

безпеки праці та пожежної безпеки 

  

Інструктаж за змістом заняття. 

Навчально-виховні завдання екскурсії. Продукція, що випускається 

деревообробним підприємством. Система контролю якості продукції. 

Показ учням характеру та змісту їхньої майбутньої роботи за професією 

оператор на автоматичних та напівавтоматичних лініях у деревообробленні 3 

розряду на прикладі базового підприємства. 

Ознайомлення із структурою, організацією праці та основним обладнанням 

деревообробного підприємства, видами робіт, з технологічними процесами, які 

виконує оператор на автоматичних та напівавтоматичних лініях у 

деревообробленні 3 розряду, із системою контролю якості. 

Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки. Основні правила та 

інструкції з безпеки праці та їх виконання. Основні правила електробезпеки, 

необхідність їх дотримання. 
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Тема 2  Освоєння прийомів робіт, що виконує оператор на автоматичних 

та напівавтоматичних лініях у деревообробленні 3-го розряду 

 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця. Безпека праці 

під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої, 

устаткування, послідовність процесу роботи оператора на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні 3-го розряду. 

 

Навчально-виробничі роботи  

Обслуговування стрічкових верстатів. 

Розкрій дощок на чорнові заготовки з вирізуванням вад. 

Прямо- та криволінійне пиляння дощок, щитів і листових матеріалів на 

заготовки під час ручної й автоматичної подачі. 

Поздовжній та поперечний розкрій дощок на чорнові заготовки з 

вирізанням вад на автоматичних та напівавтоматичних лініях. 

Обслуговування рубальних машин (дискових, барабанних, конусних).  

Виготовлення стружки, деревного волокна на стружкових верстатах і 

млинах. 

Обслуговування лінії подавання тріски, контроль роботи транспортерів, 

приймачів тріски й тирси, сортувального пристрою. 

Обслуговування автоматичної лінії машинної обробки й керування 

процесом рубання кускового шпону на автоматичних ножицях.  

Сортування шпону в автоматичній лінії лущіння, рубання. 

Налагодження ліній на необхідні розміри. 

Урахування порід і вад деревини. 

Набуття навичок виявлення причин технічного браку та застосування 

методів його усунення. 

Дотримання вимог до різального інструменту. 

Дотримання технічних умов на продукцію, заготовки. 

Освоєння порядку приймання та здавання зміни. 

 

ІІ Виробнича практика 

 

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві 

 

Інструктаж з безпеки, охорони праці та пожежної безпеки на виробництві. 

Знайомство з підприємством, деревообробним виробництвом – автоматичними 

та напівавтоматичними лініями, а також організацією праці операторів на 

автоматичних та напівавтоматичних лініях у деревообробленні 3 – го розряду. 

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

місці. Застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту. 

 

 

 

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт оператора на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні 3 – го розряду 
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Самостійне виконання виробничих робіт на робочому місці оператора на 

автоматичних та напівавтоматичних лініях у деревообробленні 3 – го розряду.  

Виконання робіт на основі технічної документації, що використовується 

на підприємстві за нормами кваліфікованих робітників 3-го розряду. 

Вивчення і використання передових виробничих технологій і способів 

праці, а також інструментів, пристроїв. 

Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил 

безпеки праці. Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата матеріалів 

і електроенергії. Дотримання правил безпеки праці. 

 

Примітка: Детальна програма виробничої практики  розробляється 

кожним навчальним закладом окремо, з врахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

 

Приклади робіт 

 

Розкрій дощок на чорнові заготовки з вирізуванням вад. 

Прямо- та криволінійне пиляння дощок, щитів і листових матеріалів на 

заготовки під час ручної й автоматичної подачі. 

Поздовжній та поперечний розкрій дощок на чорнові заготовки з 

вирізанням вад на автоматичних та напівавтоматичних лініях. 

Виготовлення стружки, деревного волокна на стружкових верстатах і 

млинах. 

Обслуговування лінії подавання тріски, контроль роботи транспортерів, 

приймачів тріски й тирси, сортувального пристрою. 

Обслуговування автоматичної лінії машинної обробки й керування 

процесом рубання кускового шпону на автоматичних ножицях.  

Сортування шпону в автоматичній лінії лущіння, рубання. 

Налагодження ліній на необхідні розміри. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 
Професія   8240  Оператор на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні                                         
                             (код, назва професії)         

Кваліфікація   3 розряд 
                                    (рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія) 

 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:  

 

    1. Основи деревинознавства. 

    2. Основи технічного креслення. 

    3. Основні породи, властивості та дефекти деревини. 

    4. Прийоми роботи різальним інструментом. 

    5. Основні технологічні операції різання деревини. 

    6. Вимоги безпеки праці при роботі на деревообробному устаткуванні. 

    7.  Будову та принцип дії деревообробних верстатів. 

    8.  Види розкрою дощок, щитів та листових матеріалів. 

    9. Будову та принцип дії лінії подавання тріски, лінії рубання та сортування 

кускового шпону, лінії обробки брускових деталей. 

    10. Будову та принцип дії сушильних камер. 

    11. Види, причини та методи усунення браку в роботі. 

    12. Технічні умови на продукцію, заготовки. 

    13. Основи підприємницької діяльності. 

 

ВМІЄ: 

 

1. Організовувати робоче місце. 

2. Дотримуватись вимог безпеки праці при виконанні робіт. 

3.  Читати робочі креслення. 

    4. Виконувати поперечний та поздовжній розкрій дощок на чорнові заготовки 

з вирізанням вад на автоматичних та напівавтоматичних лініях. 

    5. Налагоджувати лінію на необхідні розміри. 

    6. Обслуговувати лінію подавання тріски 

    7. Контролювати роботу транспортерів, приймачів тріски та тирси, 

сортувального пристрою.  

    8.  Обслуговувати лінії машинної обробки та керувати процесом рубання 

кускового шпону на автоматичних ножицях. 

    9.  Сортувати кусковий шпон в автоматичній лінії лущіння, рубання. 

    10.  Працювати з технологічною документацією.    

    11.  Контролювати якість обробки деталей, виробів. 
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання 
 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу з 15 осіб 

Тип, 

марка 

для 

індивідуального 

користування 

для групового 

користування 

1 2 3 4 5 

 Обладнання    

1.  
Лінія розкрою дощок на 

чорнові заготовки 
  

 

2.  
Лінія сортування 

пиломатеріалів 
  

 

3.  

Лінія машинної обробки з 

процесом рубання 

кускового шпону 

  

 

4.  Лінія лущення шпону    

5.  
Лінія рубки та сортування 

шпону 
  

 

 
Контрольно-

вимірювальні 

інструменти 

  

 

1. Рулетка  5  

2. Штангенциркуль  5  

 
Примітка:  Навчання з професії «Оператор на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні» 3 розряду проводиться на 

обладнанні базового підприємства.  
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Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 
 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 
професійно-технічної освіти 

 

 

 

ДСПТО 8240.DD.27.50-2014 
(позначення стандарту) 

 

 

 

 

Професія: Оператор на автоматичних та напівавтоматичних лініях у                                                

деревообробленні 
 

 

 

Код:                        8240 

 

 

Кваліфікація:      оператор на автоматичних та напівавтоматичних лініях 

у  деревообробленні 4-го розряду 

 

 

 

 

 

 

 
Видання офіційне 

Київ - 2014 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

професійно-технічного навчального закладу 
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку 

(підвищення кваліфікації)  кваліфікованих робітників) 

  
1. Професія – 8240 Оператор на автоматичних та напівавтоматичних лініях у 

деревообробленні                               

                                                   

2. Кваліфікація – оператор на автоматичних і напівавтоматичних лініях у 

деревообробленні 4-го розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 
Повинен знати: 

 будову та технічні характеристики ліній, які обслуговує, взаємодію 

окремих вузлів та модулів ліній; способи та прийоми налагоджування й 

обслуговування ліній та установок; 

 різальний інструмент, способи його перевірки та встановлення; 

 технологічний процес обробки деталей; 

 припуски та допуски на обробку; 

 фізико-механічні властивості деревини та клеїв; 

 режими різання (швидкість різання, подачі), шліфування (швидкість 

подачі, сила притиску абразивного інструменту, зернистість шліфувальної 

шкурки) та пресування (тиск, температура, тривалість обробки, витрата клею); 

 причини виникнення браку та способи запобігання йому; 

 технічні умови на продукцію та заготовки.   

 
Повинен уміти: 

 керувати робочим процесом на автоматичних та напівавтоматичних лініях 

машинної обробки і складання брускових та щитових деталей у складі двох-

трьох верстатів, ліній і установок з пересування деталей із деревностружкової 

маси або шпону із застосуванням струмів високої частоти, ліній з опорядження 

столярно-будівельних виробів, ліній з виготовлення бочок; 

 керувати процесом подавання та центрування чураків на лущильному 

верстаті та рубання стрічки шпону на форматні листи потрібних розмірів  із 

наступним їх сортуванням на автоматичні лінії лущіння, сушіння, рубання та 

сортування; 

 керувати устаткуванням поштучного видавання лісоматеріалів у рубальну 

машину; 

 встановлювати різальний інструмент; вести облік виробництва продукції 

та журнал роботи лінії; брати участь у налагодженні механізмів лінії.   

 

4. Загальнопрофесійні вимоги  

 

Повинен: 

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце; 

дотримуватися  норм технологічного процесу;  
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 не допускати браку в роботі;  

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт;  

використовувати в разі необхідності засоби попередження й 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  загальна середня освіта. 

5.2. При підвищенні  кваліфікації 

Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-

кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією оператора на 

автоматичних та напівавтоматичних лініях у деревообробленні 3-го розряду; 

стаж роботи за професією не менше 1 року.  

5.3. Після закінчення навчання 

Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-

кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією оператора на 

автоматичних та напівавтоматичних лініях у деревообробленні 4-го розряду; 

без вимог до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Обробка деревини, виробництво меблів. 

7. Специфічні вимоги 

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

відповідно до законодавства.  

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, 

затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 

7.3. Медичні обмеження. 
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Типовий навчальний план 

 
Професія: 8240 Оператор на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні     
                    (код, назва професії) 

Кваліфікація:     4 розряд 
                                     (рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія) 

Загальний фонд навчального часу   547 годин 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

усього з них на 

лаборатор

но-

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 24 3 

1.1 Інформаційні технології 5 2 

1.2 Основи правових знань 5  

1.3 Основи галузевої економіки і підприємництва 5 1 

1.4 Резерв часу 9  

2 Професійно-теоретична підготовка 136  

2.1 Спеціальна технологія 33  

2.2 Матеріалознавство 11  

2.3 Обладнання деревообробних підприємств 55  

2.4 Технічна механіка та деталі машин 11  

2.5 Допуски та технічні вимірювання 11  

2.6 Охорона праці 15  

3 Професійно-практична підготовка 360  

3.1 Виробниче навчання на виробництві 192  

3.2 Виробнича практика 168  

4 Консультації 20  

5 Державна кваліфікаційна атестація (або 

проміжна (поетапна)  кваліфікаційна 

атестація при продовженні навчання) 

7  

6 Загальний обсяг навчального часу ( без  

п. 4 ): 

527 3 

 

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих 

робітників за професією «Оператор на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні» 4 розряду 

 

1. Кабінети: 

 -  інформаційних технологій 

- обладнання деревообробних підприємств 

- матеріалознавства 

 -  охорони праці 
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 - спеціальної технології 

  

2. Майстерні: 

  - слюсарна 
 

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» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Мережні системи. Глобальна мережа Internet. 

Електронна пошта 
3 2 

2. Інформація та інформаційні технології. 

Використання  інформаційних та комп’ютерних 

технологій для автоматизації виробництва 

2  

 Усього годин: 5 2 

 

Тема 1. Мережні системи. Глобальна мережа Internet. Електронна пошта 

 

Глобальна мережа Internet, історія її розвитку. Структура комп’ютерної 

мережі Internet. Адреса користувача.  

