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Загальні положення щодо реалізації ДСПТО

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки
(підвищення кваліфікації) робітників з професії Машиніст екскаватора
одноковшового 4, 5, 6, 7, 8-го розрядів розроблено відповідно до статті 32
Закону України «Про професійно-технічну освіту» і постанови Кабінету
Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1135 «Про затвердження
Державного стандарту професійно-технічної освіти» та є обов’язковим для
виконання
всіма
професійно-технічними
навчальними
закладами,
підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або
забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих
робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.
У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного
навчання на 4-й розряд становить 755 годин, на 5-й розряд - 474 годин, на
6-й розряд - 310 годин, на 7-й розряд - 265 годин, на 8-й розряд - 245
годин.
У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної
професійного навчання 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 на
50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності
у 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-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі
кваліфікаційної
характеристики
професії
«Машиніст
екскаватора
одноковшового» (Випуск 64, «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні
роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального
призначення», Розділ 2 «Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні
роботи» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників,
затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури
та житлової політики України від 21.02.2000 року №32, зі змінами
і доповненнями, внесеними згідно з наказом Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України від 28 грудня 2010 року №558), досягнень
науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових
методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і
містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до
рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено
вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії

працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності»)
Довідника
кваліфікаційних
характеристик
професій
працівників,
затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 29 грудня 2004 року № 336.
Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних
майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або
безпосередньо на робочих місцях підприємств.
Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійнотехнічної освіти на може перевищувати 80% загального фонду навчального
часу, відповідно варіативний компонент – 20%.
Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями
часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійнотехнічної 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 перед випускної (переддипломної) практики встановлюється
залежно від режиму 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 освітньокваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.
Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та
третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний
рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.
Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно
пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний
рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та
видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.
Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про
присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження
зразків документів про професійно-технічну освіту».
Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного
навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації
їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво
державного зразка про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.
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1. Професія: 8332 Машиніст екскаватора одноковшового
2. Кваліфікація: машиніст екскаватора одноковшового 4-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
будову одноковшового екскаватора з об’ємом ковша до 0,25 м3 навісним
на тракторі або автомобілі з одним видом робочого обладнання;
технічну характеристику одноковшового екскаватора з об’ємом ковша
до 0,25 м3 навісним на тракторі або автомобілі з одним видом робочого
обладнання;
принцип роботи механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної,
комбінованої, гальмівної й контрольно-захисної систем;
причини виникнення несправностей і способи їх усунення;
правила розробляння ґрунтів різних категорій на різній глибині забою
як нижче, так і вище рівня стояння машини з дотриманням визначених
профілів і відміток за робочими кресленнями або позначками майстра;
режими змащування, норми витрат паливних і мастильних матеріалів
та способи їх економії;
слюсарну справу на рівні слюсаря з ремонту будівельних або інших
подібних за складністю машин.
Повинен уміти:
керувати одноковшовими екскаваторами з об’ємом ковша до 0,25 м3
під час розробляння ґрунтів у ході будівництва об’єктів і споруд різного
призначення, в тому числі меліоративних, автомобільних, залізничних доріг,
різних каналів;
улаштовувати виїмки, насипи, резерви, кавальєри і банкети;
рити котловани під фундаменти, опори ліній електропередач
і контактної мережі;
копати траншеї для підземних та наземних комунікацій, водовідвідних
кюветів, нагірних і забанкетних канав;
виконувати роботи з:
розробляння ґрунтів вище або нижче рівня стояння машини у складних
обмежених умовах;
навантажування сипких та шматкових матеріалів;
планування поверхонь, копання колодязів, чищення ставків;
навантажувальні роботи;
зруйнування та розпушення твердих і мерзлих ґрунтів;
виконувати операції технічного обслуговування машини та її робочих
органів, брати участь у її плановому запобіжному ремонті.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватись норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці й
навколишнього середовища, дотримуватись 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 вступі на навчання
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва кваліфікації
категорії «А1», або Водій транспортних засобів відповідної категорії
(в залежності від базового механізму); без вимог до стажу роботи.
5.2. Після закінчення навчання
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень, «кваліфікований робітник» за професією
Машиніст екскаватора одноковшоого 4-го розряду; без вимог до стажу
роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Виконання спеціалізованих робіт під час будівельних, ремонтнобудівельних, будівельно-дорожніх та сільськогосподарських робіт. (КВЕД
2010, Секція - F, клас – 43.12).
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання
відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча/жіноча (обмеження отримання професії за статевою
приналежністю визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими
та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці
жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план
Професія: 8332 Машиніст екскаватора одноковшового
Кваліфікація: машиніст екскаватора одноковшового 4-го розряду

Загальний фонд навчального часу: 767 години
Кількість годин
№
з/п

Навчальні предмети

З них на
лабораторно
Всього -практичні
роботи

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2

Загальнопрофесійна підготовка
Основи галузевої економіки і підприємництва
Інформаційні технології
Основи правових знань
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Будова та експлуатація екскаваторів
Робоче обладнання екскаваторів і технологія
робіт

54
14
13
12
15
320
102
60

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.
3.1
3.2
4.
5.

Правила дорожнього руху
Основи безпеки руху
Охорона праці
Електротехніка
Читання креслень і електромонтажних схем
Матеріалознавство
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація (або
проміжна (поетапна) кваліфікаційна
атестація при продовженні навчання

60
12
15
17
20
19
389
144
245
12
7

24

6.

Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

755

29

5
5
24

Перелік кабінетів, майстерень, лабораторій для підготовки
кваліфікованих робітників за професією Машиніст екскаватора
одноковшового
1. Кабінети:
Будови та експлуатації екскаваторів
Матеріалознавства
Креслення
Правил дорожнього руху
Інформаційних технологій
Основ галузевої економіки і підприємництва
Охорони праці
2. Майстерні:
Розбирально-складальних вузлів екскаваторів
3. Лабораторія:
будови і технічного обслуговування систем і механізмів екскаваторів
4. Навчальний полігон:
для екскаваторів
Примітка:
для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання
кваліфікованих робітників:
- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок
їх об’єднання;
- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може
здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;
- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємствзамовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»

Кількість годин
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема

Всього

Загальні основи економіки підприємства
Роль і місце галузі будівництва в
національній економіці
Характеристика будівельного ринку
України
Організація праці в будівництві
Технічне нормування на будівництві
Продуктивність праці, шляхи її підвищення
Організація і оплата праці
Всього годин:

З них на
лабораторно
-практичні
роботи

2
2
2
2
1
2
3
14

Тема 1. Загальні основи економіки підприємства
Завдання предмета «Основи галузевої економіки і підприємства»,
основні проблеми, ціль, задачі предмету.
Тема 2. Роль і місце галузі будівництва в національній економіці
Особливості галузевого будівництва. Будівництво, як галузь
матеріального виробництва, структура галузі
Тема 3. Характеристика будівельного ринку України
Суб'єкти, об'єкти будівельного ринку; принципи його функціонування;
конкуренція та її значення.
Тема 4. Організаційні форми будівництва
Форми виробничих зв’язків у будівництві. Види будівельних робіт.
Бригадна форма організації праці. Види бригад. Якість робіт. Організація
робочого місця.
Тема 5. Технічне нормування на будівництві
Поняття технічного нормування. Види норм: норма часу, норма
виробітку, норма витрат.
Тема 6. Продуктивність праці; шляхи її підвищення
Поняття, показники, шляхи підвищення продуктивності праці.
Тема 7. Організація і оплата праці.
Поняття заробітної плати. Системи оплати праці на будівництві.
Тарифна система, її елементи. Трудові ресурси
Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»

Кількість годин
№
з/п
1.
2.
3.

Тема

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

Всього

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

1
6

3

6
13

2
5

Тема 1. Інформація та інформаційні технології
Поняття про інформацію та інформаційні технології.
Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології
Програми створення текстових та графічних документів. Стилі
оформлення та подання інформації. Розробка фірмового стилю.
Лабораторно-практичні роботи
1. Програми для створення текстових документів: MS Word, Publisher.
Візуальний стиль оформлення та подання інформації.
2. Програми для створення графічних документів: Розробка фірмового
стилю. Мультимедійні технології. Види і типи презентацій. Power Point.
3.Створення презентацій. Тема: "Заклад, де я навчаюсь".
Тема 3. Мережні системи та сервіси
Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні,
корпоративні і глобальні мережі.
Загальні відомості про Internet, електронну пошту та телеконференції.
Основні мережні сервіси. Браузери.
Лабораторно-практичні роботи
1. Пошук інформації в мережі Internet (за напрямом професії).
2. Використання електронної пошти. Реєстрація на поштовому сервері.
Тематичні оцінювання
Комплексна вправа.

Типова навчальна программа з предмета
«Основи правових знань»
Кількість годин
№
з/п
1.

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

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

Всього

З них на
лабораторно
-практичні
роботи

1

3
1
2
1
1
2
1

12

Тема 1. Право - соціальна цінність, складова частина
загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави
Право у житті кожного з нас. Право - цінність - одна із засад державного
і суспільного життя. Принципи права - його провідні основоположні ідеї.
Морально-етична природа права. Той, хто порушує юридичні закони,
порушує і закони совісті. Правомірна поведінка і правопорушення.
Юридична відповідальність.
Тема 2. Конституційні основи України
Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове
становище громадян України, їхня рівноправність.
Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя,
на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість
житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та
іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне
життя тощо.
Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через
вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні.
Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада - представницький орган

державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок
роботи. Президент України - глава держави. Обрання Президента України
та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.
Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі органів виконавчої
влади.
Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя
в Україні винятково судами. Система судів в Україні.
Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні,
його система та повноваження.
Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються
Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні
правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин.
Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин.
Тема 4. Господарство і право. Захист господарських прав
та інтересів. Розгляд господарських спорів
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.
Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів.
Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори.
Закони, які використовуються для розв'язання господарських спорів.
Тема 5. Праця, закон і ми
Трудовий договір. Право громадян України на працю.
Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір.
Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.
Тема 6. Адміністративний проступок і адміністративна
відповідальність
Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття
та організація державного управління. Роль адміністративного права
у регулюванні відносин у сфері державного управління.
Тема 7. Злочин і покарання. Поняття кримінального права.
Загальні положення кримінального права. Злочин та інші
правопорушення
Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи
відповідно до вчинку.
Тема 8. Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна
умова економічного та соціального розвитку України
Екологічне право та його роль у регулюванні системи "природа-людинасуспільство". Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Відповідальність за порушення
навколишнього середовища.

законодавства

про

охорону

Типова навчальна програма з предмета
«Будова та експлуатація екскаваторів»
№
з/п

Кількість годин
Тема

1. Загальна будова та класифікація екскаваторів
2. Основні відомості з технічної механіки; вузли
механічних трансмісій
3. Основні відомості з гідравліки; силове обладнання
екскаваторів з гідравлічним приводом
4. Системи та апаратура керування екскаваторами з
гідравлічним приводом
5. Механізми повороту та ходовий пристрій
екскаваторів з гідравлічним приводом
6. Будова одноківшових екскаваторів з гідравлічним
приводом на тракторному та автомобільному шасі
7. Технічне обслуговування та ремонт екскаваторів
Всього годин:

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

6
12
18
12
22
4
28
102

Тема 1. Загальна будова та класифікація екскаваторів
Загальне поняття про професію. Будівельні роботи та будівельні
машини. Загальна будова екскаватора та принцип його роботи. Класифікація
екскаваторів за призначенням, типом приводу, типом силового обладнання
та типом силового пристрою. Система індексації одноківшових екскаваторів.
Робочий цикл одноківшового екскаватора. Параметри одноківшових
екскаваторів та технічні характеристики одноківшових екскаваторів
2-ї розмірної групи.( додаток №1)
Тема 2. Основні відомості з технічної механіки; вузли механічних
трансмісій
Основні поняття про машини, агрегати, механізми, збірні одиниці
(вузли), деталі. Ланки механізмів. Кінематичні пари та кінематичні ланцюги.
Типи кінематичних пар. Кінематичні схеми. Типи машин.
Механізми для перетворення крутних моментів (механічні передачі).
Класифікація механічних передач. Основні характеристики механічних
передач. Основні відомості про зубчасті, черв'ячні, ремені (пасові),
ланцюгові передачі; їх призначення, типи, будова. Багатоступінчасті передачі
(редуктори).
Механізми для перетворення руху; їх призначення, типи, будова.
Конічні, черв'ячні та карданні передачі як перетворювачі руху.
Пристрої для вмикання і вимикання механізмів. Кулачкові муфти
та рухомі шестерні.
Призначення та типи фрикційних механізмів. Фрикційні муфти
та гальма, будова та принцип роботи дискових, стрічкових та барабанних
фрикційних механізмів.

Протиобгінні пристрої.
Загальне поняття про кінематичні схеми та умовні позначення
елементів механічних силових передач.
Основні несправності механічних силових передач. Технічне
обслуговування та ремонт механічних силових передач.
Тема 3. Основні відомості з гідравліки; силове обладнання
екскаваторів з гідравлічним приводом
Загальне поняття про гідравліку. Робочі рідини для гідросистем.
Основні фізичні властивості робочих рідин. Питома вага та в'язкість рідини.
Основи гідростатики. Гідростатичний тиск та його вимірювання. Основи
гідродинаміки. Потік рідини та його швидкість, витрата рідини. Ламінарне
та турбулентне протікання рідини в круглих трубах. Гідравлічний опір.
Втрата тиску в трубопроводах. Кавітація рідини. Гідравлічний удар
в трубопроводах.
Загальне поняття про гідронасоси та гідромотори, їх призначення
та основні параметри. Класифікація гідронасосів та гідромоторів.
Шестеренчасті гідронасоси та гідромотори. Типи гідронасосів,
загальна будова та принцип роботи. Односекційні та багатосекційні
гідронасоси. Низькомоментні та високомоментні гідромотори.
Роторно-поршневі гідронасоси та гідромотори, їх типи. Конструктивна
схема аксіально-поршневих гідронасосів та гідромоторів і принцип
їх роботи. Будова аксіально-поршневих гідронасосів та гідромоторів
з нахиленим блоком та нахиленим диском.
Нерегульовані та регульовані аксіально-поршневі гідронасоси
та
гідромотори.
Будова
аксіально-поршневих
низькомоментних
гідромоторів.
Конструктивна схема радіально-поршневих насосів та гідромоторів
і принцип їх роботи.
Гідроциліндри. Класифікація гідроциліндрів та їх основні параметри.
Будова
гідроциліндрів.
Гідроциліндри
односторонньої
та
двохсторонньої дії, демферуючі пристрої гідроциліндрів. Насосні установки.
Типи насосних установок. Будова одно насосних та багато насосних
установок.
Конструктивні особливості силового обладнання екскаваторів
з гідравлічним приводом, що знаходяться в експлуатації.
Основні
несправності
силового
обладнання
екскаваторів
з гідравлічним приводом. Технічне обслуговування та ремонт силового
обладнання. Контроль робочих параметрів. Заміна робочої рідини та
промивання гідросистеми. Контроль герметичності та заміна ущільнень.
Поняття про відновлення зношених деталей гідро обладнання в заводських
умовах.
Тема 4. Системи
з гідравлічним приводом

та

апаратура

керування

екскаваторами

Загальне поняття про системи керування екскаваторами з гідравлічним
приводом, їх призначення і типи. Основні елементи систем керування
та їх призначення. Регулюючі пристрої та їх класифікація. Пристрої для
регулювання тиску, потоку та витрат робочої рідини.
Розподільні пристрої гідравлічних систем, їх класифікація. Секційні
та моноблочні гідро розподільники. Схеми з'єднання золотників.
Допоміжне гідро обладнання систем керування екскаваторами
з гідроприводом (баки, фільтри, охолоджувачі робочої рідини), їх
призначення та будова. Трубопроводи та їх з'єднання. Будова жорстких та
гнучких трубопроводів. Нерухомі та рухомі з'єднання трубопроводів.
Ущільнення з'єднань. Призначення та будова "поворотного пристрою
(центрального колектора) для підведення робочої рідини.
Схеми гідравлічних приводів. Класифікація схем гідроприводів.
Позначення елементів гідравлічного привода на гідравлічних схемах. Одно
потокові системи гідро привода та їх різновидності. Двох потокові системи
гідро привода з автономними потоками і паралельним живленням. Двох
потокові системи гідро привода від гідронасосів регульованої
продуктивності. Трьох потокові системи гідро привода.
Основні несправності приладів та пристроїв системи управління
екскаваторів з гідравлічним приводом. Технічне обслуговування і ремонт
приладів та пристроїв керування екскаваторами, екскаваторів з гідравлічним
приводом. Контрольно-регулювальні роботи по клапанній апаратурі та гідро
розподільниках.
Тема 5. Механізми повороту та ходовий пристрій екскаваторів
з гідравлічним приводом
Призначення і типи механізмів повороту екскаваторів з гідравлічним
приводом. Будова механізмів повороту неповно поворотних та повно
поворотних екскаваторів. Механізми повороту з низькомоментними
та високомоментними гідромоторами.
Призначення ходового пристрою екскаваторів з гідравлічним
приводом. Типи ходових пристроїв.
Загальна будова колісного ходового пристрою тракторного типу. Схема
трансмісії колісного ходу. Коробка передач та головна передача. Ходова
частина екскаватора на базі колісного трактора. Особливості передачі руху
в екскаваторах із змінною колією колісного ходу. Виносні опори,
їх призначення, типи та будова. Колеса та шини.
Загальна будова пневмоколісного ходового пристрою. Трансмісія
пневмоколісних екскаваторів. Коробка передач ходового пристрою. Вали
приводу ведучих мостів. Задній ведучий міст. Передній ведучий міст.
Карданна передача рівних кутових швидкостей приводу переднього ведучого
моста. Ходова частина пневмоколісного ходового пристрою. Ходова рама.
Підвіска. Стабілізатори підвіски. Виносні опори, їх призначення, типи,
будова. Колеса
та шини.
Загальна будова ходового пристрою на автомобільному шасі.

Механізми управління ходовим пристроєм екскаваторів з гідравлічним
приводом. Рульове управління екскаваторів на базі колісних тракторів.
Рульове управління пневмоколісних екскаваторів.
Будова та робота гідро підсилювачів рульового управління. Гальмівна
система з гідравлічним приводом. Гальмівні механізми та гальмівний привід.
Прилади гальмівної системи з гідравлічним приводом. Гальмівна система
з пневматичним приводом. Гальмівні механізми та гальмівний привід.
Прилади гальмівної системи з пневматичним приводом. Стоянкове гальмо.
Основні несправності і технічне обслуговування та ремонт ходового
пристрою екскаваторів з гідравлічним приводом. Змазування агрегатів
і механізмів трансмісії та ходової частини ходового пристрою.
Використовувані трансмісійні масла та консистентні змазки. Контрольнорегулювальні роботи по агрегатах та механізмах ходового пристрою.
Регулювання натягу підшипників та зачеплення конічних шестерень
головних передач ведучих мостів. Регулювання підшипників маточин коліс
колісного ходу. Контрольно-регулювальні роботи з рульового управління та
гальмівній системі колісного ходу. Видалення повітря з гідрогальмівного
приводу.
Тема 6. Будова одноківшових екскаваторів з гідравлічним
приводом на тракторному або автомобільному шасі
Номенклатура серійних та випущених раніше і використовуваних
в експлуатації навісних неповно поворотних екскаваторів з гідравлічним
приводом 2-ї розмірної групи, їх технічна характеристика. Огляд конструкції
екскаваторів 2-ї розмірної групи. Робоче обладнання екскаваторів, типи
та призначення. Уніфіковані ковші прямої і зворотної лопат, ківш для риття
вузьких траншей, профільний ківш для спеціальних робіт, зерно
навантажувальний ківш, грейфер, зворотна лопата із зміщеною віссю
копання, вила, кранова підвіска, зуб-розпушувач, гідро молот, бурове
обладнання, захоплювач. Особливості кінематичної та гідравлічної схем
екскаваторів. (Додаток №1)
Тема 7. Технічне обслуговування та ремонт екскаваторів
Основні поняття теорії надійності. Показники надійності та фактори,
що визначають надійну роботу машин в процесі їх експлуатації. Вплив умов
роботи машин на їх надійність.
Загальне поняття про планово-запобіжну систему технічного
обслуговування та ремонту екскаваторів. Види технічного обслуговування
та ремонту в експлуатаційних умовах. Періодичність виконуваних робіт,
їх трудомісткість та термін виконання. Технологічне обладнання, інструмент
та пристрої. Загальне поняття про планування, облік та звітність.
Забезпечення кадрами спеціалістів і матеріально-технічне забезпечення.
Організація технічного обслуговування та ремонту і методи виконання
робіт. Організація технічного обслуговування спеціалізованими ланками
(бригадами).

Щоденне технічне обслуговування екскаваторів, перелік робіт
та організація їх виконання.
Загальне поняття про діагностику технічного стану екскаваторів,
систем. Роль та місце технічної діагностики в системі технічного
обслуговування і ремонту екскаваторів.
Номерні технічні обслуговування. Перелік робіт ТО-1, ТО-2, ТО-3
та організація їх виконання.
Сезонна експлуатація екскаваторів, її особливості та підготовка
екскаваторів. Сезонне технічне обслуговування. Загальне поняття про
зберігання екскаваторів та їх консервацію. Розконсервування машин.
Транспортування екскаваторів.
Перевезення екскаваторів залізницею та автомобільним транспортом.
Пересування екскаваторів власним ходом.
Технологія виконання основних робіт технічного обслуговування.
Підтягування кріплень головок блоку. Контроль компресії. Перевірка
та регулювання зазорів в клапанному механізмі. Заміна масла в двигуні
та промивка системи змащування. Очищення системи охолодження
від накипу. Роботи технічного обслуговування, виконувані за приладами
паливної системи дизельного двигуна (безпосередньо на екскаваторі
та у відділенні ремонту паливної апаратури). Контрольно-регулювальні
роботи по головних муфтах і гальмівних механізмах, ходовій частині
та механізмах управління ходового пристрою.
Загальне поняття про ремонт екскаватора. Види та методи ремонту.
Схема капітального ремонту екскаватора. Розбирання екскаваторів
на агрегати, вузли, механізми та деталі.
Очищення деталей від забруднень (знежирення, усунення нагару,
накипу і т.д.), мийні розчини та способи очищення деталей. Контроль
деталей. Методи контролю. Виявлення прихованих дефектів. Дефекти
деталей та способи їх усунення.
Загальне поняття про основні способи ремонту деталей. Обробка
деталей
слюсарно-механічним
способом
під
ремонтний
розмір
і використання додаткових деталей.
Металізація. Електроіскрова обробка.
Гальванічні покриття. Використання пластмас при ремонті.
Комплектування деталей, способи комплектування. Балансування
деталей та вузлів, види балансування. Типові з'єднання і технологія
їх збирання. Збирання вузлів та агрегатів. Обкатування агрегатів та їх
випробування. Загальне збирання екскаватора. Поняття про фарбувальні
роботи. Випробування екскаватора без навантаження і під навантаженням.
Здача
екскаватора
замовнику.
Правила
обкатки
екскаватора
в експлуатаційних господарствах.

Додаток 1
Розмірні групи екскаваторів одноківшових
Номер
розмірних
груп

Вага
екскаватора,
т

Потужність
двигуна,
к.с.

Обєм
ковша, м³

Клас
экскаватора

0

менше 3

10-40

менше 0,1

дуже легкий

1

5-6

30-50

0,15-0,4

легкий

2

8-9

40-60

0,25-0,6

легкий

3

10-12

50-80

0,3-1,0

середній

4

19-30

80-130

0,65-1,6

середній

5

30-40

100-200

1,2-2,5

важкий

6

55-60

200-350

1,6-4,0

важкий

7

80-100

300-500

2,5-6,3

дуже важкий

9

100-160

400-800

5-10

особо важкий

Типова навчальна програма з предмета
«Робоче обладнання екскаваторів і технологія робіт»
Кількість годин
№
з/п

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

Тема

Робоче обладнання екскаваторів
Основні поняття про використання екскаваторів та
умови їх роботи
Організація виконання робіт екскаваторами
Виконання робіт екскаваторами, обладнаними
прямою лопатою
Виконання робіт екскаваторами, обладнаними
зворотною лопатою
Виконання робіт екскаваторами з гідравлічним
приводом другої розмірної групи, обладнаними
іншими видами змінного робочого обладнання
Всього годин:

Всього

З них на
лабораторно
-практичні
роботи

22
4
6
10
10
8

60

Тема 1. Робоче обладнання екскаваторів з гідравлічним приводом
Зворотна лопата. Призначення. Конструктивні схеми та різновидності
конструкції основних вузлів: стріл, рукоятей і ковшів. Стріли, складені
з основної та подовжуючої частин. Нероз'ємні стріли Г-подібної форми.
Рукоять. Стандартні та профільні ковші. Схема встановлення гідроциліндрів
у керування переміщенням основної та подовжуючої стріл, рукояті
та поворотом ковша. Зворотна лопата із зміщеною віссю копання. Робочий
процес.
Пряма лопата. Призначення. Конструктивні схеми та різновиди
конструкції основних вузлів: стріл, рукоятей і ковшів. Неповоротні
та поворотні ковші. Механізм відкривання днища неповоротного ковша.
Схема встановлення гідроциліндрів управління переміщенням стріл, рукояті
та поворотом ковша. Робочий процес.
Навантажувач. Призначення. Конструктивна схема, будова основних
вузлів: стріла, рукоять, тяга, ківш та його підвіска. Шарнірне паралелограм
не з'єднання елементів навантажувача. Схема встановлення гідроциліндрів
управління переміщенням стріли, рукояті та поворотом ковша
навантажувача. Робочий процес.
Грейфер. Призначення. Конструктивні схеми. Робоче обладнання
грейфера на складаній стрілі: основна та подовжуючи стріли, рукоять,
підвіска, механізми повороту ковша та управління щелепами ковша, ківш.
Робоче обладнання грейфера з моноблочною стрілою. Види з'єднань
грейферних ковшів з рукояттю: неповоротне, неповно поворотне та повно

поворотне. Подовжувач підвіски грейфера. Типи щелеп грейфера.
Гідроциліндри керування переміщенням основної стріли, рукояті, поворотом
грейфера та замиканням і розмиканням щелеп ковша. Робочий процес.
Розпушувачі ґрунтів. Призначення, типи. Однозубий розпушувач,
схема встановлення, будова елементів конструкції. Трьохзубий розпушувач
захоплювач, схема встановлення, будова елементів конструкції (зубів,
ковша). Гідроциліндри управління роботою розпушувачів. Робочий процес.
Гідромолот. Призначення, схема встановлення, будова елементів
конструкції (підвіска, робочий циліндр, ударник та робочий інструмент).
Робочий цикл.
Інші змінні робочі органи екскаваторів з гідравлічним приводом,
їх призначення. Номенклатура та ковші зворотної лопати з пристроями для
очищення лопати при налипанні вологого ґрунту. Ковші для проведення
дренажних, планувальних, зачисних, навантажувальних робіт та риття
вузьких траншей. Ковші прямої та зворотної лопат здвоєні. Шнековий бур.
Спеціалізовані
грейфери,
пристосовані
для
навантажувальнорозвантажувальних робіт з певними вантажами.
Тема 2. Основні поняття про використання екскаваторів та умови
їх роботи
Загальне поняття про земляні роботи та їх місце в загальному об'ємі
будівельних робіт. Роль екскаваторів у виконанні земляних робіт. Ґрунти,
їх класифікація та основні властивості. Категорії ґрунтів за складністю
їх розробки. Земляні споруди. Класифікація земляних споруд: гідротехнічні,
меліоративні, дорожні, промислового та цивільного будівництва та інші.
Основні положення організації будівельних робіт.
Тема 3. Організація виконання робіт екскаваторами
Загальне поняття про виробництва, де використовуються екскаватори.
Управління і бази механізації та їх структура. Нагляд за технічною
експлуатацією екскаваторів. Обслуговуючий персонал та його обов'язки.
Екіпажі екскаваторів, екскаваторні бригади та комплексно-механізовані
бригади. Технічна й технологічна документація. Паспорт екскаватора,
інструкція по експлуатації. Техніко-експлуатаційні показники роботи
екскаваторів. Коефіцієнт технічної готовності, коефіцієнт використання
робочого часу. Оперативне планування та звітність. Планові завдання
та змінний рапорт. Планування і контроль витрат експлуатаційних
матеріалів. Комплексна механізація земляних робіт, передовий досвід
екскаваторників.
Тема 4. Виконання робіт екскаваторами, обладнаними прямою
лопатою
Призначення обладнання прямої лопати та роботи, виконувані з його
допомогою. Монтаж робочого обладнання прямої лопати на екскаватор
з механічним приводом та правила запасовки канатів. Монтаж робочого
обладнання прямої лопати на екскаватор з гідравлічним приводом.