Проблеми захисту інформації в комп’ютерних мережах. Адміністрування 
в Internet. Перспективи розвитку глобальної мережі Internet.  

Електронна пошта, пошук інформації, адреса тощо. 

Лабораторно-практичні роботи: 

1. Створення електронної скриньки.  

2. Відправлення і перегляд електронних листів. 

 

Тема 2. Інформація та інформаційні технології. Використання  

інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації 

виробництва 

 

Суспільство і інформація, перетворення інформації в ресурс, визначення і 
задачі інформаційних технологій, становлення інформаційної технології, 
автоматизація інформаційного процесу – інформатизація. 

Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для 
автоматизації виробництва. 

Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням: 
верстатом, агрегатом, виробничою установкою, робототехнічним комплексом, 
гнучким автоматизованим  модулем, лінією, цехом, підприємством. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи правових знань» 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Правове регулювання господарських відносин у 

промисловості 

3 
 

2. Праця, закон і ми 1  

3. Адміністративний проступок і адміністративна 

відповідальність 

1  

 Усього годин: 5  

 

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у промисловості 

 

Правове регулювання діяльності промислових підприємств – обов’язкова 

умова ефективності виробництва. Законодавство про промисловість. Правовий 

статус підприємств. Законодавство про підприємство. Поняття підприємства і 

його види. Загальні умови створення та реєстрації підприємства.  

 

Тема 2. Праця, закон і ми 

 

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і 

службовців за шкоду, заподіяну підприємству, організації. 

Відповідальність підприємства за шкоду заподіяну працівникові. 

Розгляд трудових суперечок. Особливості правового регулювання 

трудових відносин в окремих галузях господарства. 

 

Тема 3. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність 

 

Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної 

відповідальності.  

Адміністративна відповідальність неповнолітніх.  

Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Підприємництво як форма діяльності в умовах 

ринкової економіки 
1  

2 Фінансово-кредитне забезпечення підприємства 2 1 

3. 
Виробнича діяльність підприємницьких структур. 

Ефективність використання виробничих фондів 
2  

 Усього годин: 5 1 

 

Тема 1. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки 

 

Національна програма сприяння розвитку підприємництва в Україні. 

Закон України «Про підприємництво». Організаційно-правові форми 

підприємництва. Особливості підприємництва у галузі та тенденції його 

розвитку. 

 

Тема 2. Фінансово-кредитне забезпечення підприємства 

 

Фінансова база підприємства. Податки. 

Витрати виробництва та прибуток. Специфіка обліку, визначення 

кошторису робіт та ринкових цін продукції промисловості. 

Лабораторно-практична робота: 

1. Визначення кошторису робіт. 

 

Тема 3. Виробнича діяльність підприємницьких структур. Ефективність 

використання виробничих фондів 

 

Виробнича діяльність підприємницьких  структур. Показники виробничої 

діяльності: обсяг випущеної і реалізованої продукції. 

Основні фонди підприємства і показники їх ефективного використання. 

Поняття і класифікація виробничих фондів підприємства. Структура 

основних та оборотних виробничих фондів, ефективність їх використання. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Спеціальна технологія” 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  Вступ  1  

2.  
Процес різання деревини різальними 

інструментами 
8  

3.  
Технологічні процеси обробки деталей на 

автоматичних і напівавтоматичних лініях 
18  

4.  Стандартизація і контроль якості продукції 6  

 Усього годин: 33  

 

Тема 1.  Вступ  

 

Технічний прогрес основних виробництв у деревообробній 

промисловості.  

Кваліфікаційна характеристика професії “Оператор на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні ” (ІV розряд). 

Мета і завдання предмета.  

 

 

Тема 2. Процес різання деревини різальними інструментами 

 

Площина різання. Стружка, тирса та їх утворення під час різання. Процес 

різання деревини впоперек та вздовж волокон. Швидкість різання і величина 

подачі. 

Значення гостроти різця. 

Пиляння деревини. Зусилля під час різання деревини в різних нарямках. 

Уявлення про коефіцієнт різання деревини. Витрата енергії під час різних 

видів різання деревини. 

Особливості різання деревини під час стругання, свердління, 

фрезерування тощо. 

 

Тема 3. Технологічні процеси обробки деталей на автоматичних і 

напівавтоматичних лініях 

 

          Технологічний процес обробки деталей. Поняття про структуру і 

проектування технологічного процесу під час роботи на деревообробних 

автоматичних та напівавтоматичних лініях: операції, переходи, проходи і 

позиції; їх особливості. Характеристика принципово нового елемента на 

відміну від верстатів із ручним керуванням і ЧПУ. 
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Технологічна документація, її форми, призначення і зміст. Значення 

дотримання технологічної дисципліни. 

Способи й особливості базування заготовок на деревообробних 

автоматичних та напівавтоматичних лініях. Застосування спеціального 

технологічного оснащення, зумовленого особливостями технології обробки. 

Характерні особливості керування процесом обробки на верстатах із 

ЧПК, відповідно до вимог, під час обробки простих деталей за 12-14 

квалітетами. 

Організація виробничого процесу та розташування устаткування в 

цеху безперервного потоку виробництва. Значення безперервного потоку в 

деревообробній промисловості. Вплив організації і механізації транспорту 

на продуктивність деревообробного цеху. 

Новітні технологічні схеми деревообробних цехів та їх техніко-

економічні показники. 

Визначення продуктивності автоматичних та напівавтоматичних ліній 

від величини посилки, числа обертів, тривалості зміни, коефіцієнта 

використання устаткування тощо. Заходи з підвищення продуктивності 

автоматичних і напівавтоматичних ліній. 

Вплив підсортування сировини та правильного підбирання поставів на 

підвищення корисного виходу пиломатеріалів. 

 

Тема 4. Стандартизація і контроль якості продукції 

 

Сутність, основні поняття й визначення стандартизації та її роль у 

розвитку науково-технічного процесу. 

Державна система стандартизації. Види стандартів, їх характеристика. 

Організація державного нагляду та відомчого контролю за впровадженням і 

дотриманням стандартів та якістю продукції. Відповідальність підприємств 

за випуск продукції, що не відповідає вимогам стандартів. 

Стандартизація і якість продукції. Терміни і визначення у галузі 

якості. Стандартизація показників якості. Довгочасність як показник якості. 

Форми й методи контролю якості. Сучасні методи випробування. 

Статистичні методи контролю якості.  

Галузеві стандарти щодо магнітних та електромагнітних методів 

дефектоскопії.  

Організація технічного контролю на підприємствах. Система 

керування якістю продукції та її завдання. 

Значення систем керування якісю для випуску високоякісної 

продукції. Зв’язок підприємств із споживачами. 

Оцінка рівня якості продукції. Планування підвищення якості. 

Економічна ефективність і заходи заохочення щодо підвищення якості 

продукції. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Матеріалознавство” 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Деревина 2  

2 
Дефекти деревини та засоби запобігання від 

руйнування 
2  

3 Клеї та захисно- декоративні матеріали 7  

 Усього годин: 11  

 

Тема 1. Деревина 

 

Опір деревини різних порід дії зовнішніх сил. Деформація деревини. 

Пружність, в'язкість, розколюваність, твердість, міцність деревини  різних 

порід. Стиснення, розтягання, згинання, зсування та крутіння деревини. 

Опір дерева різанню. Штучні та природні фактори, що впливають на 

механічні властивості деревини. Заходи для збереження механічних 

властивостей деревини. 

 

Тема 2. Дефекти деревини та заходи запобігання від руйнування 

 

Захист деревини від руйнування. Методи запобігання псуванню 

деревини. 

Захист деревини від вогню. Покриття вогнезахисними матеріалами. 

Зберігання деревини в сухому місці та воді, консервування, захисна 

обробка. 

Особливі вимоги до зберігання експортних матеріалів. 

 

  Тема 3. Клеї та захисно-декоративні матеріали 

 

Клеї, їх види, характеристики, класифікація.  

Розчинники, лаки, фарби, грунтовки.  

Матеріали для непрозорого оздоблення. Класифікація та характеристика 

матеріалів для непрозорого оздоблення.  

Матеріали для прозорого оздоблення. Класифікація та характеристика 

матеріалів для прозорого оздоблення. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Обладнання деревообробних підприємств” 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Вступ  1  

2. 
Інструменти, які використовуються під час 

деревообробки 
5  

3. Устаткування для деревооброблення 49  

 Усього годин: 55  

 
Тема 1. Вступ 

 

Зміст предмета, його зв’язок із дисциплінами загальнопрофесійної та 

професійно-теоретичної підготовки. 

Перспективи розвитку деревообробних підприємств. 

 

Тема 2. Інструменти, які використовуються під час деревообробки 

 

Різальні інструменти, що застосовуються на деревообробних верстатах та 

їх види. Елементи простого різця. Передня і задня грані різця. Лезо різця. 

Плоскі ножі: конструкція, геометрія. 

Дереворізальні фрези, їх конструкція, геометрія й особливості 

застосування. 

 

Тема 3. Устаткування для деревооброблення 

 

Стисла характеристика сучасного рівня деревооброблення. 

Класифікація деревообробного устаткування за призначенням та 

універсальністю. 

Деревообробні верстати, їх конструктивні елементи, головні та допоміжні 

органи. Рушійні та виконавчі механізми й основні частини верстатів. 

Верстати для попереднього і кінцевого торцювання заготовок: шарнірно-

важільні, педальні та супортні. Верстати ЦМЕ-3, ЦКБ-40, ЦПА-10 для 

попереднього торцювання, кінцевирівнювальні для чистого торцювання. 

Верстати для поздовжнього розпилювання ЦА-3, ЦДК-4. Стрічкопильні 

верстати для криволінійного розпилювання, їх призначення та будова. 

Види стругальних верстатів і операції, що виконуються на них. Однобічні 

й двобічні фугувальні та рейсмусові верстати; їх призначення, правила роботи.  

Чотирибічні верстати, їх будова, правила експлуатації.  

Фрезерні верстати з верхнім і нижнім розташуванням шпинделя. Технічні 

характеристики фрезерних верстатів ФЛ, ФТШ і робота на них. Наскрізне й не 
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наскрізне фрезерування деталей. Заходи безпеки під час роботи. Способи 

кріплення фрез та стругальних ножів. 

Шипорізні верстати: однобічні та двобічні. Операції з формування 

рамних шипів на цих верстатах. Послідовність операцій під час нарізання 

рамкових шипів на шипорізних верстатах. Обслуговування верстатів ШО та 

ШД. 

Свердлильно-пазувальні та довбальні верстати; їх призначення, види, 

будова. Вертикальні одношпиндельні верстати. Багатошпиндельні 

свердлильно-присадні верстати. Технічні характеристики верстатів і робота на 

них. Заходи безпеки. 

Шліфувальні верстати: стрічкові, дискові, циліндрові. Призначення 

шліфувальних верстатів, принцип роботи. Підбирання й кріплення 

шліфувальних шкурок. 

 Механізація й автоматизація деревооброблення на підприємствах 

промисловості, будівельних матеріалів.  

        Потокові, автоматичні та напівавтоматичні лінії: для розкрою 

пиломатеріалів (Дл2); для виготовлення брускових деталей (АлБ); для 

склеювання заготовок по довжині зубчастими шипами (ПлС, по товщині ДВ 

504); для опоряджування столярних виробів; основані на електростатичному 

розпилюванні. 

Обладнання для виробництва деревних плит: рубальна машина, 

стружковий верстат, млин, сушарка. Сепаратор, змішувач, охолоджувач. 

Устаткування для пресування деревних плит. 

 Лінії для опорядження поверхонь. Лінії для виготовлення бочок. 

Устаткування й технологічні засоби, що входять до складу автоматичних і 

напівавтоматичних ліній; верстати; конвеєри; навантажувально-

розвантажувальні пристрої; укладачі; перекладачі; гідравлічні, пневматичні та 

електричні пристрої. 

 Переваги автоматизації деревообробного виробництва: економічність, 

підвищення продуктивності праці та якості виготовлення виробів. 

 Обслуговування механізованих ліній. Робота оператора на автоматичній 

та напівавтоматичній лініях. 

 Вимоги безпеки під час роботи з обслуговування ліній. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Технічна механіка та деталі машин ” 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Технічна механіка 2  

2 Муфти 2  

3 Вали, осі, цапфи 1  

4 Підшипники 2  

5 Передачі 2  

6 Опір матеріалів 2  

 Усього годин: 11  

 
Тема 1.  Технічна механіка 

 

Рівновага системи. Положення рівноваги. Стійка й нестійка рівновага. 

Критерії стійкості. 

 

Тема 2. Муфти 

 

Зчеплювальні клерувальні муфти та їх типи. Основні елементи муфт, їх 

характеристика. 

Спеціальні муфти (запобіжні, обгінні, обмежувальні), їх будова та 

принцип роботи. 

 

Тема 3. Вали, осі, цапфи 

 

Вали, осі: нерухомі й обертові; матеріали для їх виготовлення. 

Характерні поломки валів і осей. Цапфи, їх призначення та конструкції. 

 

Тема 4. Підшипники 

 

Підшипники, їх призначення та класифікація за родом тертя, напрямком 

сприймального навантаження. Підшипники ковзання й кочення: конструкції, 

сфери застосування, переваги й недоліки. Класифікація та маркування 

підшипників. Режим тертя, матеріал вкладишів, мащення підшипників. 

 

Тема 5. Передачі 

 

Пасові передачі: загальні відомості, кінематичні та силові залежності. 

Плоско- та клинописові передачі. 

Ланцюгові передачі, загальні відомості й основні характеристики. 
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Тема 6. Опір матеріалів 

 

Причини спрацювання деталей. Природне й аварійне спрацювання. 

Техніка визначення величини спрацювання оглядом і вимірюванням. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Допуски та технічні вимірювання” 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Похибки форми та розташування поверхні 2  

2 Дійсні розміри й допустима похибка 2  

3 Засоби для лінійних вимірювань 3  

4 Допуски й засоби вимірювання кутів і гладких 

конусів 

4  

 Усього годин: 11  

 

Тема 1.   Похибки форми та розташування поверхні 

 

Шорсткість поверхні. 

Допуски на обробку та похибки вимірювань. Взаємозамінність та її 

переваги. Сприйняття малих величин. 

Розміри, відхилення й допуски. 

Уявлення про форми спряжених поверхонь. 

Точність нормована і дійсна. Нанесення розмірів і граничних відхилень 

на кресленнях. 

 

Тема 2. Дійсні розміри й допустима похибка 

 

Мета визначення граничних розмірів. Розташування відхилень відносно 

номінального розміру. 

Поверхні реальні, номінальні та прилеглі. Умовні знаки відхилення 

форми поверхонь. 

Знаки на кресленнях, що означають відхилення розташування поверхні. 

Шорсткість поверхні та її значення для роботи деталей. Критерії 

визначення шорсткості. 

 

Тема 3. Засоби для лінійних вимірювань 

 

Штрихувальні вимірювальні довжини. Лінійки лекальні та з широкою 

поверхнею. Перевірні плити. Щупи. 

 

Тема 4. Допуски й засоби вимірювання кутів і гладких конусів 

 

Нормальні кути. Допуски на кутові розміри. Ступені точності кутових 

розмірів. Граничні відхилення кутів у лінійних і кутових величинах. 

Застосування типових конусних з’єднань. Основні параметри конуса та 

взаємозв’язок між ними. Нормальні конусності. 
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Допуски та посадки гладких конічних з’єднань. 

Кутомір типу УМ: призначення, будова, читання показань, перевірка, 

застосування. 

Оптичний кутомір. Косинці. Кутові міри. Синусна лінійка. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Охорона праці» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  Правові та організаційні основи охорони праці 2  

2.  

Основи безпеки праці у деревообробній 

промисловості 
4  

3.  Основи пожежної безпеки  3  

4. Основи електробезпеки 2  

5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії 2  

6. 

Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 
2 

 

 Усього годин: 15  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

 

Мета і завдання предмета “Охорона праці”, обсяг, зміст і порядок його 

вивчення.  

Зміни та доповнення до основних законодавчих актів з охорони праці.                                               

 Порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. 

Інструктажі з питань охорони праці. 

 Причини виробничого травматизму та професійних захворювань. Заходи 

щодо їх запобігання. 

 

Тема 2. Основи безпеки праці у деревообробній промисловості  

 

Небезпека під час виконання різних видів робіт з професії «оператор на 
автоматичних та напівавтоматичних лініях у деревообробленні» 4 розряду. 

Умови безпечного поводження під час роботи на різних видах 
деревообробних верстатів (для попереднього та кінцевого торцювання 
заготовок; поздовжнього розпилювання; стрічкопильних, стругальних, 
однобічних й двобічних фугувальних та рейсмусових верстатах; чотирибічних, 
фрезерних, шипорізних, свердлильно-пазувальних,  довбальних, шліфувальних 
верстатах). 

Безпека праці під час роботи на деревообробних верстатах; потокових, 

автоматичних та напівавтоматичних лініях для розкрою пиломатеріалів, 

виготовлення брускових деталей, склеювання заготовок, опоряджування 

столярних виробів, основаних на електростатичному розпилюванні; обладнанні 

для виробництва,  пресування деревних плит.   

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки 
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Характерні причини виникнення пожеж на деревообробних підприємствах. 
Пожежонебезпечні властивості речовин, які застосовуються в галузі 

деревооброблення. 
Організаційні та технічні протипожежні заходи. Організація пожежної 

охорони. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

 
Ознайомлення з вимогами щодо електробезпеки в галузі деревообробки. 

Основні причини електротравматизму на деревообробних підприємствах. 

Основні засоби захисту від електротравматизу. 

Фактори, що впливають на ступінь ураження електрострумом.  

Вплив електричного струму на організм людини, дії в аварійних 

ситуаціях. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії 

 

Гігієна праці та виробнича санітарія на деревообробних підприємствах. 

Шкідливі виробничі фактори, основні шкідливі речовини, їх вплив на організм 

людини. Профзахворювання і їх наслідки.  

Фізіологія праці на деревообробних підприємствах.  

Основні гігієнічні особливості праці з професії “оператор на автоматичних 

та напівавтоматичних лініях у деревообробленні” 4 розряду. Медико-санітарні 

заходи щодо попередження профзахворювань.  

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 

 
 Основні принципи надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках. 

Засоби надання першої допомоги. Способи реанімації.  

Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. 

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

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

допомога при пораненнях. Правила накладання різних типів пов’язок. 

 Види кровотеч. Їх характеристика. Накладання джгута. Способи 

накладення закрутки.  

Типові місця притискування артерій пальцем при кровотечах. Тимчасова 

зупинка кровотечі фіксацією кінцівки в певному положенні. 

Надання першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), шоку. 

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей. 
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Типова навчальна програма з виробничого навчання 

 
Професія 8240  Оператор на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні 
                  (код, назва професії) 

Кваліфікація 4 розряд 
                          (рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія) 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість 

годин 

І. Виробниче навчання на виробництві 

1. 
Ознайомлення з деревообробним виробництвом.  

Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки 
12 

2. 

Освоєння прийомів робіт, що виконує оператор на 

автоматичних та напівавтоматичних лініях у 

деревообробленні 4-го розряду 
180 

 Усього годин: 192 

ІІ. Виробнича практика 

1. 
Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на 

виробництві 
7 

2. 

Самостійне виконання робіт оператора на 

автоматичних та напівавтоматичних лініях у 

деревообробленні 4 – го розряду 

161 

 Кваліфікаційна пробна робота  

 Усього годин: 168 

 Разом: 360 

 

І. Виробниче навчання на виробництві 

 

Тема 1.  Ознайомлення з деревообробним виробництвом.  Інструктаж з 

безпеки праці та пожежної безпеки 

  

Інструктаж за змістом заняття. 

Показ учням характеру та змісту роботи за професією оператор на 

автоматичних та напівавтоматичних лініях у деревообробленні 4 розряду на 

прикладі базового підприємства. 

Ознайомлення із структурою, організацією праці та основним обладнанням 

деревообробного підприємства, видами робіт, з технологічними процесами, які 

виконує оператор на автоматичних та напівавтоматичних лініях у 

деревообробленні 4 розряду, із системою контролю якості. 

Інструктаж з безпеки праці, електро та пожежної безпеки. Основні правила 

та інструкції з безпеки праці, електробезпеки та їх виконання.  

 

 

 



 62 

Тема 2.  Освоєння прийомів робіт, що виконує оператор на автоматичних 

та напівавтоматичних лініях у деревообробленні 4-го розряду 

 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця. Безпека праці 

під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої, 

устаткування, послідовність процесу роботи оператора на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні 4-го розряду. 

 

Навчально-виробничі роботи:  

Обслуговування автоматичних та напівавтоматичних лініях машинної 

обробки та складання брускових і щитових деталей у складі твох-трьох 

верстатів. 

Обслуговування ліній і установок по пресуванню деталей із 

деревостружкової маси або шпону. 

Обслуговування ліній з опорядження столярно-будівельних виробів. 

Обслуговування ліній з виготовлення бочок. 

Керування процесом подавання та центрування чураків на лущильному 

верстаті та рубання стрічкового шпону на форматні листи потрібних розмірів з 

наступним їх сортуванням на автоматичній лінії лущіння, сушіння, рубання та 

сортування. 

Керування устаткуванням поштучного видавання лісоматеріалів у 

русальну машину. 

Встановлення різального інструменту. 

Ведення обліку виробництва продукції та журналу роботи ліній.  

Освоєння технічних характеристик ліній, які обслуговуються.  

Урахування правил взаємодії окремих вузлів і модульних ліній. 

Відпрацювання навичок поводження з різальним інструментом, 

дотримання способів його перевірки та встановлення. 

Освоєння технологічного процесу обробки деталей. 

Набуття навичок дотримання припусків і допусків на обробку. 

Освоєння прийомів урахування фізико-механічних властивостей 

деревини та клеїв. 

Відпрацювання навичок дотримання режимів різання, шліфування та 

пресування. 

Виявлення причин виникнення браку та опанування способів запобігання 

йому. 

Відпрацювання навичок дотримання технічних умов на продукцію та 

заготовки. 

ІІ Виробнича практика 

 

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві 

 

Інструктаж з безпеки, охорони праці та пожежної безпеки на виробництві. 

Знайомство з підприємством, деревообробним виробництвом – автоматичними 

та напівавтоматичними лініями, а також організацією праці операторів на 

автоматичних та напівавтоматичних лініях у деревообробленні 4 – го розряду. 
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Організація служби безпеки праці на підприємстві, у цеху, на робочому 

місці. Застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту. 

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт оператора на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні 4 – го розряду 

 

Самостійне виконання виробничих робіт на робочому місці оператора на 

автоматичних та напівавтоматичних лініях у деревообробленні 4 – го розряду.  

Виконання робіт на основі технічної документації, що використовується 

на підприємстві за нормами кваліфікованих робітників 4-го розряду. 

Вивчення і використання передових виробничих технологій і способів 

праці, а також інструментів, пристроїв. 

Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил 

безпеки праці. Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата матеріалів 

і електроенергії. Дотримання правил безпеки праці. 

 

Примітка: Детальна програма виробничої практики  розробляється 

кожним навчальним закладом окремо, з врахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

 

Приклади робіт 

 

Обслуговування автоматичних та напівавтоматичних ліній машинної 

обробки та складання брускових і щитових деталей у складі твох-трьох 

верстатів. 