Поняття про забої. Види забоїв. Параметри робочого місця.
Правила встановлення екскаватора на робочому майданчику.
Використання щитів при розробці слабких ґрунтів. Допустима висота забою.
Інтервал між екскаваторами при одночасній роботі на декількох уступах.
Прийоми виконання робіт екскаваторами з прямою лопатою
на різноманітних ґрунтах, в різних забоях, при розробці ґрунтів у відвал
та навантаженні його в транспорт. Шляхи скорочення тривалості робочого
циклу екскаватора.
Пересування екскаватора в забої. Освітлення та сигналізація при
роботі екскаваторів. Планувальні та зачисні роботи. Робота в умовах
обмежених робочих майданчиків.
Технологічні можливості екскаваторів, обладнаних прямою лопатою.
Тема 5. Виконання робіт екскаваторами, обладнаними зворотною
лопатою
Призначення обладнання зворотної лопати та роботи, виконувані
з його допомогою. Монтаж робочого обладнання зворотної лопати
на екскаватор з механічним приводом та правила запасовки канатів. Монтаж
робочого обладнання зворотної лопати на екскаватор з гідравлічним
приводом.
Види забоїв при роботі екскаватора, обладнаного зворотною лопатою.
Параметри робочого місця.
Правила встановлення екскаватора на робочому майданчику при
різноманітних видах забоїв. Норми встановлення екскаваторів при роботах
біля котлованів, траншей, уступів. Прийоми виконання робіт екскаваторами
із зворотною лопатою на різноманітних ґрунтах, у різних забоях, при
розробці ґрунтів у відвал та навантаженні його в транспорт.
Шляхи скорочення тривалості робочого циклу екскаватора.
Пересування екскаватора в забої.
Освітлення та сигналізація при роботі екскаваторів. Планувальні
та зачисні роботи. Робота в умовах обмежених робочих майданчиків.
Технологічні можливості екскаваторів, обладнаних зворотною
лопатою.
Тема 6. Виконання робіт екскаваторами з гідравлічним приводом
2-ї розмірної групи, обладнаними іншими видами робочого обладнання
Загальне поняття про технологічні можливості навісних неповноповоротних екскаваторів з гідравлічним приводом 2-ї розмірної
групи.(Додаток№2) Перелік додаткового обладнання та видів виконуваних
робіт.
Копання траншеї для прокладання кабелів.
Роботи, виконувані грейфером.
Виконання грунторозпушувальних робіт.
Планувальні та зачисні роботи. Очищення меліоративних систем.
Виконання навантажувальних робіт.

Шляхи скорочення тривалості робочого процесу екскаватора,
підвищення продуктивності праці, зменшення собівартості виконуваних
робіт.

Типова навчальна програма з предмета
«Правила дорожнього руху»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.
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5.

Тема
Загальні положення, терміни та визначення, обов’язки
та права учасників дорожнього руху
Регулювання дорожнього руху
Порядок руху
Особливі умови дорожнього руху
Додаткові вимоги Правил дорожнього руху
Всього годин:

З них на
лабораторно
Всього
-практичні
роботи

4
20
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10
8
60

6
8
6
4
24

Тема 1. Загальні положення, терміни та визначення, обов’язки
та права учасників дорожнього руху
Загальні положення, терміни та визначення
Значення Правил дорожнього руху /надалі – Правил/ відповідно
до Закону України «Про дорожній рух» щодо забезпечення порядку та
безпеки руху. Правила – основний документ, що регламентує рух
транспортних засобів, пішоходів і пасажирів. Загальна структура Правил,
значення основних термінів та визначень.
Обов’язки та права водіїв транспортних засобів, пішоходів
і пасажирів
Загальні обов’язки учасників руху: водіїв транспортних засобів,
пішоходів, пасажирів, погоничів тварин. Порядок введення обмежень
на дорогах. Документи, які повинен мати водій при собі. Обов’язки водія для
забезпечення безпеки дорожнього руху. Пред’явлення документів
працівникам, які здійснюють нагляд за дорожнім рухом.
Забезпечення безпеки руху транспортних засобів, обладнаних
спеціальними звуковими та світловими сигналами. Обов’язки водіїв у разі
дорожньо-транспортних пригод. Обов’язки пішоходів і пасажирів, водіїв
мопедів і велосипедів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.
Тема 2. Регулювання дорожнього руху
Дорожні знаки, їх характеристика
Призначення дорожніх знаків, їх характеристика і класифікація.
Попереджувальні знаки. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення.
Знаки пріоритету. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення.
Заборонні знаки. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення.
Наказові та інформаційно-вказівні знаки. Загальні ознаки, назва,
призначення, розміщення. Знаки сервісу та таблички до дорожніх знаків.
Призначення, назва і розміщення.

Дорожня розмітка, обладнання, їх характеристика
Призначення та види розміток. Горизонтальна розмітка. Вертикальна
розмітка. Дії водіїв відповідно до вимог розмітки.
Дорожнє обладнання як засіб забезпечення регулюванням дорожнього
руху на небезпечних ділянках доріг.
Огородження, світлове сигнальне обладнання, напрямні пристрої,
попереджувальні світлові тумби та інше обладнання.
Регулювання дорожнього руху за допомогою світлофорів і сигналів
регулювальника
Призначення, типи та сигнали світлофора. Світлофори особливої форми,
їх дія та значення. Значення сигналів світлофорів.
Світлофори для регулювання руху транспортних засобів окремими
смугами проїзної частини. Світлофори, що встановлюють перед
залізничними переїздами, розвідними мостами, причалами паромних
переправ, у місцях виїзду на дорогу пожежних та інших спеціальних
автомобілів. Значення сигналів світлофора за наявності на перехресті
дорожніх знаків, що встановлюють переважне право на рух.
Сигнали регулювальника (особи, уповноваженої регулювати дорожній
рух), значення сигналів. Сигнали регулювальника та обов’язки учасників
руху для їх виконання.
Дії водіїв і пішоходів у випадках, коли на перехрестях значення сигналів
світлофорів та регулювальника суперечливі.
Лабораторно-практичні роботи
1. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних умов дорожнього руху.
Формування вміння керуватися знаками і дорожньою розміткою.
2. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних умов дорожнього руху.
Формування вміння керуватися сигналами світлофора та регулювальника.
3. Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням
технічних засобів, макетів, стендів при порушені вимог дорожніх знаків,
дорожньої
розмітки,
порушені
проїзду
сигналів
світлофорів
та регулювальника.
Тема 3. Порядок руху
Порядок руху. Зупинка і стоянка транспортних засобів
Попереджувальні сигнали, види, призначення та вимоги до їх подачі.
Обов’язки учасників руху відповідно до попереджувальних сигналів.
Додаткові, допоміжні попереджувальні сигнали. Заборона звукового сигналу
та допустиме його включення.
Швидкість руху та дистанція. Вибір водієм безпечних дистанцій
та інтервалів між транспортними засобами, що рухаються.
Розміщення транспортних засобів на проїзній частині. Вимоги
до розміщення транспортних засобів на проїзній частині залежно
від кількості смуг для руху, виду транспортних засобів та швидкості
їх пересування.

Випадки, коли дозволяють рух трамвайними коліями. Зустрічний роз’їзд
та переважне право проїзду.
Обов’язки водія перед початком руху. Початок руху, маневрування.
Порядок виїзду з дворів та прилеглих до дороги територій. Перешикування
для проїзду, виконання поворотів (розворотів). Місця заборони розвороту.
Порядок руху заднім ходом.
Обгін, обов’язки водіїв під час обгону. Порядок виконання обгону.
Місця, де заборонено обгін.
Зупинка і стоянка. Порядок зупинки та стоянки транспортних засобів,
безпечні умови. Місця заборони стоянки.
Обов’язки водія за ситуації, коли йому необхідно залишити своє місце
за кермом. Вимушені зупинки та відповідні обов’язки водія.
Проїзд перехресть
Регульовані перехрестя. Поняття та ознаки регульованих перехресть.
Правила проїзду регульованих перехресть. Порядок та черговість руху
на регульованих перехрестях.
Поняття про нерегульовані перехрестя та їх види. Правила проїзду
перехрестя рівнозначних та нерівнозначних доріг. Порядок руху на них.
Випадки, коли водій не може визначити головну дорогу, а знаки
пріоритету відсутні.
Небезпечні наслідки порушення правил проїзду перехресть.
Лабораторно-практичні роботи
1. Набуття навичок із подачі попереджувального сигналу рукою.
Формування навичок правильної орієнтації, оцінювання ситуації
та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних
умов дорожнього руху.
2. Набуття навичок з вибору швидкості руху, дистанції, інтервалу,
обгону і зустрічного роз’їзду. Формування навичок правильної орієнтації,
оцінювання ситуації та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями
водіїв за конкретних умов дорожнього руху.
3. Набуття навичок з правил зупинки та стоянки транспортних засобів.
Формування навичок правильної орієнтації, оцінювання ситуації
та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних
умов дорожнього руху.
4. Набуття навичок з проїзду регульованих та нерегульованих
перехресть. Формування навичок правильної орієнтації, оцінювання ситуації
та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних
умов дорожнього руху.
Тема 4. Особливі умови дорожнього руху
Проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів,
залізничних переїздів. Переваги маршрутних транспортних засобів.
Порядок руху транспортних засобів на пішохідних переходах та повз
зупинки громадського транспорту.

Різновидності залізничних переїздів та порядок руху на них. Обов’язки
водіїв у разі вимушеної зупинки на залізничному переїзді. Небезпечні
наслідки порушення правил руху на залізничному переїзді.
Порядок руху через залізничний переїзд великогабаритних, спеціальних
і тихохідних сільськогосподарських машин і механізмів та тракторних
поїздів.
Перегін тварин через залізничний переїзд. Заборона для водіїв під час
проїзду залізничних переїздів. Переваги громадського транспорту,
маршрутних транспортних засобів у разі проїзду перехресть та біля зупинок.
Рух автомагістралями, порядок руху, маневрування та зупинки, з’їзди
з автомагістралей.
Рух гірськими дорогами і крутими спусками.
Рух та стоянка вночі. Вимоги до користування світловими приладами,
протитуманними фарами.
Рух транспортних засобів у колонах. Рух у житловій зоні. Буксирування.
Порядок буксирування на гнучкій та твердій зчіпці. Буксирування вночі
та за інших умов недостатньої видимості. Випадки, коли буксирування
заборонено.
Навчальна їзда. Вимоги до слухачів та до навчального транспортного
засобу. Міжнародний рух.
Перевезення людей і вантажу
Правила перевезення людей у транспортних засобах. Обов’язки водія
під час перевезення людей. Обладнання транспортних засобів
розпізнавальними знаками. Заборони під час перевезення людей (у
транспортних причепах, напівпричепах, санях). Непередбачені наслідки
недотримання правил перевезення людей.
Правила завантаження транспортного засобу й умови перевезення
вантажів. Особливості перевезення небезпечних вантажів і тари з-під них.
Дозвіл на їх перевезення. Особливості перевезення сипучих вантажів.
Обов’язки водія під час перевезення вантажів.
Лабораторно-практичні роботи
1. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних умов дорожнього руху.
Формування вміння при проїзді пішохідних переходів, зупинок транспортних
засобів загального користування та залізничних переїздів.
2. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних умов дорожнього руху.
Формування вміння при русі на автомагістралях, дорогах для автомобілях,
в житлових зонах, в колонах, на гірських дорогах, при навчальній їзді та при
буксируванні.
3. Формування навичок правильної орієнтації, оцінювання ситуації
та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних умов
дорожнього руху. Відпрацювання навичок при перевезені пасажирів
та вантажів.
Тема 5. Додаткові вимоги Правил дорожнього руху

Номерні, розпізнавальні знаки, написи і позначення; технічний стан
і обладнання транспортних засобів.
Вимоги
до
обладнання
транспортних
засобів
номерними,
розпізнавальними та попереджувальними знаками, їх нанесення та
розміщення на транспортному засобі. Заборони щодо зміни розмірів, форми,
позначень, кольору та розміщення номерних знаків.
Знаки розпізнавальні, що встановлюють на транспортних засобах:
«Автопоїзд», «Глухий водій», «Діти», «Довгомірний транспортний засіб»,
«Інвалід», «Колона» та інші з додатка № 4 до Правил, їх характеристика.
Знак аварійної зупинки, призначення, порядок використання. Загальні
відомості щодо технічного стану транспортних засобів. Вимоги до гальм,
рульового керування, коліс, двигуна та трансмісії, зовнішніх освітлювальних
приладів, кабіни, кузовів, причепів, напівпричепів та додаткового
обладнання. Несправності та обставини, за яких водій має прямувати
до місця зупинки (стоянки) із дотриманням необхідних запобіжних заходів.
Окремі питання організації дорожнього руху
Вимоги Правил щодо питань організації дорожнього руху, що
узгоджують з органами Державтоінспекції (встановлення будь-яких
світлових сигналів, дорожніх знаків, нанесення ліній дорожньої розмітки та
інших додаткових, спеціальних пристроїв, сигналів).
Додаткові вимоги до руху велосипедистів, гужових возів та прогону
тварин.
Обов’язки посадових та інших осіб, транспортних, дорожньоексплуатаційних, комунальних та інших підприємств і організацій.
Лабораторно-практичні роботи
1. Набуття навичок з оцінки технічного стану та обладнання
транспортних засобів. Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій
з використанням технічних засобів, макетів та стендів.
2. Вивчення номерних знаків та написів, обов’язкових для механічних
транспортних засобів.

Типова навчальна програма з предмета з предмета
«Основи безпеки руху»
Кількість годин
№
з/п

1.
2.
3.
4.