Обслуговування ліній і установок з пресування деталей із 

деревостружкової маси або шпону. 

Обслуговування ліній з опорядження столярно-будівельних виробів. 

Обслуговування ліній з виготовлення бочок. 

Керування процесом подавання та центрування чураків на лущильному 

верстаті та рубання стрічкового шпону на форматні листи потрібних розмірів з 

наступним їх сортуванням на автоматичній лінії лущіння, сушіння, рубання та 

сортування. 

Керування устаткуванням поштучного видавання лісоматеріалів у 

рубальну машину. 

Ведення обліку виробництва продукції та журналу роботи ліній.  

Виявлення причин виникнення браку та запобігання йому. 

Механічна обробка: фрезування в розмір, фрезування профілю, 

торцювання шинування брусків вікон, дверних блоків, брускових меблевих 

деталей. 

Обрізання з чотирьох боків у розмір деталей меблевих щитових. 

Оздоблення лаком на автоматичній лінії дошок паркетних клеєних. 
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Калібрування по товщині з двох боків заготовок щитових меблевих. 

Пакування в пачки на напівавтоматичній лінії плит деревинних. 

Розкрій на 3-4 верстатах, укомплектованих автоматичними 

завантажувальними пристроями плит деревостружкових. 

Складання та склеювання в полі струмів високої частоти; свердління та 

пазування на лінії, встановлення металевої фурнітури стулок віконних. 

Механічна обробка на лінії стулок віконних (у складеному вигляді). 

Обрізування з чотирьох боків на лінії щитів, плит деревностружкових.     
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 
Професія   8240  Оператор на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні                                         
                             (код, назва професії)         

Кваліфікація   4 розряд 
                                    (рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія) 

 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:  

 

    1. Фізико-механічні властивості деревини та клеїв. 

    2. Основні породи, властивості та дефекти деревини. 

    3. Різальний інструмент, способи його перевірки та встановлення. 

    4. Технологічний процес обробки деталей. 

    5. Режими різання, шліфування та пресування. 

    6. Припуски та допуски на обробку. 

    7. Вимоги безпеки праці при роботі на деревообробному устаткуванні. 

    8.  Будову та технічні характеристики ліній, які обслуговує. 

    9.  Взаємодію окремих вузлів та модулів. 

    10. Ознаки браку в роботі. 

    11. Причини виникнення браку та способи запобігання йому. 

    12. Технічні умови на продукцію, заготовки. 

    13. Принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому 

місці. 

       14. Основи підприємницької діяльності.         

 

ВМІЄ: 

 

         1.  Організовувати робоче місце.  

         2.  Керувати робочим процесом на автоматичних та напівавтоматичних 

лініях машинної обробки та складання брускових та щитових деталей. 

        3. Керувати робочим процесом на автоматичних та напівавтоматичних 

лініях і установках по пресуванню деталей із деревностружкової маси або 

шпону. 

       4. Керувати робочим процесом на автоматичних та напівавтоматичних 

лініях з опорядження столярно-будівельних виробів. 

        5. Керувати робочим процесом на автоматичних та напівавтоматичних 

лініях з виготовлення бочок.  

        6. Керувати устаткуванням поштучного видавання лісоматеріалів у 

русальну машину. 

        7.  Перевіряти та встановлювати різальний інструмент. 

         8. Керувати процесом подавання та центрування чураків на лущильному 

верстаті.  

         9. Керувати процесом рубання стрічки шпону на форматні листи з 

наступним їх сортуванням на автоматичні лінії сушіння, рубання та сортування.  

         10.  Вести облік виробництва продукції та журнал роботи ліній. 
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         11.  Виявляти брак та усувати його. 

         12. Дотримуватись технічних умов на продукцію. 
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання 
 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу з 15 осіб 

Тип, 

марка 

для 

індивідуального 

користування 

для групового 

користування 

1 2 3 4 5 

 Обладнання    

1. Лінія по пресуванню 

деталей із 

деревостружкової маси 

або шпону 

  

 

2. Лінія з опорядження 

столярно-будівельних 

виробів 

  

 

3. Лінія з виготовлення 

бочок 
  

 

4. Лущильний верстат    

5. Рубальна машина    

 
Контрольно – 

вимірювальний  

інструмент 

  

 

1. Рулетка   5  

2. Штангенциркуль  5  

 
Примітка: навчання з професії «Оператор автоматичних та напівавтоматичних 

ліній у дерево обробленні» 4 розряду проводиться на обладнанні базового 

підприємства.  
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Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 
 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 
професійно-технічної освіти 

 

 

 

ДСПТО 8240.DD.27.50-2014 
(позначення стандарту) 

 

 

 

 

Професія: Оператор на автоматичних та напівавтоматичних лініях у                                                

деревообробленні 
 

 

 

Код:                        8240 

 

 

Кваліфікація:      оператор на автоматичних та напівавтоматичних лініях 

у  деревообробленні  5-го розряду 

 

 

 

 

 

 

 

 
Видання офіційне 

Київ - 2014 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

професійно-технічного навчального закладу 
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку 

(підвищення кваліфікації)  кваліфікованих робітників) 

  
1. Професія – 8240 «Оператор на автоматичних та напівавтоматичних лініях у 

деревообробленні»                               

 

                                                    

2. Кваліфікація – оператор на автоматичних і напівавтоматичних лініях у 

деревообробленні 5-го розряду  

                                   

 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати:  

 
 конструктивні особливості устаткування, яке обслуговує; 

 систему електроблокування, прийоми і правила перевірки та складання 

різального інструменту; 

 технічні умови на клеї, опоряджувальні, абразивні матеріали, різальний 

інструмент, технологію та режими виконання операцій на лініях, призначення 

та правила користування контрольно-вимірювальними засобами.  

 

Повинен уміти: 

 контролювати та брати участь у підготовці автоматичних та 

напівавтоматичних лініях до роботи; 

 керувати робочим процесом на автоматичних та напівавтоматичних лініях 

машинної обробки брускових, щитових деталей, що складаються з 4-5 

верстатів, ліній личкування, шліфування, ліній опоряджування, полірування 

лакової плівки, складальних ліній; 

 вести процес сушіння безперервної стрічки шпону в багатоповерхових 

сушилках автоматичних ліній лущіння, сушіння, рубання та сортування шпону; 

 вибирати режими сушіння, регулювати швидкість проходження стрічки 

шпону в сушилці; 

 виготовляти стружку різних фракцій для деревностружкових плит на 

напівавтоматичних лініях, що складаються з 6-ти та більше стружкових 

верстатів, виконує регулювання ліній, встановлює різальний інструмент; брати 

участь у ремонті устаткування; контролювати якість обробки деталей.    

 
4. Загальнопрофесійні вимоги  

 

Повинен: 

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце; 

дотримуватися  норм технологічного процесу;  

 не допускати браку в роботі;  
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знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт;  

використовувати в разі необхідності засоби попередження й 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 загальна середня освіта. 

5.2. При  підвищенні кваліфікації 

Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-

кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник»  за професією оператора на 

автоматичних та напівавтоматичних лініях у деревообробленні» 4-го розряду; 

стаж роботи за професією не менше 1 року. 

5.3.  Після закінчення навчання 

Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітня 

кваліфікація «кваліфікований робітник» за професією оператора на 

автоматичних та напівавтоматичних лініях у деревооброблені 5-го розряду; без 

вимог до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Обробка деревини, виробництво меблів. 

7. Специфічні вимоги 

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

відповідно до законодавства.  

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, 

затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 

7.3. Медичні обмеження. 
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Типовий навчальний план 
Професія: 8240 Оператор на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні     
                    (код, назва професії) 

Кваліфікація:     5 розряд 
                                     (рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія) 

Загальний фонд навчального часу   360 годин 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

усього з них на 

лаборатор

но-

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 48 2 

1.1 Інформаційні технології 6 2 

1.2 Основи правових знань 6  

1.3 Основи галузевої економіки і підприємництва 6  

1.4 Резерв часу 30  

2 Професійно-теоретична підготовка 90  

2.1 Спеціальна технологія 24  

2.2 Матеріалознавство 6  

2.3 Обладнання деревообробних підприємств 6  

2.4 Слюсарна справа  18  

2.5 Пневмо-, гідро-, електроавтоматика 12  

2.6 Технічна механіка та деталі машин 9  

2.7 Охорона праці 15  

3 Професійно-практична підготовка 205  

3.1 Виробниче навчання на виробництві 72  

3.2 Виробнича практика 133  

4 Консультації 10  

5 Державна кваліфікаційна атестація  7  

6 Загальний обсяг навчального часу ( без  

п. 4 ): 

350 2 

 

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих 

робітників за професією «Оператор на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні» 5 розряду 

 

1. Кабінети: 

 -  інформаційних технологій 

-  охорони праці 

 - спеціальної технології 

 - матеріалознавства  

 - обладнання деревообробних підприємств 

   



 72 

2. Майстерні: 

  - слюсарна 

 
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» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології  4 
1 

2. Мережні системи та сервіс 2 
1 

 Усього годин: 6 2 

 

Тема 1. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології 

 

Види і типи публікацій. Загальні відомості про засоби створення 

публікацій.  

Лабораторно-практична  робота: 

1. Створення сторінки веб-сайту. Тема: «Заклад, де я навчаюсь. Моя 

професія». 

  

Тема 2. Мережні системи та сервіс 

 

Інтернет-технології. Взаємодія комп’ютерів у локальних і глобальних 

мережах. Основні принципи мережної взаємодії комп’ютерів у локальних і 

глобальних мережах. 

Лабораторно-практична робота: 
1. Використання пошукових та спеціалізованих пошукових машин. 

Процедури пошуку: простий пошук, розширений та спеціальний пошук (за 

напрямом професії). 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи правових знань» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Злочин і покарання 2  

2. Правова охорона природи. Охорона природи – 

невід’ємна умова сталого економічного та 

соціального розвитку України 

2  

3. Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки 2  

 Усього годин: 6  

 
Тема 1. Злочин і покарання 

 

Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Обставини, що 

виключають суспільну небезпеку і протиправність діяння. Необхідна 

самооборона. Затримання злочинця. Крайня необхідність. Співучасть у злочині.  

Кримінальна відповідальність за господарські злочини. 

 

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

сталого економічного та соціального розвитку України 

 

Єдність основних прав і обов’язків підприємств щодо охорони 

навколишнього природного середовища, раціонального використання земель. 

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

світу. Охорона атмосферного повітря від забруднення. 

 

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

Загальна характеристика сімейного права України. Поняття шлюбу і 

сім’ї. Порядок і умови укладання шлюбу, шлюбний договір. Особисті та 

майнові права і обов’язки подружжя. Припинення шлюбу. 

Особисті та майнові правовідносини між батьками і дітьми. Права і 

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

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 
 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

  1. Підприємство, як суб’єкт господарювання в 

ринковій економіці 

1 
 

  2. Персонал і трудовий потенціал підприємства 1  

  3. Капітал, виробничі фонди та нематеріальні ресурси 1  

  4. Інвестиції та оборотні кошти 1  

  5. Фінансово-економічні результати 2  

 Усього годин: 6  
 

 

Тема 1. Підприємство, як суб’єкт господарювання в ринковій економіці 
 

Визначення, цілі і напрямки діяльності підприємства. Добровільні 
об’єднання підприємств. Вищі органи державного управління підприємствами в 
Україні. Ведення підприємницької діяльності. 

 

Тема 2. Персонал і трудовий потенціал підприємства 
 

Категорії персоналу підприємства. Класифікація персоналу за 

професіями, кваліфікацією. Методи визначення чисельності окремих категорій 

персоналу. 
 