Тема
Основнi елементи теоpiї pуху екскаватора.
Психофiзiологiчнi основи пpацi екскаваторщика
Доpожньо-тpанспоpтнi пpигоди, пpичини їх
виникнення та вiдповiдальнiсть водiїв за порушення
Пpавил доpожнього pуху
Основи безпеки кеpування тpактоpом
Особливостi водiння тpактоpних поїздiв.
Забезпечення безпеки пiд час кеpування екскаватором
у piзних умовах
Всього годин:

З них на
лабораторно
Всього
-практичні
роботи

2
2

4
4

12

Тема 1. Основнi елементи теоpiї pуху екскаватора. Психофiзiологiчнi
основи пpацi тракториста
Класифiкацiя тpанспоpтних засобів за категоpiями. Рушiйна сила
екскаватора. Сили опоpу pуху екскаватора. Розгiн екскаватора. Гальмування.
Кеpованiсть ескаватора. Стiйкiсть. Пpохiднiсть та маневpування екскаватора.
Загальнi поняття пpо психофiзiологiчнi основи праці та їх вплив
на безпеку пpацi водiя. Зip, оpiєнтування та pозpахунок водiя. Слуховi,
м'язовi та вестибуляpнi вiдчуття. Увага. Час pеакцiї водiя. Навички. Емоцiйнi
якостi водiя.
Тема 2. Доpожньо-тpанспоpтнi пpигоди, пpичини їх виникнення
та вiдповiдальнiсть водiїв за порушення Пpавил доpожнього pуху
Класифiкацiя доpожньо-тpанспоpтних пpигод. Пpичини доpожньотpанспоpтних пpигод.
Види вiдповiдальностi водiя за поpушення пpавил доpожнього pуху.
Дисциплiнаpна, адмiнiстpативна вiдповiдальнiсть. Засоби суспiльного
впливу. Кpимiнальна вiдповiдальнiсть за доpожньо-тpанспоpтнi пpигоди.
Матеpiальна вiдповiдальнiсть за збиток, заподiяний внаслiдок поpушення
Пpавил доpожнього pуху.
Тема 3. Основи безпеки кеpування екскаватором
Робоче мiсце тpактоpиста та його обладнання. Положення тpактоpиста
на pобочому мiсцi.
Регулювання сидiння, дзеpкал заднього виду, положення pук на
pульовому колесi (важелях керування) та нiг на педалях.
Пуск, пpогpiв та зупинка двигуна за piзних темпеpатуp повiтpя. Огляд
та оцiнювання навколишнiх умов. Послiдовнiсть дiй органами кеpування

пiд час pушання машин з мiсця, pозгону, гальмування. Пpийоми
пеpеключення пеpедач. Виключення пеpедачi заднього ходу.
Типовi помилки тpактоpиста під час маневpування. Пpийоми кеpування
гальмiвною системою. Коpистування pучним гальмом. Користування
приладами сигналізації.
Тема 4. Особливостi водiння тpактоpних поїздiв. Забезпечення
безпеки пiд час кеpування екскаватором у piзних умовах
Пiдготовка тpактоpних поїздiв до pуху.
Вивчення маpшpутiв pуху. Обов’язки тpактоpиста пiд час водiння
тpактоpних поїздiв. Поpядок пpоходження тpактоpного поїзду. Установлення
тpактоpних
поїздiв
пiд
навантаження
та
pозвантаження
сiльськогосподаpських вантажiв.
Керування машиною в обмеженому пpостоpі. Кеpування екскаватором
у тpанспоpтному потоцi пiд час об'їзду неpухомої пеpешкоди.
Заходи безпеки під час зустpiчних роз’їздів з тpактоpними поїздами
на вузьких доpогах, повоpотах, кpутих пiдйомах та схилах.
Запобiжнi заходи пiд час водiння тpактоpних пpичепiв в умовах
бездоpiжжя, кеpування тpактоpом на польових, лiсових, колiсних доpогах,
«зимниках», льодових пеpепpавах. Рух piллею, мокpою тpавою.
Пpавила та пpийоми подолання пеpешкод: канав, поpогiв, пiщаних
баpханiв, водних пеpешкод.
Шкiдливiсть та умови pуху екскаваторів.
Пpийоми кеpування екскаватором на доpогах iз зниженим коефiцiєнтом
зчеплення. Рух автомобiльними доpогами. Рух у мiських умовах.
Особливостi pуху слизькою доpогою, на повоpотах, пiд час зpушення з мiсця
та гальмування.
Рух у нічний час, дощ, туман i снігопад.
Кеpування екскаватором на залiзничних пеpеїздах.
Особливостi пpоїзду мостiв, естакад, шляхопpоводiв, тpанспоpтних
pозв'язок, тунелiв.
Кеpування екскаватором пiд час буксиpування неспpавних тpактоpних
засобiв. З’єднання тpанспоpтних засобiв. Сигналiзацiя пiд час буксиpування.
Заходи безпеки під час проїзду під лініями електропередач.

Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»
Кількість годин

№
з/

Тема

Всього

п

1. Правові та організаційні основи охорони праці
2. Основи безпеки у галузі. Загальні відомості про
потенціал небезпек. Психологія безпеки праці.
Організація роботи з охорони праці.
3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека
виробництва і вибухозахист
4. Основи електробезпеки
5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії.
Медичні огляди
6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних
випадках
Всього годин;

З них на
лабораторно
-практичні
роботи

3
3

3
2
2
2
15

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення
охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст
і порядок його вивчення.
Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності
підприємств: Конституція України, Кодекс законів України про працю,
Закони України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про
пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя
населення»,
Кодекс
України
про
адміністративні
правопорушення, Порядок розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
Основні завдання охорони праці: створення системи правових,
соціально-економічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних
заходів спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини
в процесі трудової діяльності, зниження та усунення небезпечних
та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту
працюючих.
Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян
на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього
трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний
договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під
час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі
умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність

за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативноправових актів з охорони праці.
Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо
атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам
нормативно-правових актів з охорони праці.
Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду
за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства
про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених
найманими працівниками осіб з питань охорони праці.
Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок
навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок
і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників
і посадових осіб.
Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального
та колективного захисту.
Поняття про виробничий і побутовий травматизм і профзахворювання.
Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і виробнича безпека.
Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини
травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи
запобігання травматизму та захворюванням на виробництві: організаційнотехнічні,
санітарно-гігієнічні,
лікувально-профілактичні.
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності. Соціальна і медична реабілітація працівників. Порядок
розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних
захворювань і аварій на виробництві.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про
потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи
з охорони праці
Загальні питання безпечного ведення робіт у галузі.
Захист від дії хімічних та біологічних чинників в разі аварій відповідно
виробництва в галузі.
Засоби колективного та індивідуального захисту машиніста екскаватора
одноківшового.
Спецодяг та спецвзуття. Дотримання санітарно-гігієнічних норм
на робочому місці.
Основні вимоги безпечного проведення робіт із застосуванням засобів
праці в зоні механізмів, що рухаються та електроустаткування.
Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною
небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна
перевірка знань з охорони праці.
Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час
проведення робіт за професіями в галузі.

Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці
при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування,
які відносяться до даної професії. Захист від дії хімічних і біологічних
чинників. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація.
Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.
Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних
і шкідливих виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття, та інші
засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрації,
несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.
Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.
Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій.
Вимоги нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечного
проведення навчання в навчальних, навально – виробничих приміщеннях
навчальних закладів та безпечного проведення робіт із застосуванням засобів
праці на виробництві відповідної галузі під час виробничої практики.
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 небезпеку праці.
Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп
рухів, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження)
та їх вплив на безпеку праці.
Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки
виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба
в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно
з нормами та правилами.
Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова
сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.
Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт
з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба в професійному доборі.
Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План
евакуації з приміщень у разі аварії.
Безпечна організація і утримання робочого місця машиніста
екскаватора одноківшового.
Безпечні прийоми і методи праці на робочому місці. Вимоги
до організації робочого місця машиніста екскаватора одноківшового
та проходів до нього. Дії машиніста екскаватора одноківшового під час
виникнення небезпечної ситуації на робочому місці.
Основні небезпечні виробничі фактори під час виконання робіт
машиніста екскаватора одноківшового.
Ознайомлення з типовою інструкцією щодо безпеки праці, умовами
і прийомами безпечної роботи під час виконання робіт машиніста
екскаватора одноковшового. Причини і види травматизму.

Індивідуальні
засоби
захисту
для
машиніста
одноковшового, вимоги до них; правила користування.

екскаватора

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.
Організація та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація,
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
пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення,
будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах
галузі.
Організація пожежної охорони в галузі.
Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних
значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами
хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань
і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей
і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.
Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння
та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових
викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолі.
Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку
середовища.
Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування
промислових аварій.
Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для
виробництв підвищеної вибухонебезпеки.
Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини
та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку
життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та
їх наслідки.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного
струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження
людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість

дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення
потерпілого від дії електричного струму.
Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення.
Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична
напруга доторкання.
Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження
працюючих електричним струмом.
Допуск до роботи з електрикою та електрифікованими машинами.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.
Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади.
Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними
електросвітильниками.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила
роботи
на
електронно-обчислювальних
машинах
і персональних комп’ютерах.
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, інфекцій, що передаються через кров,
фізіологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності
людини, викликають гострі та хронічні захворювання.
Лікувально-профілактичне харчування.
Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича
гімнастика, додержання норм піднімання і переміщення важких речей
неповнолітніми і жінками.
Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.
Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря
виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації
систем опалення та вентиляції. Види освітлення. Природне освітлення.
Штучне освітлення: робоче та загальне. Правила експлуатації освітлення.
Санітарно-побутове забезпечення працівників.
Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком
до 21 року.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних
випадках
Основи анатомії людини.
Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.
Основні принципи надання першої допомоги: правильність,
доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо
інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях,
припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад,
призначення, правила користування.
Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот»
чи «з носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.
Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця
та штучного дихання.
Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні
електричним струмом.
Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв’язок.
Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо.
Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.
Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості),
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.

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

Тема

Вступ
Джерела струму
Споживачі електричної енергії
Електричні машини змінного струму
Електричні машини постійного струму
Всього годин:

Всього

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

1
2
3
6
5
17

Тема 1. Вступ
Зв’язок електротехніки з дорожньо-будівельними машинами.
Значення електротехніки в розвитку будівельної індустрії.
Тема 2. Джерела струму
Акумуляторні батареї. Особливості будови. Зарядка свинцево-кислотних
акумуляторних батарей. Можливі несправності акумуляторних батарей.
Тема 3. Споживачі електричної енергії
Стартери. Схеми підключення стартерів. Освітлення, контрольновимірювальні прилади, прилади захисту. Схеми електрообладнання.
Тема 4. Електричні машини змінного струму
Принцип дії та будова асинхронних двигунів короткозамкненим
та фазним роторами. Ковзання. Коефіцієнт корисної дії. Способи
реверсування. Область застосування асинхронних електричних машин.
Запуск, Електродвигуни, що встановлюються на екскаваторів.
Тема 5. Електричні машини постійного струму.
Принцип дії та будова генератора постійного струму. Додаткові полюси.
Основні характеристики генератора постійного струму. Паралельна робота
генераторів.

Типова навчальна програма з предмета
«Читання креслень і електромонтажних схем»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.
3.
4.

Тема

Умовні зображення
Схеми
Загальні відомості про будівельне креслення
Читання креслень та електромонтажних схем
Всього годин:

З них на
лабораторно
Всього
-практичні
роботи

6
4
2
8
20

Тема 1. Умовні зображення
Умовні зображення циліндричної, конічної, черв'ячної, ланцюгової
і рейкової передач, муфт, елементів гідроприводами, гальм силових органів
муфт і гальм згідно ДОСТу.
Тема 2. Схеми
Правила читання і виконання кінематичних, електричних, гідравлічних
і пневматичних схем згідно ДОСТу.
Тема 3. Загальні відомості про будівельне креслення
Будівельно-монтажні креслення технологічного обладнання стосовно
до професії Машиніст екскаватора одноковшового.
Тема 4. Читання креслень та електромонтажних схем
Ознайомлення з видами та призначенням креслень агрегатів механізмів,
вузлів екскаваторів з ковшем місткістю до 0,25 м3.
Читання робочих креслень деталей, вузлів, механізмів, агрегатів
екскаваторів, креслень пристосувань, ручного та механізованого інструмента.
Читання кінематичних, принципових гідравлічних і пневматичних схем,
екскаваторів з ковшем місткістю до 0,25 м3 включно. Складальні креслення
і технологічні карти на ремонт та технічне обслуговування екскаваторів
і їх механізмів.

Типова навчальна програма з предмета
«Матеріалознавство»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.
3.
4.

Тема

Всього

Вступ, класифікація матеріалів
Метали і сплав
Діелектрики
Паливно-мастильні матеріали
Всього годин:

З них на
лабораторно
-практичні
роботи

2
8
4
5
19

Тема 1. Вступ, класифікація матеріалів
Знайомство зі змістом курсу та програмою навчання. Класифікація матеріалів
за електропровідністю (провідники, напівпровідники, діелектрики). Електричні
властивості матеріалів.
Класифікація матеріалів за магнітними властивостями (магнітом'які,
магнітотверді, ферити).
Класифікація за механічними властивостями матеріалів (міцність,
пластичність, пружність, твердість, легкість та інші).
Класифікація за фізико-хімічними властивостями матеріалів (щільність,
теплове розширення, теплопровідність, хімічна стійкість та інші).
Види матеріалів, що застосовуються під час ремонту тракторів і автомобілів.
Нормативна та навчальна література з матеріалознавства.
Тема 2. Метали і сплави
Надтверді метали і сплави. Металокерамічні, мінералокерамічні та
наплавочні тверді сплави. Їх види, хімічний склад, властивості і використання.
Нержавіючі леговані сталі. Їх види, хімічний склад, властивості і
застосування.
Жаростійкі леговані сталі. Їх види, хімічний склад, властивості і застосування.
Жароміцні леговані сталі, Їх види, хімічний склад, властивості
і застосування.
Тема 3. Діелектрики
Рідинні діелектрики. Класифікація, галузь застосування.
Фарби, що застосовуються для фарбування деталей і металоконструкцій
тракторів. Вимоги Держстандарту до оліф і фарб.
Тверді діелектрики. Класифікація, галузь застосування, характеристики.
Скло і фарфор. Каучук і гума, папір, картон.
Пластмаси. Основні характеристики пресованих матеріалів і пластмас.
Залежність характеристик пластмас від наповнювачів і в'яжучих.