Тема 3. Капітал, виробничі фонди та нематеріальні ресурси 
 

 Виробничі фонди підприємства. Амортизація основних фондів. Поняття і 

види нематеріальних ресурсів. Основні показники ефективності використання. 

 

Тема 4. Інвестиції та оборотні кошти 
 

Загальна характеристика інвестиційних ресурсів підприємства. Суть, 

поняття, склад і структура інвестицій. Сутнісна характеристика оборотних 

коштів. Нормування оборотних коштів. 
 

Тема 5. Фінансово-економічні результати 
 

Загальна характеристика фінансової діяльності підприємства. фінансовий 

план підприємства. Показники фінансово-економічного стану підприємства. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Спеціальна технологія» 
 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  Вступ  1  

2. 

Принципи обслуговування вузлів та механізмів 

спеціальних верстатів на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях 

23 

 

 Усього годин: 24  

 

Тема 1. Вступ  
  

 Значення технічного навчання робітників для успішного освоєння нової 

техніки, прогресивної технології, оволодіння передовими методами праці. 

Кваліфікаційна характеристика професії “Оператор на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні ” (V розряд). 

 Мета і завдання предмета. 

 

Тема 2. Принципи обслуговування вузлів та механізмів спеціальних 

верстатів на автоматичних та напівавтоматичних лініях 

 

Слюсарні навички необхідні для оператора на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні. 

Регулювання, налагоджування нерухомих з’єднань у пристроях, 

механізмах і верстатах. Рознімні з’єднання: шпонкові, шліцьові й клинові 

з’єднання за допомогою болтів, гвинтів, шпильок. Технічні вимоги, що 

ставляться до роз’ємних з’єднань. Інструмент, який використовується під час 

складання. Способи запобігання саморозкручування гайок, шпильок, гвинтів. 

З’єднання на штифтах, їх застосування. Нероз’ємні, зварні, пресові 

з’єднання; їх види, призначення і застосування. 

Особливості складання трубопроводів. Підготовка поверхонь стикання 

біля фланців. Встановлення фітингів, ущільнень, прокладок.  

Монтаж шарикових і роликових підшипників кочення, підготовка 

підшипникових вузлів до складання, встановлення підшипників на вал і в 

корпус, регулювання підшипників. 

Способи регулювання зусилля затиску заготовки в пристроях різних 

конструкцій. 

Регулювання та налагодження з’єднань під час передачі поступального й 

складного руху та для перетворення рухів. 

Регулювання та налагодження гвинтового кривошипного, 

ексцентрикового, рейкового та інших механізмів. 
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Вимоги до напрямних, методи їх перевірки. 

Методи налагодження гідравлічних приводів та передач. 

Технічні вимоги до якості роботи приводів. Гідравлічні випробування. 

Регулювання та налагодження різального, допоміжного і вимірювального 

інструменту, упорів керування тощо. 

Типові блокування у верстатах і агрегатах автоматичних та 

напівавтоматичних ліній, методи їх налагодження та контролю. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Матеріалознавство» 
 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Абразивні матеріали 3  

2 
Матеріали для обробки деревини підвищеної 

твердості 

3 
 

 Усього годин: 6  

 
Тема 1. Абразивні матеріали 

 

Абразивні матеріали, їх класифікація. Природні абразивні матеріали – 

кварц, корунд, алмаз. Штучні абразивні матеріали – електрокорунд, алмази 

синтетичні, карбід кремнію, ельбор. Властивості, характеристика та галузь 

застосування природних та штучних абразивних матеріалів під час обробки 

деревини. 

 

Тема 2. Матеріали для обробки деревини підвищеної твердості 

 

Загальні відомості про виробництво твердих сплавів, що застосовуються 

для особливо твердих порід деревини. Етапи виробництва. 

Класифікація твердих сплавів. Металокерамічні тверді сплави, їх 

маркування, застосування. 

Тверді сплави для дискових пил, які застосовуються для різання твердих 

порід деревини.  
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Типова навчальна програма з предмета 

“Обладнання деревообробних підприємств” 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Вступ  1  

2. 
Складові частини комплексних автоматичних і 

напівавтоматичних ліній 
5  

 Усього годин: 6  

 

Тема 1. Вступ 

 

Зміст предмета, його зв’язок із дисциплінами загальнопрофесійної та 

професійно-теоретичної підготовки. 

Перспективи розвитку деревообробних підприємств. 

 

Тема 2. Складові частини комплексних автоматичних і 

напівавтоматичних ліній 

 

Базуючі елементи деревообробних верстатів: столи, напрямні лінійки, 

упори, каретки, лотки, роликові, ланцюгові та стрічкові конвеєри, планшайби, 

патрони тощо. 

Затискні пристрої: пружинні, гвинтові, ексцентрикові, вакуумні, 

пневматичні (пневмоциліндр або діафрагма), гідравлічні. 

Притискні пристрої: пружинні, колодкові, роликові, конвеєрні. 

Завантажувально-розвантажувальні пристрої, їх призначення й типи: 

пристрої з накопичувачами та без них. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Слюсарна справа” 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Розмічання 2  

2 Рубання 2  

3 Правка та гнуття 1  

4 Різання 2  

5 Обпилювання 2  

6 Свердління 2  

7 Обробка отворів 2  

8 Нарізання різі 2  

9 Клепання 3  

 Усього годин: 18  

 

Тема 1. Розмічання 

 

Інструменти й пристрої, що використовуються для розмічання, їх будова, 

правила застосування та зберігання. Послідовність виконання робіт під час 

розмічання. 

Брак і заходи запобігання йому. 

 

Тема 2. Рубання 

 

Рубання металу. Вибір інструменту залежно від характеру роботи. Кути 

заточування різальної частини інструменту. Молотки, їх призначення, види, 

розміри, маса. Послідовність робіт під час розрубування, обрубування 

поверхонь, прорубування канавок. 

Можливі дефекти та способи запобігання їм. 

 

Тема 3. Правка та гнуття 

 

Інструменти й пристрої, що використовуються під час правки металу. 

Правка заготовок у холодному та гарячому стані. Можливі дефекти та їх 

попередження. 

 

Тема 4.  Різання 

 

Призначення, використання та способи різання. Різання ножівкою різного 

металу й труб. Причини поломки полотен і зубців, засоби їх попередження. 
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 Різання металу й труб. Причини поломки полотен і зубців, засоби їх 

попередження. Різання металу ножицями та на механічних верстатах. Брак і 

заходи запобігання йому. 

 

Тема 5. Обпилювання 

 

Обпилювання металу: призначення та використання. Якість 

обпилювання. Напилки, їх відмінність за розміром і профілем насічки та  за 

номерами насічок. 

Послідовність обробки площин і внутрішніх кутів. Перевірка якості робіт.  

Застосування надфілів під час чистової обробки поверхні. Дефекти під 

час обпилювання і зачищення деталей, їх попередження. 

 

Тема 6. Свердління 

 

Призначення й застосування свердління, його якість. Свердлильні 

верстати, їх типи та призначення. Основні вузли вертикально-свердлильного 

верстата. Пристрої свердлильного верстата, що використовуються під час 

свердління. Способи становлення свердел. Вибір раціональних режимів різання 

за довідковими таблицями та налагодження верстата. Свердління й 

розсвердлювання залежно від заданих умов обробки. Контроль виконання 

робіт. 

 

Тема 7. Обробка отворів 

 

Зенкування, зенкерування та розгортання отворів. Припуски на обробку. 

Режим різання. Дефекти під час обробки отворів, їх попередження. Засоби 

контролю діаметра отворів. 

 

Тема 8. Нарізання різі 

 

Нарізання різі. Профілі та системи різей. Інструмент для нарізання 

внутрішньої різі. Конструкція й види мітчиків для нарізання різі в наскрізних і 

глухих отворах. Добір свердел під час різі за таблицями. 

Інструмент для нарізання зовнішньої різі. Дефекти під час нарізання 

внутрішньої  та зовнішньої різей, їх причини та заходи з попередження. 

 

Тема 9. Клепання 

 

Клепання металу. Призначення й використання. Види з’єднань. Вибір 

матеріалу та форм заклепок залежно від матеріалу з’єднуваних деталей і 

характеру з’єднань. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Пневмо-, гідро-, електроавтоматика” 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Електроавтоматика 2  

2 Підсилювачі 2  

3 Генератори 2  

4 Реле 3  

5 Пневмо-, гідроавтоматика 3  

 Усього годин: 12  

 

Тема 1.  Електроавтоматика 

 

      Значення електроавтоматики для розвитку провідних галузей господарства 

України. Елементи автоматичних пристроїв. Уявлення про автоматичні 

системи. Значення електронних пристроїв у системах автоматики і 

телемеханіки. 

Основні відомості про пристрої автоматики й телемеханіки. 

 

Тема 2. Підсилювачі 

 

       Підсилення електричних сигналів. Призначення, принцип підсилення й 

класифікація підсилювачів. 

        Підсилювачі напруги й потужності на транзисторах, різні способи їх 

включення та особливості застосування. Підсилювачі постійного струму, їх 

призначення. Зворотні зв’язки і стабілізація режиму роботи підсилювачів. 

        Поняття про імпульсний (ключовий) режим роботи транзистора. 

 

Тема 3. Генератори 

         

 Електронні генератори. Типи і призначення генераторів електричних 

коливань. Генератори синусоїдальної напруги з незалежним збудженням і 

самозбудженням. Поняття про генератори пилоподібної напруги. 

Генератори прямокутної напруги: мультивібратори, блокінг-генератори і 

діодні обмежувачі; їх принципові схеми, робота й застосування. 

 

Тема 4. Реле 

          

Електронні реле: призначення, загальний принцип дії. Уявлення про 

електронні й фотоелектронні реле постійного й змінного струму. 
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         Безконтактні реле з двома (тригер) і одним (чекаючий мультивібратор) 

стійким станами; принцип дії й застосування. 

 

Тема 5. Пневмо-, гідроавтоматика 

        

Основні відомості з пневмо-, гідроавтоматики. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Технічна механіка та деталі машин ” 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Основні поняття з кінематики та динаміки 2  

2 Машини і механізми 4  

3 Деталі машин 3  

 Усього годин: 9  

 

 

Тема 1.  Основні поняття з кінематики та динаміки  
 

           Складання та розкладання сил на площині, умови рівноваги. Визначення 

реакцій у кінематичних парах. Основні положення кінематики плоского руху. 

Сили, які діють у механічних системах. Основні залежності динаміки. 

 

Тема 2. Машини і механізми  

           

Основні відомості про машини і механізми. Класифікація кінематичних 

пар, ланцюгів і механізмів. 

          Кінематичні схеми. Поняття про машини. Класифікація машин за 

характером робочого процесу.  

          Визначення ККД декотрих типів механізмів 

          Динамічне навантаження в машинах. Перехідні процеси навантаження. 

Нерівність ходу машин. Маховики. Зрівноважування механізмів і машин. Центр 

ваги механізму. 

           

Тема 3. Деталі машин 

 

          Основні відомості про деталі машин, вимоги до них. 

          Підшипники. Загальні відомості про підшипники ковзання та кочення. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Охорона праці» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  Правові та організаційні основи охорони праці 1  

2.  

Основи безпеки праці у деревообробній 

промисловості. Організація роботи з охорони праці 

 

6  

3.  Основи пожежної безпеки 2  

4.  Основи електробезпеки 2  

5.  

Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 
4 

 

 Усього годин: 15  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

 

Мета і завдання предмета “Охорона праці”, обсяг, зміст і порядок його 

вивчення.  

Зміни та доповнення  до основних нормативно-правових актів з охорони 

праці.  

 

Тема 2. Основи безпеки праці у деревообробній промисловості. Організація 

роботи з охорони праці 

 

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки 

виробничих процесів, обладнання. 

Організація роботи з охорони праці на деревообробних підприємствах.  