Тема 4. Паливно-мастильні матеріали
Паливо, що застосовується для тракторів і автомобілів. Заходи безпеки
під час роботи з етилованим бензином і охолоджуючою рідиною.
Мастильні матеріали, що застосовуються в механізмах тракторів
і автомобілів. Їхні основні характеристики. Рідинні і консистентні мастила, їхні
властивості.
Рідини, що застосовуються в гідросистемах, їхні марки і властивості.

Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія: 8332 Машиніст екскаватора одноковшового
Кваліфікація: машиніст екскаватора одноковшового 4-го розряду
І. Виробниче навчання в майстернях
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вступ
Безпека праці і пожежна безпека в навчальних майстернях
Екскурсія на будівельний об’єкт
Вузли механічних трансмісій
Гідравлічне обладнання екскаваторів. Силове обладнання
Апаратура управління екскаваторами з гідравлічним приводом
Механізми повороту та ходовий пристрій екскаваторів
з гідравлічним приводом
Робоче обладнання екскаваторів з гідравлічним приводом
Виробниче навчання на навчальному полігоні
Виконання робіт на одноковшових екскаваторах з ковшем
місткістю до 0, 25 м3
Всього годин:

1.
2.

ІІ. Виробнича практика
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки. Ознайомлення
з підприємством
Самостійне
виконання
робіт
машиніста
екскаватора
одноковшового складністю 4-го розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Всього годин:
Разом:

2
4
6
18
24
18
18
24
30
144

7
238

245
389

І. Виробниче навчання в майстернях
Тема 1. Вступ
Навчально-виробничі і виховні завдання. Етапи професійного зростання
і трудового становлення робітників.
Базове підприємство навчального закладу, його трудові традиції,
передовики і новатори виробництва – випускники навчального закладу.
Ознайомлення учнів з майстернею, закріплення за ними робочих місць,
ознайомлення з порядком отримання і здачі інструменту.
Ознайомлення з режимом праці, формами організації праці, правилами
внутрішнього розпорядку в навчальних майстернях.
Виробничий план груп і навчального закладу.
Тема 2. Безпека праці і пожежна безпека в навчальних майстернях
Правила і норми безпеки праці в навчальних майстернях.
Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що виникають під час
роботи в майстернях (електричний струм, падіння, гострі деталі і т.д.)

Техніка безпеки під час переміщення вантажів.
Причини травматизму. Види травм. Заходи з попередження
травматизму.
Пожежна безпека. Причини пожеж в навчальних майстернях та інших
приміщеннях навчального закладу. Заходи попередження пожеж.
Правила поведінки учнів та порядок евакуації під час пожежі, порядок
виклику пожежної команди. Правила використання засобів пожежогасіння.
Основні правила і норми електробезпеки. Правила користування
електроприладами і електроінструментом, заземлення електроустаткування,
технічні засоби і способи захисту, знаки і написи безпеки, захисні засоби.
Види електротравм. Надання першої допомоги.
Тема 3. Екскурсія на будівельний об’єкт
Навчально-виховні цілі екскурсії.
Ознайомлення з структурою будівельної організації, з виробничим
планом, основними машинами і механізмами, формами участі робітників в
управлінні підприємством. Система контролю якості виконання будівельних
робіт. Основні види будівельних робіт на об’єкті.
Ознайомлення з системою підвищення кваліфікації робітників
будівельної організації.
Узагальнення результатів екскурсії.
Тема 4. Вузли механічних трансмісій
Інструктаж за змістом занять та безпеки праці і організації робочого
місця.
Ознайомлення з технологічними картами, пристроями та обладнанням.
Вправи
Організація
робочого
місця,
підбір
інструменту,
пристроїв
та обладнання для розбирання та складання. Підготовка вузлів механічних
трансмісії до розбирання та складання. Розбирання з’єднувальних муфт,
пристроїв для включення та виключення механізмів приводу. Перевірка
технічного стану деталей. Складання вузлів механічних трансмісій.
Проведення регулювальних робіт.
Здійснення контролю за якістю виконаних робіт.
Тема 5. Гідравлічне обладнання екскаваторів. Силове обладнання.
Інструктаж за змістом занять та безпеки праці і організації робочого
місця.
Ознайомлення з технологічними картами, пристроями та обладнанням.
Вправи
Організація робочого місця, підбір інструменту, пристроїв та
обладнання для розбирання та складання. Підготовка вузлів гідравлічного
обладнання до розбирання та складання. Розбирання гідрообладнання.
Перевірка технічного стану деталей та ущільнювачів. Виявлення
несправностей. Складання вузлів гідравлічного обладнання.
Здійснення контролю за якістю виконаних робіт

Тема 6. Механізми керування екскаваторами з гідравлічним
приводом
Інструктаж за змістом занять, безпека праці і організація робочих місць.
Ознайомлення з технологічними картами, пристроями та обладнанням.
Вправи
Організація
робочого
місця,
підбір
інструменту,
пристроїв
та обладнання для розбирання та складання вузлів апаратури управління
екскаваторами з гідравлічним приводом. Розбирання пристроїв для
регулювання основних параметрів робочої рідини, гідро розподільників.
Перевірка технічного стану деталей та ущільнювачів. Виявлення
несправностей. Складання вузлів механізмів керування екскаваторами з
гідравлічним приводом
Здійснення контролю за якістю виконаних робіт.
Тема 7. Механізми повороту та ходовий пристрій екскаваторів
з гідравлічним приводом
Інструктаж за змістом занять та безпеки праці і організації робочого
місця.
Ознайомлення з технологічними картами, пристроями та обладнанням.
Вправи: організація робочого місця, підбір інструменту, пристроїв
та обладнання для розбирання та складання вузлів повороту та ходового
пристрою екскаваторів з гідравлічним приводом. Розбирання вузлів
повороту неповно поворотних екскаваторів на базі трактора. Розбирання
вузлів повороту повно поворотних екскаваторів на автомобільному
шасі. Розбирання вузлів ходових пристроїв екскаваторів на базі трактора
і на автомобільному шасі. Перевірка технічного стану деталей.
Складання вузлів повороту та ходового пристрою екскаваторів
з гідравлічним приводом.
Здійснення контролю за якістю виконаних робіт.
Тема 8. Робоче обладнання екскаваторів з гідравлічним приводом
Інструктаж за змістом занять та безпеки праці і організації робочого
місця.
Ознайомлення з технологічними картами, пристроями та обладнанням.
Вправи
Організація
робочого
місця,
підбір
інструменту,
пристроїв
та обладнання для розбирання та складання. Розбирання вузлів різних
видів змінного робочого обладнання екскаваторів на базі трактора та на
автомобільному шасі. Перевірка технічного стану деталей. Заміна
спрацьованих. Складання вузлів.
Здійснення контролю за якістю виконаних робіт.
Виробниче навчання на навчальному полігоні

Тема 9. Виконання робіт на одноковшових екскаваторах з ковшем
місткістю до 0,25 м3
Інструктаж за змістом занять та безпеки праці і організації робочого
місця.
Ознайомлення з прийомами управління екскаваторами з гідравлічним
приводом з ковшем
місткістю до 0,25м3 на базі трактора та на
автомобільному шасі.
Вправи
Посадка на робоче місце машиніста, ознайомлення з важелями
і педалями управління екскаваторами, засвоєння послідовності
їх включення під час роботи екскаваторів. Приведення в рух робочих
механізмів. Розроблення ґрунту екскаватором нижче і вище рівня
стоянки екскаватора з навантаженням в транспортний засіб. Копання
траншей у відвал. Переміщення екскаватора до нового місця роботи.
Встановлення екскаватора на місце стоянки.
Здійснення контролю за якістю виконаних робіт.
ІІ. Виробнича практика
Тема 1. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки.
Ознайомлення з підприємством
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві.
Ознайомлення з підприємством, а також з видами робіт з професії Машиніст
екскаватора одноківшового 4-го розряду. Інструктаж з охорони праці на
робочому місці
Тема 2. Самостійне виконання робіт машиніста екскаватора
одноковшового складністю 4-го розряду
Самостійне виконання робіт на робочому місці «Машиніста екскаватора
одноківшового» під наглядом інструктора у відповідності до вимог
кваліфікаційної характеристики та з дотриманням норм безпеки праці.
Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється
кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій,
новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням
з підприємствами замовниками кадрів та затверджується в установленому
порядку.
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
1. Розроблення ґрунту
нижче рівня стоянки екскаватора
навантаженням його в транспортний засіб ззаду.
2. Розроблення ґрунту нижче рівня стоянки екскаватора
навантаженням його в транспортний засіб з боку.
3. Розроблення ґрунту нижче рівня стоянки екскаватора у відвал.

з
з

КРИТЕРІЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ
Професія: 8332 Машиніст екскаватора одноковшового
Кваліфікація: 4-й розряд
ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:
будову одноковшового екскаватора з об’ємом ковша до 0,25 м3
навісним на тракторі або автомобілі з одним видом робочого
обладнання;
- технічну характеристику одноковшового екскаватора з об’ємом ковша
до 0,25 м3 навісним на тракторі або автомобілі з одним видом
робочого обладнання;
- принцип роботи механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної,
комбінованої, гальмівної й контрольно-захисної систем;
- причини виникнення несправностей і способи їх усунення;
- правила розробляння ґрунтів різних категорій на різній глибині забою
як нижче, так і вище рівня стояння машини з дотриманням
визначених профілів і відміток за робочими кресленнями або
позначками майстра;
- режими змащування, норми витрат паливних і мастильних матеріалів
та способи їх економії;
- слюсарну справу на рівні слюсаря з ремонту будівельних або інших
подібних за складністю машин.
ВМІЄ:
- організувати робоче місце;
- керувати одноковшовими екскаваторами з об’ємом ковша до 0,25 м3
під час розробляння ґрунтів у ході будівництва об’єктів і споруд
різного призначення, в тому числі меліоративних, автомобільних,
залізничних доріг, різних каналів;
- улаштовувати виїмки, насипи, резерви, кавальєри і банкети;
- рити котловани під фундаменти, опори ліній електропередач
і контактної мережі;
- копати траншеї для підземних та наземних комунікацій, водовідвідних
кюветів, нагірних і забанкетних канав;
- виконувати роботи з розробляння ґрунтів вище або нижче рівня
стояння машини у складних обмежених умовах;
- навантажувати сипкі та шматкові матеріали;
- планувати поверхні, копання колодязів, чищення ставків;

- здійснювати навантажувальні роботи;
- руйнувати та розпушувати тверді і мерзлі ґрунти;
- виконувати операції технічного обслуговування машини та її робочих
органів, брати участь у її плановому запобіжному ремонті.
ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
№
з\
п
1

Кількість на 15 осіб

Найменування

для індивідуального
користування

для групового
використання

Примітка

2

3
Інструмент

4

5

1. Набір слюсарний ПНМ
– 15тр.
- ключі гайкові
двобічні 8 х 10; 9 х
11;12х14; 17х19; 22х24;
27х30мм
- ключі гайкові накидні
12х14, 17х19 мм
- ключі торцювальні з
квадратом 100х200,
14х250мм
- ключі переставні
- ключ свічний
- головки змінні з
квадратом 10, 11, 12,
14мм
- тріскачка з сухарем з
квадратом 14мм
- молоток слюсарний
сталевий
- зубило
- бородок
- кліщі
- викрутки слюсарно –
монтажні
- напилки плоскі
2. Кувалда 2кг
3. Нутромір індикаторний
1. Домкрат гаражний
гідравлічний
2. Монтировка для

8
комплектів

3
Пристосування
-

3
1

-

4

2

монтажу і демонтажу
коліс
3. Пристосування для
розбирання і збирання
масляних насосів
4. Знімач універсальний
трьох лапчастий
1. Піддон для деталей при
розбиранні
2. Протипожежний
інвентар (комплект)
3. Совок для прибирання
4. Щітка для змітання
5. Шафа групова для
спецодягу
6. Ящик для обтирочних
матеріалів
з/
п
1

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

Найменування

1

2
Інвентар
-

5

-

1

-

3
8
1

2

Кількість

Примітки

2
3
4
Лабораторія розбирально-складальних робіт
Робоче обладнання
Лопата пряма
2
Лопата зворотня
2
Навантажувач
2
Вузли механізмів повороту
Кількість визначається
Вузли механічних трансмісій
училищем
Муфта з’єднувальна
2
Вузли силових передач
Ходова частина екскаватора
Кількість визначається
Вузли ходових пристроїв
училищем
Силове гідравлічне обладнання
Кількість визначається
Насос-гідромотор шестеренний
2
училищем
Насос – гідромотор аксіально –
поршневий нерегульований
1
Насос – гідромотор аксіально –
поршневий регульований
Гідроциліндр односторонньої
1
дії
1
Гідроциліндр двосторонньої дії
з одностороннім штоком.
1

13

14
15
16
17.
18
19

Гідроциліндр з двостороннім
штоком
Вузли системи управління
гідравлічного приводу
Гідрозподільники (секційні і
моноблочні)
З’єднання трубопроводів
нерухомих
З’єднання трубопроводів
рухомих
Рукава високого тиску (РВТ)
Обладнання технологічне
Верстак для проведення
розбирально-складальних робіт
Підставки під агрегати

Кількість визначається
училищем
4-6
4-6
4-6

8

Кількість визначається
училищем

№
з/п
1

Найменування і тип

2
Навчальний полігон
Обладнання
Навчальні екскаватори
1. Неповноповоротний екскаватор ЕО-2621В
з гідравлічним приводом на базі трактора
2. Повноповоротний екскаватор на шасі
автомобіля
Робоче обладнання екскаватора
1. Ківш універсальний для звичайних
земляних робіт різної, конфігурації і
2. конструкції
Ківш для навантажувальних робіт
Прилади, пристосування та інвентар
1. Комплект приладів та інструмента для
визначення технічного стану тракторів
2. Прилад для визначення технічного стану
гідросистем тракторів
3. Аптечка
4. Шафа для спецодягу
5. Протипожежні засоби (комплект)
6. Відро для паливо-мастильних матеріалів
7. Лійка для заливки паливо-мастильних
матеріалів у баки екскаваторів
8. Каністра
9. Шланг гумовий
10. Солідолонагнітач
11. Будинок для зберігання інструментів та
інвентарю
12. Щит-настил під екскаватор
Елементи полігону
1. Ділянка прямолінійного руху
2. Кар’єр, розбитий на участки
3. Дорожні знаки, що відповідають ситуації
на всіх маршрутах
4. Косогір