Умови безпечного поводження під час роботи на автоматичних і 

напівавтоматичних лініях обробки брускових, щитових деталей, що 

складаються з 4-5 верстатів; на лініях личкування, шліфування, опоряджування, 

полірування лакової плівки та складання; у багатоповерхових сушилках, 

автоматичних ліній лущіння, сушіння, рубання та сортування шпону. 

Безпека праці під час роботи з інструментами, пристосуваннями,  

устаткуванням, які застосовуються з професії “оператор на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні” 5 розряду.   

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки  

 
Характерні причини виникнення пожеж на деревообробних підприємствах. 
Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. 

Особливості гасіння пожежі на деревообробних підприємствах. 

Організація пожежної охорони. 
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Тема 4. Основи електробезпеки 

 
Допуск до роботи  з електрикою, електрифікованими інструментами та 

устаткуванням.  

 

Тема 5. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 

 

Визначення основних показників життєздатності організму. 

Методика підрахунку пульсу, визначення та оцінка його основних 

характеристик. 

Вимірювання артеріального тиску (АТ) та його оцінювання. 

Підрахунок частоти дихальних рухів.  

Опіки та перегрівання. Класифікація термічних опіків у залежності від 

глибини пошкодження тканини, важкості ураження.  

Надання першої долікарської допомоги при опіках залежно від глибини 

ураження та характеру термічного агента.  

Надання невідкладної допомоги при тепловому та сонячному ударі. 

Відмороження та переохолодження (замерзання). Класифікація 

відморожень.  

Надання першої долікарської допомоги при відмороженні та 

переохолодженні (замерзанні). 

Електротравма. Умови, які впливають на важкість ураження.  

Надання невідкладної допомоги ураженому електричним струмом. 

Підтримка життєво важливих функцій організму при порушенні дихання. 

Штучна вентиляція легень без спеціального устаткування.  

Підтримка життєво важливих функцій організму при порушенні 

кровообігу. Зупинка зовнішньої кровотечі. Шокова позиція. Визначення пульсу. 

Непрямий масаж серця. 

Серцево-легенева реанімація (СЛР). Загальні принципи СЛР. 

Послідовність  виконання СЛР.  

Особливості надання медичної допомоги потерпілим з психогенними 

реакціями. 
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Типова навчальна програма з виробничого навчання 

 
Професія 8240  Оператор на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні 
                  (код, назва професії) 

Кваліфікація 5 розряд 
                          (рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія) 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість 

годин 

І. Виробниче навчання на виробництві 

1. 
Ознайомлення з деревообробним виробництвом.  

Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки 
6 

2. 

Освоєння прийомів робіт, що виконує оператор на 

автоматичних та напівавтоматичних лініях у 

деревообробленні 5-го розряду 
66 

 Усього годин: 72 

ІІ. Виробнича практика 

1. 
Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на 

виробництві 
7 

2. 

Самостійне виконання робіт оператора на 

автоматичних та напівавтоматичних лініях у 

деревообробленні 5 – го розряду 

126 

 Кваліфікаційна пробна робота  

 Усього годин: 133 

 Разом: 205 

 

І. Виробниче навчання на виробництві 

 

Тема 1.  Ознайомлення з деревообробним виробництвом.  Інструктаж з 

безпеки праці та пожежної безпеки 

  

Інструктаж за змістом заняття. 

Показ учням характеру та змісту роботи за професією оператор на 

автоматичних та напівавтоматичних лініях у деревообробленні 5 розряду на 

прикладі базового підприємства. 

Ознайомлення із структурою, організацією праці та основним обладнанням 

деревообробного підприємства, видами робіт, з технологічними процесами, які 

виконує оператор на автоматичних та напівавтоматичних лініях у 

деревообробленні 5 розряду, із системою контролю якості. 

Інструктаж з безпеки праці, електро та пожежної безпеки. Основні правила 

та інструкції з безпеки праці, електробезпеки та їх виконання.  

 

Тема 2.  Освоєння прийомів робіт, що виконує оператор на автоматичних 

та напівавтоматичних лініях у деревообробленні 5-го розряду 
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Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця. Безпека праці 

під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої, 

устаткування, послідовність процесу роботи оператора на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні 5-го розряду. 

 

Навчально-виробничі роботи:  

Підготовка автоматичних та напівавтоматичних ліній до роботи. 

Керування робочим процесом автоматичних і напівавтоматичних ліній 

обробки брускових, щитових деталей, що складаються з 4-5 верстатів. 

Керування робочим процесом ліній личкування, шліфування, 

опоряджування, полірування лакової плівки та складання. 

Ведення процесу сушіння безперервної  стрічки шпону в багатоповерхових 

сушилках автоматичних ліній лущіння, сушіння, рубання та сортування шпону. 

Вибір режимів сушіння, регулювання  швидкості проходження стрічки 

шпону в сушилці. 

Виготовлення стружки різних фракцій для деревностружкових плит на 

напівавтоматичних лініях, що складаються з 6 та більше стружкових верстатів, 

виконання регулювання ліній, встановлення різального інструменту. 

Відпрацювання навичок ремонту устаткування та контролю якості обробки 

деталей. 

Освоєння правил перевірки та складання різального інструменту. 

Вивчення системи електроблокування. 

Вивчення технічних умов на клеї, опоряджувальні, абразивні матеріали, 

різальний інструмент, технологію та режими виконання операцій на лініях. 

 

ІІ Виробнича практика 

 

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві 

 

Інструктаж з безпеки, охорони праці та пожежної безпеки на виробництві. 

Знайомство з підприємством, деревообробним виробництвом – автоматичними 

та напівавтоматичними лініями, а також організацією праці операторів на 

автоматичних та напівавтоматичних лініях у деревообробленні 5 – го розряду. 

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

місці. Застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту. 

 

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт оператора на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні 5 – го розряду 

 

Самостійне виконання виробничих робіт на робочому місці оператора на 

автоматичних та напівавтоматичних лініях у деревообробленні 5 – го розряду.  

Виконання робіт на основі технічної документації, що використовується 

на підприємстві за нормами кваліфікованих робітників 5-го розряду. 

Вивчення і використання передових виробничих технологій і способів 

праці, а також інструментів, пристроїв. 
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Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил 

безпеки праці. Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата матеріалів 

і електроенергії. Дотримання правил безпеки праці. 

 

Примітка: Детальна програма виробничої практики  розробляється 

кожним навчальним закладом окремо, з врахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

 

Приклади робіт 

 

Керування робочим процесом автоматичних і напівавтоматичних ліній 

обробки брускових, щитових деталей, що складаються з 4-5 верстатів. 

Керування робочим процесом ліній личкування, шліфування, 

опоряджування, полірування лакової плівки та складання. 

Ведення процесу сушіння безперервної  стрічки шпону в багатоповерхових 

сушилках автоматичних ліній лущіння, сушіння, рубання та сортування шпону. 

Вибір режимів сушіння, регулювання  швидкості проходження стрічки 

шпону в сушилці. 

Виготовлення стружки різних фракцій для деревностружкових плит на 

напівавтоматичних лініях, що складаються з 6 та більше стружкових верстатів, 

виконання регулювання ліній, встановлення різального інструменту. 

Ремонт устаткування та контроль якості обробки деталей. 

Шліфування одночасно з двох боків на автоматичних лініях листів 

фанерних великоформатних; обрізування з чотирьох боків у розмір з 

одночасним звірянням у двох площинах для отримання строго вертикального 

різу на автоматичній лінії;  

Шліфування на автоматичній лінії плит деревностружкових; 

Опорядження стільців лаками в полі струмів високої частоти; 

Обрізування щитових меблевих деталей з чотирьох боків у розмір, 

фрезування, личкування крайки, профільне фрезування, свердління отворів; 

Опорядження щитових меблевих деталей на лініях.  
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 
Професія   8240  Оператор на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні                                         
                             (код, назва професії)         

Кваліфікація   5 розряд 
                                    (рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія) 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:  

 

1. Технічні умови на клеї, опоряджувальні, абразивні матеріали, 

різальний інструмент, технологію та режими виконання операцій на лініях. 

         2. Конструктивні особливості устаткування, яке обслуговує. 

         3. Систему електроблокування, прийоми та правила перевірки та 

складання різального інструменту. 

4. Призначення та правила користування контрольно-вимірювальними 

засобами. 

5. Принципи раціональної ті ефективної організації праці на робочому 

місці. 

6. Технологічний регламент. 

7. Ознаки браку в роботі. 

8. Вимоги безпеки праці під час роботи на деревообробному 

устаткуванні. 

          9. Вимоги нормативних актів про охорону праці та  навколишнього 

середовища. 

          10. Вимоги виробничих (посадових) інструкцій.              

          11. Основи ведення підприємницької діяльності. 

       

 ВМІЄ: 

 

 1. Організовувати робоче місце.  

          2.  Читати робочі креслення. 

          3. Контролювати та брати участь у підготовці автоматичних та 

напівавтоматичних ліній до роботи. 

          4. Керувати робочим процесом на автоматичних та напівавтоматичних 

лініях машинної обробки брускових і щитових деталей, що складаються з 4-5 

верстатів. 

      5. Керувати робочим процесом ліній личкування, шліфування, 

опоряджування, полірування лакової плівки та складання. 

 6. Вести процес сушіння безперервної  стрічки шпону в 

багатоповерхових сушилках автоматичних ліній лущіння, сушіння, рубання та 

сортування шпону.  

     7. Вибирати режими сушіння, регулювати  швидкості проходження 

стрічки шпону в сушилці. 

         8. Виготовляти стружку різних фракцій для деревностружкових плит на 

напівавтоматичних лініях ,що складаються  з 4-5 стружкових верстатів. 

         9.  Вести облік виробництва продукції та журнал роботи ліній. 
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         10.  Виявляти брак та усувати його. 

         11. Дотримуватись технічних умов на продукцію. 
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання 
 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу з 15 осіб 

Тип, 

марка 

для 

індивідуального 

користування 

для групового 

користування 

1 2 3 4 5 

 Обладнання    

1. Лінія машинної обробки 

брускових та щитових 

деталей 

  

 

2. Лінія личкування    

3. Лінія опоряджування    

4. Лінія шліфування та 

полірування 
  

 

5. Стружковий верстат    

 
Контрольно – 

вимірювальний  

інструмент 

  

 

1. Рулетка   5  

2. Штангенциркуль  5  

 
Примітка: навчання з професії «Оператор на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні» 5 розряду проводиться на 

обладнанні базового підприємства.  
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Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 
 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 
професійно-технічної освіти 

 

 

 

ДСПТО 8240.DD.27.50-2014 
(позначення стандарту) 

 

 

 

 

Професія: Оператор на автоматичних та напівавтоматичних лініях у                                                

деревообробленні 
 

 

 

Код:                        8240 

 

 

Кваліфікація:       оператор на автоматичних та напівавтоматичних лініях 

у  деревообробленні 6-го розряду 

 

 

 

 

 

 

 
Видання офіційне 

Київ 2014 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

професійно-технічного навчального закладу 
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку 

(підвищення кваліфікації)  кваліфікованих робітників) 

  
1. Професія – 8240 Оператор на автоматичних та  напівавтоматичних лініях у 

деревообробленні                               

 

                                                    

2. Кваліфікація – оператор на автоматичних і напівавтоматичних лініях у 

деревообробленні 6-го розряду  

                                   

 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати:  

 

будову, кінематичні схеми устаткування, яке обслуговує; 

пневмо-, гідро-, електроавтоматику й електромеханіку; 

технологічний процес виконання операцій на лініях; технічні умови на 

продукцію; 

основи підприємницької діяльності. 

 
Повинен уміти: 

 контролювати, брати участь у підготовці автоматичних та 

напівавтоматичних ліній до роботи; 

 керувати роботою комбінованих автоматичних та напівавтоматичних 

ліній,  що складаються з 6-ти та більше верстатів, які виконують комплекс 

технологічних операцій з машинної обробки, личкування, шліфування, 

полірування брускових щитових деталей та інших операцій; 

 керувати процесом опорядження щитових деталей на лініях фотохімічної, 

радіохімічної полімеризації лакофарбових матеріалів, електростатичного 

опорядження виробів на роботизованих лініях; 

 керувати процесом розкрою на заготовки деревностружкових, 

ламінованих плит на лініях з програмним керуванням; 

 складати та забезпечувати програми розкрою; 

 вести процес лущіння безперервної стрічки шпону, циліндрування чураків 

на лущильному верстаті автоматичної лінії лущіння, сушіння, рубання та 

сортування шпону; 

 визначати необхідні режими, виконувати налагодження робочих агрегатів, 

забезпечувати чітку взаємодію в роботі механізмів лінії, брати участь у 

поточному та капітальному ремонті устаткування, яке обслуговує;  

контролювати рецептуру розчинів, режими, швидкість та інші параметри 

відповідно до технологічного процесу; 

 контролювати якість обробки деталей, виробів; контролювати чистоту 

устаткування та робочих місць; 
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здійснювати заходи з державної реєстрації суб’єкта малого підприємства, 

знати основи формування бізнес-плану.  

  

4. Загальнопрофесійні вимоги  

 

Повинен: 

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце; 

дотримуватися  норм технологічного процесу;  

 не допускати браку в роботі;  

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт;  

використовувати в разі необхідності засоби попередження й 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 оператора на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні 5-го розряду; стаж роботи за 

професією не менше 1 року. 

5.3  Після закінчення навчання 

 Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований 

робітник»  за професією оператора на автоматичних та напівавтоматичних 

лініях у деревообробленні 6-го розряду; без вимог до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Обробка деревини, виробництво меблів. 

 

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

відповідно до законодавства.  

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, 

затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 

7.3. Медичні обмеження. 
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Типовий навчальний план 
 

Професія 8240 Оператор на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні    
                    (код, назва професії) 

Кваліфікація   6 розряд 
                                     (рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія) 

Загальний фонд навчального часу  220  годин 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

усього з них на 

лаборатор

но-

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 22 1 

1.1 Інформаційні технології 4 1 

1.2 Основи правових знань 4  

1.3 Основи галузевої економіки і підприємництва 4  

1.4 Резерв часу 10  

2 Професійно-теоретична підготовка 55  

2.1 Спеціальна технологія 24  

2.2 Матеріалознавство 4  

2.3 Обладнання деревообробних підприємств 8  

2.4 Технічна механіка та деталі машин 4  

2.5 Охорона праці 15  

3 Професійно-практична підготовка 123  

3.1 Виробниче навчання на виробництві 60  

3.2 Виробнича практика 63  

4 Консультації 10  

5 Державна кваліфікаційна атестація  7  

6 Загальний обсяг навчального часу (без п.4)  210 1 
 

 

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих 

робітників за професією «Оператор на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні» 6 розряду 

 

1. Кабінети: 

 -  інформаційних технологій 

-  охорони праці 

 - спеціальної технології 

 - матеріалознавства  

 - обладнання деревообробних підприємств 

 
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання 

кваліфікованих робітників: 
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 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» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Розвиток інформаційних технологій 2  

2. 
Застосування системи Autocard та системи  

Компас  
2 1 

 Усього годин: 4 1 

 

Тема 1. Розвиток інформаційних технологій 

Основні положення розвитку інформаційних технологій. Сховища даних. 

WAP – технології. Цифрові технології. 

 

Тема 2. Застосування системи Autocard та системи Компас  

 

Системи об’ємного проектування. Об’ємні моделі. Створення креслень за 

допомогою Autocard та системи Компас. Засоби створення технічної 

документації.  

Система Autocart та система Компас. Застосування цих систем для 

проектування технологічної документації. Дистанційний контроль. 

Лабораторно - практична робота: 

1. Створення креслень за допомогою Autocard та системи Компас. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи правових знань» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Правове регулювання господарських відносин у 

промисловості  
1  

2. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд 

господарських спорів 
2  

3. Основи трудового законодавства 1  

 Усього годин: 4  

 
Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у промисловості 

 

Трудові доходи працівника підприємства. Соціальна діяльність 

підприємства. Правові та економічні умови господарської діяльності 

підприємств. Договірна дисципліна у промисловості. 

 

Тема 2. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських 

спорів 

 

Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Учасники 

арбітражного процесу.  

Порушення справ у арбітражному суді. Подання позову. Вирішення 

господарських спорів. 

 

Тема 3. Основи трудового законодавства 

 

Пільги для деяких категорій працівників. 

Колективний договір. Індивідуальні трудові угоди. Нагляд і контроль за 

додержанням законодавства про працю, державний нагляд, громадський 

контроль. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 
 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Основи підприємницької діяльності в галузі 1  

2. 
Основи організації управління виробництвом  у  

галузі 
2  

 3.  Система обслуговування бізнесу 1  

 Усього годин: 4  
 

 

Тема 1. Основи підприємницької діяльності в галузі 

 

 Процес створення підприємства в галузі. Вибір сфери підприємницької 

діяльності. Способи входження в бізнес. Бізнес-план як інструмент 

підприємницької діяльності, призначення і структура. Створення бізнес-плану. 

Джерела залучення коштів. Складання установчих документів. Державна 

реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності. 

 

Тема 2. Основи організації управління виробництвом у галузі 

 

 Поняття та необхідність управління. Суть управлінської діяльності. 

Інструменти управління. Сучасні принципи управління: чіткий розподіл праці, 

додержання дисципліни і порядку, повноваження і відповідальність, 

використання мотивації високопродуктивної праці.   

Організаційні структури управління підприємством, її переваги. Шляхи 

удосконалення управління деревообробним виробництвом. 
 

Тема 3. Система обслуговування  бізнесу 

 

 Система обслуговування бізнесу. Консалтингові фірми. Юридичні 

консультації. Аудиторські фірми. Служби зайнятості та агенції з 

працевлаштування. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Спеціальна технологія» 
 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Вступ. Обслуговування і контроль якості обробки 

на автоматичних та напівавтоматичних лініях 

8 
 

2. 
Ремонт комплексних автоматичних та 

напівавтоматичних ліній 

16 
 

 Усього годин: 24  

 
 

Тема 1. Вступ. Обслуговування і контроль якості обробки на автоматичних 

та напівавтоматичних лініях  
 

Вступ. Система обслуговування автоматичних та напівавтоматичних 

ліній, їх призначення, складові елементи й принципи організації. Функції 

обслуговуючого персоналу автоматичних та напівавтоматичних ліній. Порядок 

його роботи на лініях, змінність, організація передачі устаткування змінникам. 

Технічна підготовка автоматичних та напівавтоматичних ліній до роботи. 

Підготовка ліній до пуску, підігрівання гідросистем, огляд устаткування та 

інструментів, підготовка заготовок, оснастки й інструменту. 

Переналагодження ліній. 

Технічний догляд за автоматичними та напівавтоматичними лініями. 

Заміна мастила в системах мащення гідроустаткування та чищення баків. 

Огляди ліній та для виявлення несправностей. Види несправностей, 

порядок їх усунення. 

Планова й позапланова профілактика, відновлення працездатності 

автоматичних і напівавтоматичних ліній. 

Заміна спрацьованого та пошкодженого інструменту. 

Звітність та журнал оператора на автоматичних та напівавтоматичних 

лініях у деревообробленні. 

Система контролю якості деревообробки на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях. 

Функції оператора на автоматичних та напівавтоматичних лініях у 

деревообробленні щодо забезпечення точності виготовлення продукції. 

Порядок приймання продукції. 

Профілактична робота на лініях щодо запобігання браку. Атестація 

приладів. 

Тема 2. Ремонт комплексних автоматичних та напівавтоматичних ліній 

 

         Загальні відомості про ремонт автоматичних та напівавтоматичних 

ліній. Ремонтна складність окремих видів устаткування та ліній вцілому.   
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Особливості ремонту автоматичних та напівавтоматичних ліній.  

Визначення швидкоспрацьованих вузлів і деталей. 

Планово-запобіжний ремонт (ПЗР), його особливості. 

Ремонт за необхідністю (ЗН), його особливості. 

Ремонт устаткування автоматичних та напівавтоматичних ліній 

(малий, середній, капітальний). 

Методи ремонту автоматичних та напівавтоматичних ліній: 

агрегатний, вузловий, подетальний. 

Огляди автоматичних ліній, їх обсяг і зміст. 

Приймання устаткування ліній після ремонту. 

Порядок обліку ремонтних робіт на лініях. Журнал ремонтних робіт.  

Ступінь участі оператора на автоматичних і напівавтоматичних лініях 

у деревообробленні в ремонтних роботах. 

Безпека праці під час виконання ремонтних робіт. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Матеріалознавство» 
 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Властивості матеріалів 2  

2 Додаткові матеріали 2  

 Усього годин: 4  

 
Тема 1. Властивості матеріалів 

 

Механічні властивості матеріалів та особливості їх експлуатації. 

Характеристика та види механічних випробувань матеріалів: статичні 

випробування (на розтяг, стиск, крутіння, вигин і твердість); динамічні 

випробування під час повторно-перемінного навантаження. 

Технологічні властивості матеріалів (механічні й технологічні 

випрбування, штампованість, зварюваність тощо). 

Крихке та пластичне руйнування. Втомленість матеріалів. Фактори, що 

впливають на неї. Довговічність елементів машин. 

 

Тема 2. Додаткові матеріали 

 

Композиційні й аморфні матеріали. Пластичні маси – полімери, 

термопласти, реактопласти. Застосування склопластиків, металевих 

композиційних матеріалів у деревообробному виробництві. 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Обладнання деревообробних підприємств” 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Вступ. Складові механізми комплексних 

автоматичних та напівавтоматичних ліній 
8  

 Усього годин: 8  

 

 

Тема 1. Вступ. Складові механізми комплексних автоматичних та 

напівавтоматичних ліній 

 

Механізми головного руху деревообробного обладнання, їх призначення, 

конструкція, схеми й основні характеристики. 

Механізми з основним обертовим рухом: робочі вали з  розташуванням 

інструменту між опорами (верстати фугувальні, рейсмусові чотиристоронні, 

круглопилкові), робочі вали з консольним розташуваням інструменту 

(чотиристоронні фрезерні верстати, шипорізні, копіювальні, круглорилкові, 

свердлильно-фрезерні, лущильні та токарні). 

Механізми з головним рухом за замкненою вигнутою кривою 

(шпоностругальні верстати). 

Механізми подачі з головним зворотньо-поступальним рухом (лісопильні 

рами, шпоностругальні верстати). 

Механізми подачі деревообробного обладнання, їх призначення та 

класифікація. 

Механізми подачі з жорстким зв’язком (безперервний, зворотньо-

поступальний рух, кроковий). 

Механізми подачі з фрикційним зв’язком: крокові та з безперервним 

рухом (вальцевий механізм, конвеєрні та вальцево-конвеєрні механізми). 
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Типова навчальна програма з предмета 

“Технічна механіка та деталі машин ” 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Опір матеріалів 2  

2 Ремонтні роботи 2  

 Усього годин: 4  

 

Тема 1.  Опір матеріалів 

 

Відомості про опір матеріалів. Циклічне навантаження та його показники. 

Межа витривалості. Типи тріщин і руйнувань. Поширення тріщин. Живучість 

елементів конструкції. Припустимі розміри тріщин та інших дефектів.  

Працездатність конструкцій із допустимими пошкодженнями й 

тріщинами. 

 

Тема 2. Ремонтні роботи  

 

Види спрацювання деталей вузлів верстатів і автоматів, причини та 

способи відновлення або заміни. Уявлення про допустимі межі спрацювання 

устаткування. Система планово-запобіжного ремонту (ПЗР). 