Кількість

Примітка

3

4

1
1

3
1

2
1
1
1
1

1
1
2

1
1
1
1

кількість
визначається
училищем

Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти

ДСПТО 8332.F.43.12-2015
(позначення стандарту)

Професія: Машиніст екскаватора одноковшового
Код: 8332
Кваліфікація: машиніст екскаватора одноковшового 5-го розряду

Видання офіційне
Київ - 2015

Освітньо-кваліфікаційна характеристика
випускника професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)
підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
1. Професія: 8332 машиніст екскаватора одноковшового
2. Кваліфікація: машиніст екскаватора одноковшового 5-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
будову одноковшового екскаватора з об’ємом ковша 0,25 м3 з усіма
видами змінного робочого обладнання;
будову одноковшового екскаватора з ковшем від 0,25 м3 до 0,4 м3
з одним (двома) видами змінного робочого обладнання;
технічну характеристику одноковшового екскаватора з об’ємом ковша
0,25 м3 з усіма видами змінного робочого обладнання;
технічну характеристику одноковшового екскаватора з об’ємом ковша
від 0,25 м3 до 0,4 м3 з одним (двома) видами змінного робочого обладнання;
принцип роботи механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної,
комбінованої, гальмівної й контрольно-захисної систем;
причини виникнення несправностей і способи їх усунення;
правила розробляння ґрунтів різних категорій, на різній глибині забою
як нижче, так і вище рівня стояння машини з дотриманням визначених
профілів і відміток за робочими кресленнями або позначками майстра;
умови мереж підземних комунікацій;
правила застосування та використання змінного робочого устаткування;
монтаж і демонтаж робочого устаткування;
режими змащування, норми витрат паливних і мастильних матеріалів
та способи їх економії;
слюсарну справу на рівні слюсаря з ремонту будівельних або інших
подібних за складністю машин.
Повинен уміти:
керувати одноковшовим екскаватором з об’ємом ковша 0,25 м3 з усіма
видами робочого обладнання під час розробляння ґрунтів у ході будівництва
об’єктів і споруд різного призначення, автомобільних, залізничних доріг,
різних каналів;
керувати одноковшовим екскаватором з об’ємом ковша від 0,25 м3 до 0,4
м3 з одним (двома) видами змінного робочого обладнання під час
розробляння ґрунтів у ході будівництва об’єктів і споруд різного
призначення, автомобільних, залізничних доріг, різних каналів;
улаштовувати виїмки, насипи, резерви, кавальєри і банкети;
рити котловани під фундаменти, опори ліній електропередач
і контактної мережі;
копати траншеї для підземних комунікацій водовідвідних кюветів,
нагірних і забанкетних канав, проходки гірничих виробок тощо;

застосовувати змінне робоче устаткування;
виконувати роботи з розробляння ґрунтів вище або нижче рівня стояння
машини у складних обмежених умовах;
виконувати роботи з навантажування сипких та шматкових матеріалів,
планування поверхонь, копання і чищення колодязів та ставків;
виконувати зруйнування та розпушення твердих і мерзлих ґрунтів;
здійснювати різання мерзлих ґрунтів;
виконувати щозмінний огляд, технічне обслуговування машини
та її робочих вузлів, брати участь у її плановому запобіжному ремонті.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
дотримуватися норм технологічного процесу;
знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці
й навколишнього середовища;
дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
використовувати у разі необхідності засоби попередження й усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені, тощо);
знати і використовувати інформаційні технології;
забезпечувати безпечне ведення робіт, запобігати виникненню аварій,
виробничого травматизму та професійних захворювань.
5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації
осіб
5.1. При підвищенні кваліфікації.
Професійно-технічна
освіта,
освітньо-кваліфікаційний
рівень
„кваліфікований робітник” за професією Машиніст екскаватора
одноковшового 4-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.
5.2. Після закінчення навчання.
Професійно-технічна
освіта,
освітньо-кваліфікаційний
рівень
„кваліфікований робітник” за професією Машиніст екскаватора
одноковшового 5-го розряду; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Виконання спеціалізованих робіт під час будівельних, ремонтнобудівельних, будівельно-дорожніх та сільськогосподарських робіт. (КВЕД
2010, Секція - F, клас – 43.12).
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання
відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча/жіноча (обмеження отримання професії за статевою
приналежністю визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими
та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці
жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план
Професія: 8332 Машиніст екскаватора одноковшового
Кваліфікація: машиніст екскаватора одноковшового 5-го розряду
Загальний фонд навчального часу: 486 годин
Кількість годин
№
з/п

Навчальні предмети

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

Загальнопрофесійна підготовка
Основи галузевої економіки і підприємництва
Інформаційні технології
Основи правових знань
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Будова та експлуатація екскаваторів
Робоче обладнання екскаваторів і технологія робіт
Охорона праці
Електротехніка
Читання креслень і електромонтажних схем
Матеріалознавство
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання на підприємстві
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація (або
проміжна
(поетапна)
кваліфікаційна
атестація при продовженні навчання

36
6
8
6
16
135
48
48
15
8
8
8
296
96
200
12

Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

474

5.
6.

Всього

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
2

2

2

7
4

Перелік кабінетів, майстерень, лабораторій для підготовки
кваліфікованих робітників за професією Машиніст екскаватора
одноковшового
1. Кабінети:
Будови та експлуатації екскаваторів
Матеріалознавства
Креслення
Правил дорожнього руху
Інформаційних технологій
Основ галузевої економіки і підприємництва
Охорони праці
2. Майстерні:
розбирально-складальних вузлів екскаваторів
технічного обслуговування систем і механізмів екскаваторів
3.
Лабораторія:
будови і технічного обслуговування систем і механізмів екскаваторів
4. Навчальний полігон:
для екскаваторів
Примітка:
для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання
кваліфікованих робітників:
- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок
їх об’єднання;
- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може
здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;
- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємствзамовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»
Кількість годин
№
з/п

Тема

Всього

1.

Підприємницька діяльність в будівництві.

2

2.

Основні напрямки розвитку підприємства в
будівельній діяльності
Бізнес-план як інструмент виробничої діяльності

2

Всього годин:

6

3.

З них на
лабораторно
-практичні
роботи

2

Тема 1. Підприємницька діяльність в будівництві.
Поняття підприємницької діяльності її ознаки та принципи. Завдання,
функції підприємництва. Правова база підприємницької діяльності.
Організаційно-правові форми підприємства.
Тема 2. Основні напрямки розвитку підприємства в будівельній
діяльності
Поняття, мета, напрямки діяльності. Правові основи функціонування.
Функції підприємства. Види підприємств в будівництві. Особливості
їх функціонування
Тема 3. Бізнес-план як інструмент виробничої діяльності
Створення матеріальних благ і прибутки - основа функціонування
виробництва. Комерційний розрахунок – метод введення виробничогосподарської діяльності. Складання бізнес-плану.

Типова навчальна програма з предмета
«!Інформаційні технології»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.
3.

Тема

Всього

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

Інформація та інформаційні технології

2

Програмні
засоби
ПК.
технології
Мережні системи та сервіси

Комп’ютерні

3

1

Всього годин:

3
8

1
2

Тема 1. Інформація та інформаційні технології
Використання інформаційних і комп’ютерних технологій для
автоматизації виробництва.
Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням:
верстатом,
агрегатом,
виробничою
установкою,
робото-технічним
комплексом, гнучким автоматизованим модулем.
Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології
Основні напрямки застосування обчислювальної техніки в галузі.
Галузеве програмне забезпечення.
Прикладне програмне забезпечення професійного спрямування
відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу.
Лабораторно-практична робота
Ознайомлення з програмними продуктами професійного спрямування.
Тема 3. Мережні системи та сервіси
Проблеми обміну інформацією. Передача інформації на відстань
і безпека каналів зв’язків. Принципи і методи обміну інформацією між
різними відомствами.
Лабораторно-практична робота
Робота з тематичними пошуковими каталогами та пошуковими
машинами. Вивчення основних принципів їхньої роботи.

Типова навчальна програма з предмета
«Основи правових знань»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.
3.

Тема
Закон України «Про підприємництво в Україні»
Основи трудового законодавства. Правові основи
ПТО
Правові основи у сфері транспорту і будівництва
Всього годин:

Всього

З них на
лабораторно
-практичні
роботи

1
3
2
6

Тема 1. Закон України «Про підприємництво в Україні»
Підприємництво та його види. Майно підприємства. Господарська,
економічна і соціальна діяльність підприємства. Порядок реорганізації
та ліквідації.
Тема 2. Основи трудового законодавства. Правові основи ПТО
Матеріальна відповідальність робітників і службовців за шкоду,
заподіяну підприємству, організації.
Відповідальність підприємства за шкоду заподіяну працівникові.
Особливий соціальний захист учнів професійно-технічних навчальних
закладів.
Тема 3. Правові основи у сфері транспорту і будівництва
Трудові відносини, соціальний захист і дисципліна працівників
транспорту і будівництва.
Особливості правового регулювання трудових відносин на транспорті
і в будівництві.

Типова навчальна програма з предмета
«Будова та експлуатація екскаваторів»
Кількість годин
№
з/п

Тема

1. Одноковшові екскаватори 2-ї, 3-ї розмірних
груп.
2. Силове обладнання одноковшових екскаваторів
з гідравлічним приводом 2-ї – 3-ї розмірних
груп.
3. Механізми повороту та ходовий пристрій
одноковшових екскаваторів з гідравлічним
приводом.
4. Системи
та
апаратура
керування
одноковшовими екскаваторами з гідравлічним
приводом.
5. Агрегати
та
механізми
одноковшових
екскаваторів з механічним приводом
3-ї
розмірної групи.
6. Ходовий пристрій одноковшових екскаваторів з
механічним приводом 3-ї розмірної групи.
7. Системи
керування
одноковшовими
екскаваторами з механічним приводом 3-ї
розмірної групи
Всього годин:

Всього

З них на
лабораторно практичні
роботи

4
8

9

8

10

7
2

48

Тема 1. Одноковшові екскаватори 2- ї та 3- ї розмірних груп
Загальна будова навісних неповно поворотних екскаваторів 2-ї
розмірної групи.
Повно поворотні одноківшові екскаватори 2-ї розмірної групи.
Використання екскаваторів 2-ї розмірної групи при виконанні мало об’ємних
будівельних та ремонтних робіт на території підприємств та в комунальному
господарстві. Загальна будова одноковшових екскаваторів 3-ї розмірної
групи на пневмоколісному або гусеничному шасі з гідравлічним
та механічним приводом.
Номенклатура
серійного
випуску
та
випущених
раніше
і використовуваних в експлуатації одноковшових екскаваторів 2-ї та 3-ї
розмірних груп і їх технічна характеристика.(Додаток №1)
Тема 2. Силове обладнання одноковшових
з гідравлічним приводом 2-ї та 3-ї розмірних груп

екскаваторів

Шестеренчасті насоси екскаваторів 2-ї розмірної групи. Аксіальнопоршневі гідронасоси та гідромотори екскаваторів 3-ї розмірної групи.

Здвоєні та строєні аксіально-поршневі насоси. Гідроциліндри екскаваторів
2-ї та 3-ї розмірних груп. Пристрої для подачі робочої рідини. Основні
несправності агрегатів, приладів та вузлів силового обладнання гідравлічного
приводу та роботи технічного обслуговування по ним. (додаток №1)
Розмірні групи екскаваторів
Номер
розмірних
груп

Вага
екскаватора,
т

Потужність
двигуна,
к.с.

Обєм
ковша, м³

Клас
экскаватора

0

менше 3

10-40

менше 0,1

дуже легкий

1

5-6

30-50

0,15-0,4

легкий

2

8-9

40-60

0,25-0,6

легкий

3

10-12

50-80

0,3-1,0

середній

4

19-30

80-130

0,65-1,6

середній

5

30-40

100-200

1,2-2,5

важкий

6

55-60

200-350

1,6-4,0

важкий

7

80-100

300-500

2,5-6,3

дуже важкий

9

100-160

400-800

5-10

особо важкий

Тема 3. Механізми повороту та ходовий пристрій одноковшових
екскаваторів з гідравлічним приводом
Механізми повороту неповно поворотних екскаваторів 2-ї розмірної
групи. Механізми повороту повно поворотних екскаваторів.
Ходовий пристрій навісних неповно поворотних екскаваторів
2-ї розмірної групи. Ходовий пристрій повно поворотних екскаваторів
3-ї розмірної групи на пневмоколісному та гусеничному шасі. Трансмісія.
Ходова частина. Механізм керування ходовим пристроєм.