Види ремонту передбачені системою ПЗР. 

Підготовка устаткування до ремонту 

Ремонт нерухомих з’єднань, їх види. Ремонт рухомих з’єднань, його 

особливості. 

Ремонт деталей передач. Фрикційні муфти та їх ремонт. Ремонт 

кривошипно-шатунних механізмів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Охорона праці» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин  

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  Правові та організаційні основи охорони праці 1  

2.  

Основи безпеки праці у деревообробній 

промисловості. Організація роботи з охорони праці 

 

6  

3.  Основи пожежної безпеки 2  

4.  Основи електробезпеки 1  

5.  

Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 
5 

 

 Усього годин: 15  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

 

Мета і завдання предмета “Охорона праці”, обсяг, зміст і порядок його 

вивчення.  

Зміни та доповнення до основних законодавчих актів з охорони праці.  

 

Тема 2. Основи безпеки праці у деревообробній промисловості. Організація 

роботи з охорони праці 

 

 Умови безпечного поводження під час роботи на комплексних 
автоматичних та напівавтоматичних лініях, що складаються з 6 і більше  
верстатів. 

Безпека праці під час роботи на устаткуванні, інструментах, 

пристосуваннях, які застосовуються з професії “оператор на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні” 6 розряду.   

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків.  

Організація  роботи з охорони праці на деревообробних підприємствах.  

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки 

 
Організаційні та технічні протипожежні заходи на деревообробних 

підприємствах. Пожежна сигналізація. Особливості гасіння пожежі. 

Організація пожежної охорони на деревообробних підприємствах. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

 
Cистема засобів і заходів щодо електробезпеки на деревообробних 

підприємствах.  
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Тема 5. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 

 
Основні принципи надання першої медичної допомоги. Запобіжні заходи 

щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, 

припиненні кровотеч різного походження тощо. 

Надання невідкладної допомоги в залежності від виду рани. Правила 

накладання пов’язок різних типів. 

Переломи, забої, вивихи. Поняття “перелом”, “забій”, “вивих”, їх 

характерні ознаки. Надання невідкладної допомоги підручними та медико-

санітарними засобами при переломах, забоях, вивихах. 

Накладання джгута під час кровотеч. Способи накладення закрутки. Типові 

місця притискування артерій пальцем при кровотечах. Тимчасова зупинка 

кровотечі фіксацією кінцівки в певному положенні. 

Синдром тривалого стиснення.  

Оцінка функцій організму та надання першої долікарської допомоги 

потерпілим із синдромом тривалого стиснення. 

Гостра серцево-судинна недостатність (непритомність, шок). Причини, які 

викликають непритомність, її види. Причини, які викликають шок, його види.  

Оцінка критеріїв та перша допомога при явищах гострої дихальної 

недостатності. 

Надання невідкладної допомоги при явищах непритомності, шоку. 

Отруєння токсичними речовинами. Основні клінічні прояви інгаляційних 

отруєнь. Клінічна картина отруєнь окислом вуглецю (чадним газом), хлором, 

аміаком, ФОС, парами кислот.  

Отруєння продуктами харчування. Клінічна картина ботулізму. Клініка 

отруєння стафілококом. Клініка отруєння грибами.  

Біологічні отруєння. Укуси отруйних тварин, комах. 

Надання першої долікарської допомоги при отруєнні токсичними 

речовинами. 

Надання невідкладної допомоги отруєним окислом вуглецю (чадним 

газом), хлором, аміаком, фосфорно-органічними сполуками (ФОС), парами 

кислот та продуктами харчування. Використання неспецифічних та 

специфічних засобів.  

Надання невідкладної допомоги при попаданні отрути у шлунок. Методи 

видалення отрути зі шлунка. Використання сорбентів. 

Надання невідкладної допомоги при ботулізмі, харчових токсикоінфекціях, 

отруєнні грибами та при укусах отруйних тварин, комах. 
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Типова навчальна програма з виробничого навчання 

 
Професія 8240  Оператор на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні 
                  (код, назва професії) 

Кваліфікація 6 розряд 
                          (рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія) 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість 

годин 

І. Виробниче навчання на виробництві 

1. 
Ознайомлення з деревообробним виробництвом.  

Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки 
6 

2. 

Освоєння прийомів робіт, що виконує оператор на 

автоматичних та напівавтоматичних лініях у 

деревообробленні 6-го розряду 
54 

 Усього годин: 60 

ІІ. Виробнича практика 

1. 
Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на 

виробництві 
7 

2. 

Самостійне виконання робіт оператора на 

автоматичних та напівавтоматичних лініях у 

деревообробленні 6 – го розряду 

56 

 Кваліфікаційна пробна робота  

 Усього годин: 63 

 Разом: 123 

 

І. Виробниче навчання на виробництві 

 

Тема 1.  Ознайомлення з деревообробним виробництвом.  Інструктаж з 

безпеки праці та пожежної безпеки 

  

Інструктаж за змістом заняття. 

Показ учням характеру та змісту роботи за професією оператор на 

автоматичних та напівавтоматичних лініях у деревообробленні 6 розряду на 

прикладі базового підприємства. 

Ознайомлення із структурою, організацією праці та основним обладнанням 

деревообробного підприємства, видами робіт, з технологічними процесами, які 

виконує оператор на автоматичних та напівавтоматичних лініях у 

деревообробленні 6 розряду, із системою контролю якості. 

Інструктаж з безпеки праці, електро та пожежної безпеки. Основні правила 

та інструкції з безпеки праці, електробезпеки та їх виконання.  

 

 

 



 109 

Тема 2.  Освоєння прийомів робіт, що виконує оператор на автоматичних 

та напівавтоматичних лініях у деревообробленні 6-го розряду 

 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця. Безпека праці 

під час виконання робіт. Сучасні технології, інструменти, пристрої, 

устаткування, послідовність процесу роботи оператора на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні 6-го розряду. 

 

Навчально-виробничі роботи:  

Підготовка автоматичних та напівавтоматичних ліній до роботи. 

Керування робочим процесом комбінованих автоматичних і 

напівавтоматичних  ліній, що складаються з 6 і більше  верстатів, які 

виконують комплекс технологічних операцій з машинної обробки, личкування, 

шліфування, полірування брускових щитових деталей та інших  операцій. 

Керування процесом опорядження щитових деталей на лініях 

фотохімічної, радіохімічної полімеризації лакофарбових матеріалів, 

електростатичного опорядження виробів на роботизованих лініях. 

Керування процесом розкрою на заготовки деревнострудкових, 

ламінованих плит на лініях з програмним керуванням. 

Складання карт розкрою. 

Лущіння безперервної стрічки шпону. 

Циліндрування чураків на лущильному верстаті автоматичної лінії. 

Визначення необхідних режимів роботи. 

Виконання  налагодження робочих агрегатів. 

Відпрацювання прийомів поточного та капітального ремонту 

устаткування. 

Контроль якості обробки деталей. 

 

ІІ Виробнича практика 

 

Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві 

 

Інструктаж з безпеки, охорони праці та пожежної безпеки на виробництві. 

Знайомство з підприємством, деревообробним виробництвом – автоматичними 

та напівавтоматичними лініями, а також організацією праці операторів на 

автоматичних та напівавтоматичних лініях у деревообробленні 6 – го розряду. 

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

місці. Застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту. 

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт оператора на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні 6 – го розряду 

 

Самостійне виконання виробничих робіт на робочому місці оператора на 

автоматичних та напівавтоматичних лініях у деревообробленні 6– го розряду.  

Виконання робіт на основі технічної документації, що використовується 

на підприємстві за нормами кваліфікованих робітників 6-го розряду. 
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Вивчення і використання передових виробничих технологій і способів 

праці, а також інструментів, пристроїв. 

Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил 

безпеки праці. Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата матеріалів 

і електроенергії. Дотримання правил безпеки праці. 

 

Примітка: Детальна програма виробничої практики  розробляється 

кожним навчальним закладом окремо, з врахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

 

Приклади робіт 

 

Керування робочим процесом комбінованих автоматичних і 

напівавтоматичних  ліній, що складаються з 6 і більше  верстатів, які 

виконують комплекс технологічних операцій з машинної обробки, личкування, 

шліфування, полірування брускових щитових деталей та інших  операцій. 

Керування процесом опорядження щитових деталей на лініях 

фотохімічної, радіохімічної полімеризації лакофарбових матеріалів, 

електростатичного опорядження виробів на роботизованих лініях. 

Керування процесом розкрою на заготовки деревностружкових, 

ламінованих плит на лініях з програмним керуванням. 

Складання карт розкрою. 

Лущіння безперервної стрічки шпону. 

Циліндрування чураків на лущильному верстаті автоматичної лінії. 

Визначення необхідних режимів роботи. 

Виконання  налагодження робочих агрегатів. 

Здійснення поточного та капітального ремонту устаткування. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 
Професія   8240  Оператор на автоматичних та 

напівавтоматичних лініях у деревообробленні                                         
                             (код, назва професії)         

Кваліфікація   6 розряд 
                                    (рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія) 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:  

1. Будову, кінематичні схеми устаткування, яке обслуговує. 

          2. Пневмо-, гідро, електроавтоматику й електромеханіку. 

3. Технологічний процес виконання операцій на лініях. 

4. Технічні умови на продукцію. 

5. Принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому 

місці. 

6. Технологічний регламент. 

7. Ознаки браку в роботі. 

8. Вимоги нормативних актів про охорону праці і наволишнього 

середовища. 

9. Основи підприємницької діяльності. 

10. Основи формування бізнес-плану. 

                

       ВМІЄ: 

1.    Організовувати робоче місце. 

2. Керувати робочим процесом комбінованих автоматичних і 

напівавтоматичних ліній, що складаються з  6 і більше  верстатів, які 

виконують комплекс технологічних операцій з машинної обробки, личкування, 

шліфування, полірування брускових щитових деталей та інших  операцій. 

 3. Керувати процесом опорядження щитових деталей на лініях 

фотохімічної, радіохімічної полімеризації лакофарбових матеріалів, 

електростатичного опорядженнявиробів на роботизованих лініях.      

 4. Керувати процесом розкрою на заготовки деревностружкових, 

ламінованих плит на лініях з програмним керуванням. 

 5. Складати карти розкрою за допомогою спеціальних програм. 

 6. Вести процес лущіння безперервної стрічки шпону. 

 7. Вести процес циліндрування чураків на лущильному верстаті 

автоматичної лінії. 

 8. Визначати необхідні режими роботи, виконувати налагодження 

робочих агрегатів. 

 9. Перевіряти та встановлювати різальний інструмент. 

 10. Брати участь у поточному та капітальному ремонті устаткування, яке 

обслуговує. 

          11. Контролювати чистоту устаткування та робочих місць.  

          12. Вести облік виробництва продукції та журнал роботи ліній. 

         13. Виявляти брак та усувати його. 

         14. Дотримуватись технічних умов на продукцію. 
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         15. Здійснювати заходи з державної реєстрації суб’єкта малого 

підприємництва. 
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання 
 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу з 15 осіб 

Тип, 

марка 

для 

індивідуального 

користування 

для групового 

користування 

1 2 3 4 5 

 Обладнання    

1. Лінія комплексної 

машинної обробки 

брускових та щитових 

деталей 

  

 

2. Лінія розкрою з 

програмним керуванням 
  

 

3. Лінія опоряджування    

4. Лінія лущіння, сушіння, 

рубання та сортування 

шпону 

  

 

 
Контрольно – 

вимірювальний  

інструмент 

  

 

1. Рулетка   5  

2. Штангенциркуль  5  

 
Примітка: навчання з професії «Оператор автоматичних та напівавтоматичних 

ліній у деревообробленні» 6 розряду проводиться на обладнанні базового 

підприємства.  
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