Основні несправності агрегатів, механізмів, систем ходового пристрою.
Роботи технічного обслуговування та ремонту. Контрольно-регулювальні
роботи по механізмам трансмісії, ходової частини та механізмам керування.
Тема 4. Системи та апаратура керування одноковшовими
екскаваторами з гідравлічним приводом
Основні елементи систем керування та їх призначення. Пристрої для
регулювання тиску, потоку та витрати робочої рідини. Гідророзподільники
одноковшових екскаваторів з гідравлічним приводом 2-ї та 3-ї розмірних
груп. Основні несправності приладів та пристроїв системи керування
екскаваторами з гідравлічним приводом. Технічне обслуговування та ремонт
приладів та пристроїв керування екскаваторами з гідравлічним приводом.
Контрольно-регулювальні
роботи
по
клапанній
апаратурі
та гідророзподільникам.
Тема 5. Агрегати та механізми одноковшових екскаваторів
з механічним приводом 3-ї розмірної групи
Призначення головних муфт екскаваторів. Типи головних муфт. Будова
та робота постійно розімкнутих
(відкритих) та постійно замкнутих
(закритих) головних муфт екскаваторів 3-ї розмірної групи.
Основні несправності головних муфт. Контрольно-регулювальні
роботи по головним муфтам. Ремонт головних муфт.
Призначення і типи головних лебідок. Будова одновальних та двох
вальних головних лебідок. Зміна конструкції головних лебідок при
використанні різноманітних видів змінного робочого обладнання.
Особливості конструкції стрілових лебідок. Використання храпових
пристроїв.
Конструктивні особливості лебідок екскаваторів 3-ї розмірної групи.
Призначення і типи напірних механізмів. Конструктивні особливості
напірних механізмів та схема роботи напірних механізмів різних типів.
Призначення, будова та робота механізму відкривання днища ковша.
Основні несправності напірних механізмів та механізму відкривання
днища ковша. Технічне обслуговування та ремонт напірних механізмів
та механізму відкривання днища ковша.
Сталеві канати. Типи сталевих канатів, їх будова та маркування.
Кріплення канатів.
Основні несправності канатів. Поняття про норми бракування канатів.
Призначення та типи реверсивних механізмів. Будова реверсивних
механізмів та принцип дії при виконанні різноманітних операцій.
Призначення, типи механізмів повороту, їх будова. Будова та робота
гальм та стопорів механізму повороту.
Призначення та типи опорно-поворотних пристроїв.
Основні несправності реверсивних механізмів, механізмів повороту
та опорно–поворотних пристроїв. Контрольно-регулювальні роботи
по реверсивним механізмам, механізмам повороту та гальмам цих
механізмів. Ремонт реверсивних механізмів, механізмів повороту та опорно-

поворотних пристроїв.
Тема 6. Ходовий пристрій одноковшових екскаваторів
з механічним приводом 3-ї розмірної групи
Призначення механічного ходового пристрою екскаваторів. Типи
ходових пристроїв.
Загальна будова ходового пристрою гусеничних екскаваторів
з механічним приводом. Трансмісія гусеничного ходового пристрою. Ходова
частина гусеничного ходового пристрою. Будова ходової рами та гусеничних
візків, способи їх з’єднання. Гусеничний хід із збільшеною поверхнею
гусениць. Особливості передачі в екскаваторах з розширено-подовженим
гусеничним ходом. Гусеничний хід тракторного типу.
Загальна будова колісного ходового пристрою тракторного типу. Схема
трансмісії колісного ходу. Коробка передач та головна передача. Бортова
(колісна) передача. Ходова частина екскаватора на базі колісного трактора.
Особливості передачі руху в екскаваторах із змінною колією колісного ходу.
Виносні опори, їх призначення, типи та будова. Колеса та шини.
Загальна будова пневмоколісного ходового пристрою. Трансмісія
пневмоколісних екскаваторів. Проміжний редуктор ходового пристрою. Вали
приводу ведучих мостів. Задній ведучій міст.
Ходова частина пневмоколісного ходового пристрою. Ходова рама.
Підвіска. Стабілізатори підвіски. Виносні опори, їх призначення, типи,
будова. Колеса та шини.
Механізми керування ходовим пристроєм екскаваторів з механічним
приводом. Механізм зміни напряму руху гусеничного ходу. Механізм
стопоріння гусеничного ходу при виконанні екскаваторних робіт. Рульове
управління екскаваторів на базі колісних тракторів. Рульове управління
пневмоколісних екскаваторів. Будова та робота гідро підсилювачів рульового
управління. Гальмівна система екскаваторів на базі колісних тракторів
та пневмоколісних екскаваторів.
Конструктивні особливості ходових пристроїв екскаваторів з
механічним приводом, що вивчаються. Основні несправності ходового
пристрою екскаваторів з механічним приводом. Змащення агрегатів та
механізмів трансмісії та ходової частини ходового пристрою.
Використовувані трансмісійні масла та консистентні мастила. Контрольно–
регулювальні роботи по агрегатам ходового пристрою.
Регулювання натягу підшипників та зачеплення конічних шестерень
агрегаторів трансмісії. Регулювання натягу гусениці. Регулювання храпового
пристрою гусеничного ходу. Регулювання підшипників маточин коліс
колісного ходу. Контрольно-регулювальні роботи по рульовому управлінню
та гальмівній системі колісного ходу.
Тема 7. Системи керування одноковшовими екскаваторами
з механічним приводом 3-ї розмірної групи
Загальне поняття про системи керування екскаваторами з механічним

приводом. Типи систем керування. Конструкція основної та допоміжної
систем керування.
Загальна будова та схема дії механічної системи керування. Передача
руху до виконуючих механізмів. З’єднання елементів передач.
Загальна будова та схема дії пневматичної системи керування. Основні
агрегати, прилади та вузли системи і їх конструкція (компресор,
масловологовідділювач, охолоджувач повітря, балони для стисненого
повітря, клапани та золотники керування, виконуючі елементи).
Органи керування екскаваторами з механічним приводом.
Розташування важелів та педалей керування. Робота екскаваторів.
Основні несправності систем керування. Технічне обслуговування
та ремонт систем керування. Регулювання важільної системи.

Типова навчальна програма з предмета
«Робоче обладнання і технологія робіт»
№
з/п
1.

2.
3.
4.

Кількість годин
Тема
Робоче обладнання навісних одноковшових
екскаваторів
з
гідравлічним
приводом
2-ї розмірної групи.
Робоче обладнання одноковшових екскаваторів
з гідравлічним приводом 3-ї розмірної групи.
Робоче обладнання одноковшових екскаваторів
з механічним приводом 3-ї розмірної групи.
Технологія
виконання
земляних
робіт
екскаваторами 2-ї та 3-ї розмірних груп.
Всього годин:

Всього

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

10

12
12
14
48

Тема 1. Робоче обладнання навісних одноковшових екскаваторів
з гідравлічним приводом 2-ї розмірної групи
Змінне робоче обладнання одноковшових екскаваторів з гідравлічним
приводом 2-ї розмірної групи.
Уніфікована лопата. Призначення. Конструктивні схеми та різновиди
конструкції основних вузлів. Неповоротні та поворотні ковші. Механізм
відкривання днища ковша. Схема встановлення гідроциліндрів керування
переміщенням стріли, рукояті, поворотом ковша.
Навантажувач. Призначення. Конструктивна схема. Шарнірне
паралелограм не з'єднання елементів навантажувача.
Грейфер. Призначення. Конструктивні схеми. Робоче обладнання
грейфера на складаній стрілі: основна та подовжуючи стріли, рукоять,
підвіска, механізми повороту ковша та керування щелепами ковша, ківш.
Робоче обладнання грейфера з моноблочною стрілою. Види з'єднань
грейферних ковшів з рукояттю: неповоротне, неповно поворотне та повно
поворотне. Подовжувач підвіски грейфера. Типи щелеп грейфера.
Гідроциліндри керування переміщенням основної стріли, рукояті, поворотом
грейфера та замиканням і розмиканням щелеп ковша. Робочий процес.
Розпушувачі ґрунтів. Призначення, типи. Однозубий розпушувач,
схема встановлення, будова елементів конструкції. Трьохзубий розпушувачзахоплювач, схема встановлення, будова елементів конструкції (зубів,
ковша). Гідроциліндри управління роботою розрихлювачів. Робочий процес.
Гідро молот Призначення, схема встановлення, будова елементів
конструкції (підвіска, робочий циліндр, ударник та робочий інструмент).
Робочий цикл. Інші змінні робочі органи екскаваторів з гідравлічним
приводом, їх призначення. Номенклатура та ковші зворотної лопати

з пристроями для очищення лопати при налипанні вологого ґрунту. Ковші
для проведення дренажних, планувальних, зачисних, навантажувальних робіт
та риття вузьких траншей. Ковші прямої та зворотної лопати здвоєні.
Шнековий бур. Спеціалізовані грейфери, пристосовані для навантажувальнорозвантажувальних робіт з певними вантажами.
Тема 2. Робоче обладнання одноковшових екскаваторів
з гідравлічним приводом 3-ї розмірної групи
Зворотна лопата. Призначення. Конструктивні схеми та різновиди
конструкції основних вузлів: стріл, рукоятей і ковшів. Стріли, що
складаються з основної та подовжуючої частин. Нероз'ємні стріли
Г-подібної форми. Рукоять. Стандартні та профільні ковші. Схема
встановлення
гідроциліндрів
управління
переміщенням
основної
та подовжуючої стріли, рукояті та поворотом ковша. Зворотна лопата
із зміщеною віссю копання. Робочий процес.
Пряма лопата. Призначення. Конструктивні схеми та різновиди
конструкції основних вузлів: стріл, рукоятей і ковшів. Неповоротні
та поворотні ковші. Механізм відкривання днища неповоротного ковша.
Схема встановлення гідроциліндрів керування переміщенням стріли, рукояті
та поворотом ковша. Робочий процес.
Тема
3. Робоче обладнання одноковшових екскаваторів
з механічним приводом 3-ї розмірної групи
Загальне поняття про змінне робоче обладнання екскаваторів
з механічним приводом.
Пряма лопата. Призначення, основні вузли. Будова стріл, рукоятей
та ковшів. Одно балочні та двох балочні стріли. Одно балочні та двох
балочні рукояті. Шарнірна маятникова підвіска рукояті та підвіска
з сідловин підшипником та механізмом напору. Робочий процес. Зворотна
лопата. Призначення, основні вузли. Будова додаткової стійки, стріл,
рукоятей, ковшів. Одно балочні та двох балочні рукояті. Робочий процес.
Драглайн. Призначення, основні вузли. Конструкція решітчастої
стріли. Основні та подовжені стріли. Будова ковшів драглайна із зубцями та
суцільно-ріжучим краєм напівкруглої форми. Призначення та конструкція
наводки тягового канату. Особливості конструкції бокового драглайну.
Робочий процес.
Грейфер. Галузь застосування грейферів з канатною підвіскою ковша.
Загальна будова. Стріла грейфера. Конструкція ковша, типи ковшів. Одноканатні та двох канатні грейфери. Заспокоювач ковша. Робочий процес.
Кранове обладнання екскаватора. Призначення кранів-екскаваторів,
основні вузли. Основні та подовжені решітчасті стріли, стріли з гусачком.
Гакова підвіска, типи гакової підвіски. Гаки, типи гаків. Гаки основного
та допоміжного підіймання. Вантажозахоплюючі пристосування. Гаки,
скоби
(карабіни),
захоплювачі,
стропи
та
траверси.
Типи
вантажозахоплюючих пристосувань. Кліщові, фрикційні та замкові захвати.
Універсальні, полегшені та багато виткові стропи. Траверси. Дозвіл

на переобладнання екскаватора в кран-екскаватор та пуск його в роботу.
Робочий процес.
Установка для забивання паль (копер). Призначення, основні вузли.
Конструкція стріли, копра. Дизель-молот. Обладнання для встановлення
палі в робоче положення. Робочий процес.
Поняття про інші види змінного робочого обладнання. Шарова
установка для демонтажу старих будівель. Клин-баба для розробки мерзлих
ґрунтів. Робочий процес.
Основні несправності робочого обладнання екскаваторів. Технічне
обслуговування та ремонт робочого обладнання.
Тема 4. Технологія виконання земляних робіт екскаваторами
2-ї та 3-ї розмірних груп
Особливості земляних робіт, виконуваних навісними одноковшовими
екскаваторами з гідравлічним приводом 2-ї розмірної групи. Підготовка
майданчика для виконання робіт. Правила виконання земляних робіт
поблизу підземних комунікацій. Правила виконання робіт поблизу ліній
електропередач (ЛЕП) та в охоронній зоні ЛЕП. Правила встановлення
екскаваторів поблизу країв укосів, котлованів, траншей.
Роботи, виконувані екскаваторами, обладнаними прямою лопатою.
Розробка ґрунта прямою лопатою лобовою та боковою відкритою проходкою
з навантаженням грунта в автомобільний транспорт.
Роботи, виконувані екскаваторами, обладнаними зворотною лопатою.
Безтранспортна розробка ґрунта зворотною лопатою лобовою та боковою
закритою проходкою з вкладанням ґрунту у відвал, кавальєр чи земляну
споруду. Транспортна розробка ґрунту зворотною лопатою лобовою
та боковими закритою та відкритою проходками.
Організація комплексно-механізованих бригад при виконанні робіт
екскаваторами. Шляхи підвищення продуктивності праці.

Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»
Кількість годин

№
Тема

з/
п
1. Правові та організаційні основи охорони праці
2. Основи безпеки у галузі. Загальні відомості про
потенціал небезпек. Психологія безпеки праці.
Організація роботи з охорони праці .
3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека
виробництва і вибухозахист.
4. Основи електробезпеки
5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії.
Медичні огляди
6. Надання першої допомоги потерпілим при
нещасних випадках.
Підсумкова атестація з предмета
Всього годин:

Всього

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
5

1
2
1
2
2
15

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення
охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст
і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при
підготовці робітників виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності
підприємств: Конституція України, Кодекс законів України про працю, Закони
України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про пожежну
безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення», Кодекс України про адміністративні правопорушення, Порядок
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань
і аварій на виробництві.
Основні завдання охорони праці: створення системи правових, соціальноекономічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів
та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності
людини в процесі трудової діяльності, зниження та усунення небезпечних
та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту
працюючих.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про
потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи
з охорони праці

Загальні питання безпечного ведення робіт у галузі.
Захист від дії хімічних та біологічних чинників в разі аварій відповідно
виробництва в галузі.
Засоби колективного та індивідуального захисту машиніста екскаватора
одноківшового.
Спецодяг та спецвзуття. Дотримання санітарно-гігієнічних норм
на робочому місці.
Основні вимоги безпечного проведення робіт із застосуванням засобів
праці в зоні механізмів, що рухаються та електроустаткування.
Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною
небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна
перевірка знань з охорони праці.
Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час
проведення робіт за професіями в галузі.
Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при
експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які відносяться
до даної професії. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова
сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки
безпеки.
Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних
і шкідливих виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття, та інші
засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрації,
несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.
Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.
Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій.
Вимоги нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечного
проведення навчання в навчальних, навально-виробничих приміщеннях
навчальних закладів та безпечного проведення робіт із застосуванням засобів
праці на виробництві відповідної галузі під час виробничої практики.
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 небезпеку праці.
Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп
рухів, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження)
та їх вплив на безпеку праці.
Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки
виробничих процесі, обладнання, будівель і споруд.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба
в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно
з нормами та правилами.
Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова
сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт
з підвищ енною небезпекою або таких, де є потреба в професійному доборі.
Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План
евакуації з приміщень у разі аварії.
Безпечна організація і утримання робочого місця машиніста
екскаватора одноківшового. Безпечні прийоми і методи праці на робочому
місці. Вимоги до організації робочого місця машиніста екскаватора
одноківшового та проходів до нього. Дії машиніста екскаватора
одноківшового під час виникнення небезпечної ситуації на робочому місці.
Основні небезпечні виробничі фактори під час виконання робіт
машиніста екскаватора одноківшового.
Ознайомлення з типовою інструкцією щодо безпеки праці, умовами
і прийомами безпечної роботи під час виконання робіт машиніста
екскаватора одноківшового. Причини і види травматизму.
Індивідуальні
засоби
захисту
для
машиніста
екскаватора
одноковшового, вимоги до них; правила користування.
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.
Організація та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація,
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 пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова,
використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.
Організація пожежної охорони в галузі.
Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних
значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами
хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань
і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей
і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.
Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння
та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових
викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолі.
Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку
середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування
промислових аварій.
Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для
виробництв підвищеної вибухонебезпеки.
Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини
та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку
життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф
та їх наслідки.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного
струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження
людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість
дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення
потерпілого від дії електричного струму.
Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення.
Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична
напруга доторкання.
Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження
працюючих електричним струмом .
Допуск до роботи з електрикою та електрифікованими машинами.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.
Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади.
Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними
електросвітильниками.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила
роботи
на
електронно-обчислювальних
машинах
і персональних комп’ютерах.
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від
блискавки. Правила поведінки під час грози.
Тема 5. Основи гігієни праці 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, інфекцій, що передаються через кров,
фізіологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності
людини, викликають гострі та хронічні захворювання.
Лікувально-профілактичне харчування.
Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича
гімнастика, додержання норм піднімання і переміщення важких речей
неповнолітніми і жінками.
Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих,
навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення
та вентиляції. Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення:
робоче та загальне. Правила експлуатації освітлення.
Санітарно-побутове забезпечення працівників.
Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком
до 21 року.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних
випадках
Основи анатомії людини.
Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.
Основні принципи надання першої допомоги: правильність,
доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо
інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях,
припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.
Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад,
призначення, правила користування.
Способи реанімації. Штучне дихання способом „з рота в рот”
чи „з носа в ніс”. Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.
Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та
штучного дихання.
Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні
електричним струмом.
Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв’язок.
Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо.
Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.
Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості),
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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Тема 1. Елементи електрообладнання екскаватора одноковшового
Елементи електрообладнання екскаватора одноківшового.
Розбирання, ознайомлення з будовою і роботою магнето, автомата
випередження запалювання, пускового прискорювача. Їх збирання.
Встановлення запалювання.
Тема 2. Принципова схема електрообладнання
Принципова схема електрообладнання екскаватора одноковшового.
Читання схеми, призначення основних елементів.
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роботи

8
8

2
2

Тема 1. Читання креслень і схем
Ознайомлення з видами та призначенням креслень агрегатів, вузлів,
екскаватора одноковшового.
Читання робочих креслень.
Читання кінематичних, принципових електричних, принципових
гідравлічних схем екскаватора одноковшового.
Лабораторно-практична робота
Складання технологічних карт на ремонт та технічне обслуговування
механізмів, систем, вузлів екскаватора одноковшового.

Типова навчальна програма з предмета
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№
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Тема

Всього

Тверді сплави
Леговані сталі
Всього годин:

З них на
лабораторно
-практичні
роботи

4
4
8

Тема 1. Тверді сплави
Тверді сплави: їх види, хімічний склад, властивості і застосування.
Значення наплавочних твердих сплавів для відновлення деталей, що швидко
зношуються.
Тема 2. Леговані сталі
Леговані сталі з особливими фізичними і хімічними властивостями,
їх хімічний склад і використання в тракторобудуванні. Сталі стійкі проти
зношення.

Типова навчальна програма
з виробничого навчання
Професія: 8332 Машиніст екскаватора одноковшового
Кваліфікація: машиніст екскаватора одноковшового 5-го розряду
№
з/
п
1.
2.

3.
4.

5.

6.

1.
2.

Тема
І. Виробниче навчання в майстернях
Вступ. Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки
Розбирання
та
складання
силового
обладнання
одноковшових екскаваторів з об’ємом ковша від 0,25 до
0,4м3
Розбирання
та
складання
апаратури
управління
одноковшових екскаваторів з гідравлічним приводом
Розбирання та складання агрегатів та механізмів
екскаваторів з механічним приводом
Виробниче навчання на навчальному полігоні
Виконання робіт на одноковшових екскаваторах з ковшем
місткістю до 0,25м3 з усіма видами змінного робочого
обладнання
Виконання робіт на одноковшових екскаваторах з ковшем
місткістю від 0,25 до 0,4м3 з двома видами змінного
робочого обладнання
Всього годин:
ІІ. Виробнича практика
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки
та ознайомлення з підприємством
Самостійне
виконання робіт машиніста екскаватора
одноківшового складністю 5-го розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Всього годин:
Разом:

Кількість
годин
6
12

12
12

24

30

96
8
192

200
296

І. Виробниче навчання
Тема 1. Вступ. Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки
Навчально-виробничі і виховні завдання. Етапи професійного
зростання і трудового становлення робітників.
Базове підприємство училища, його трудові традиції, передовики
і новатори виробництва-випускники училища.
Ознайомлення учнів з майстернею, закріплення за ними робочих місць,
ознайомлення з порядком отримання і здачі інструменту.

Ознайомлення з режимом праці, формами організації праці, правилами
внутрішнього розпорядку в навчальних майстернях.
Виробничий план груп і училища.
Правила і норми безпеки праці в навчальних майстернях.
Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що виникають
під час роботи в майстернях (електричний струм, падіння, гострі деталі і т.д.)
Безпека праці під час переміщення вантажів.
Причини травматизму. Види травм. Заходи попередження травматизму.
Пожежна безпека. Причини пожеж в навчальних майстернях та інших
приміщеннях навчального закладу. Заходи попередження пожеж.
Правила поведінки учнів під час пожежі, порядок виклику пожежної
команди. Правила використання засобів пожежогасіння.
Основні правила і норми електробезпеки. Правила користування
електроприладами і електроінструментом, заземлення електроустаткування,
технічні засоби і способи захисту, знаки і написи безпеки, захисні засоби.
Види електротравм. Надання першої допомоги.
Тема 2. Розбирання та складання силового обладнання
одноковшових екскаваторів з об’ємом ковша від 0,25 до 0,4 м3
Інструктаж за змістом занять, з безпеки праці та організації робочого
місця.
Ознайомлення з технологічними картами, пристроями та обладнанням.
Вправи: організація робочого місця, підбір інструменту, пристроїв
та обладнання для розбирання та складання силового обладнання
екскаваторів. Розбирання силового обладнання, перевірка технічного
стану деталей, заміна спрацьованих деталей. Складання силового
обладнання. Проведення регулювальних робіт.
Здійснення контролю за якістю виконаних робіт.
Тема 3. Розбирання та складання апаратури управління
одноковшових екскаваторів з гідравлічним приводом
Інструктаж за змістом занять, з безпеки праці та організації робочого
місця.
Ознайомлення з технологічними картами, пристроями та обладнанням.
Вправи: організація робочого місця, підбір інструменту, пристроїв
та обладнання для розбирання та складання апаратури управління
одноківшевих екскаваторів з гідравлічним приводом. Розбирання
пристроїв для регулювання основних параметрів робочої рідини, гідро
розподільників. Перевірка технічного стану деталей, ущільнювачів.
Виявлення та заміна несправних деталей. Складання апаратури
управління. Проведення регулювальних робіт.
Здійснення контролю за якістю виконаних робіт.
Тема 4. Розбирання та складання агрегатів та механізмів
екскаваторів з механічним приводом
Інструктаж за змістом занять, з безпеки праці та організації робочого місця.

Ознайомлення з технологічними картами, пристроями та обладнанням.
Вправи: організація робочого місця, підбір інструменту, пристроїв
та обладнання для розбирання та складання агрегатів і механізмів
екскаваторів з механічним приводом. Розбирання головних муфт,
лебідок, механізмів напору і відкривання днища ковша, механізмів
реверсу і повороту. Перевірка технічного стану деталей, заміна
спрацьованих. Складання агрегатів та механізмів. Проведення
регулювальних робіт.
Здійснення контролю за якістю виконаних робіт
Виробниче навчання на навчальному полігоні
Тема 5. Виконання робіт на одноковшових екскаваторах з ковшем
місткістю до 0,25м ³ з усіма видами змінного робочого устаткування
Інструктаж за змістом занять, з безпеки праці та організації робочого
місця.
Ознайомлення з прийомами управління екскаваторами з ковшем
місткістю до 0,25м³ з усіма видами робочого устаткування.
Вправи: виконання робіт з розроблення ґрунту вище рівня стоянки
екскаватора, нижче рівня стоянки екскаватора з навантаженням його
в транспортний засіб та у відвал з усіма видами робочого устаткування.
Переміщення екскаватора до нового місця роботи.
Здійснення контролю за якістю виконання робіт.
Тема 6. Виконання робіт на одноковшових екскаваторах з ковшем
місткістю від 0,25
до 0,4м³ з двома видами змінного робочого
устаткування
Інструктаж за змістом занять, з безпеки праці та організації робочого місця.
Ознайомлення з прийомами управління екскаваторами з ковшем
місткістю від 0,2м³ до 0,4м³ з двома видами змінного робочого
устаткування.
Вправи: виконання робіт з розроблення ґрунту вище рівня стоянки
екскаватора, нижче рівня стоянки екскаватора з навантаженням його
в транспортний засіб та у відвал з двома видами робочого
устаткування. Переміщення екскаватора до нового місця роботи.
Здійснення контролю за якістю виконання робіт.
ІІ. Виробнича практика
Тема 1. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки.
Ознайомлення з підприємством
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві.
Ознайомлення з підприємством, а також з видами робіт за професією
Машиніст екскаватора одноковшового 5-го розряду. Інструктаж з охорони
праці на робочому місці

Тема 2. Самостійне виконання робіт на робочих місцях машиніста
екскаватора одноковшового складністю 5-го розряду
Самостійне виконання робіт на робочому місці Машиніста екскаватора
одноковшового під наглядом інструктора у відповідності до вимог
кваліфікаційної характеристики та з дотриманням норм безпеки праці.
Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється
кожним училищем окремо з урахуванням сучасних технологій, новітніх
устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням
з підприємствами замовниками кадрів та затверджується в установленому
порядку.
Кваліфікаційні пробна робота
Приклади робіт
1. Розроблення ґрунту одноківшовим екскаватором з ковшем місткістю
від 0,25 до 0,4м3 (включно) вище рівня стоянки екскаватора - пряма
лопата. З навантаженням ґрунту в транспортний засіб.
2. Розроблення ґрунту одноківшовим екскаватором з ковшем місткістю
від 0,25 до 0,4м3 (включно) нижче рівня стоянки екскаватора - зворотна
лопата з навантаженням ґрунту в транспортний засіб.
3. Розроблення ґрунту екскаватором обладнаним грейферним ковшем на
різну глибину під час риття котлованів.

КРИТЕРІЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ
Професія : 8332 Машиніст екскаватора одноковшового
Кваліфікація: 4-й розряд
ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:
- будову одноковшового екскаватора з об’ємом ковша 0,25 м3 з усіма
видами змінного робочого обладнання;
- будову одноковшового екскаватора з ковшем від 0,25 м3 до 0,4 м3
з одним (двома) видами змінного робочого обладнання;
- технічну характеристику одноковшового екскаватора з об’ємом ковша
0,25 м3 з усіма видами змінного робочого обладнання;
- технічну характеристику одноковшового екскаватора з об’ємом ковша
від 0,25 м3 до 0,4 м3 з одним (двома) видами змінного робочого
обладнання;
- принцип роботи механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної,
комбінованої, гальмівної й контрольно-захисної систем;
- причини виникнення несправностей і способи їх усунення;
- правила розробляння ґрунтів різних категорій, на різній глибині забою
як нижче, так і вище рівня стояння машини з дотриманням
визначених профілів і відміток за робочими кресленнями або
позначками майстра;
- умови мереж підземних комунікацій;
- правила застосування та використання змінного робочого
устаткування;
- монтаж і демонтаж робочого устаткування;
- режими змащування, норми витрат паливних і мастильних матеріалів
та способи їх економії;
- слюсарну справу на рівні слюсаря з ремонту будівельних або інших
подібних за складністю машин.
ВМІЄ:
- організувати робоче місце;
- керувати одноковшовим екскаватором з об’ємом ковша 0,25 м3 з усіма
видами робочого обладнання під час розробляння ґрунтів у ході
будівництва об’єктів і споруд різного призначення, автомобільних,
залізничних доріг, різних каналів;
- керувати одноковшовим екскаватором з об’ємом ковша від 0,25 м3
до 0,4 м3 з одним (двома) видами змінного робочого обладнання під
час розробляння ґрунтів у ході будівництва об’єктів і споруд різного
призначення, автомобільних, залізничних доріг, різних каналів;
- улаштовувати виїмки, насипи, резерви, кавальєри і банкети;
- рити котловани під фундаменти, опори ліній електропередач
і контактної мережі;

-

-

копати траншеї для підземних комунікацій водовідвідних кюветів,
нагірних і забанкетних канав, проходки гірничих виробок тощо;
застосовувати змінне робоче устаткування;
виконувати роботи з розробляння ґрунтів вище або нижче рівня
стояння машини у складних обмежених умовах;
виконувати роботи з навантажування сипких та шматкових
матеріалів, планування поверхонь, копання і чищення колодязів
та ставків;
виконувати зруйнування та розпушення твердих і мерзлих ґрунтів;
здійснювати різання мерзлих ґрунтів;
виконувати щозмінний огляд, технічне обслуговування машини
та її робочих вузлів, брати участь у її плановому запобіжному
ремонті.

Кількість на 15
осіб

№
з\
п

Найменування

1

2

1.

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

Інструмент
Набір слюсарний ПНМ – 15тр.
- ключі гайкові двобічні 8 х 10; 9 х 11;12х14;
17х19; 22х24; 27х30мм
- ключі гайкові накидні 12х14, 17х19 мм
- ключі торцювальні з квадратом 100х200,
14х250мм
- ключі переставні
- ключ свічний
- головки змінні з квадратом 10, 11, 12, 14мм
- тріскачка з сухарем з квадратом 14мм
- молоток слюсарний сталевий
- зубило
- бородок
- кліщі
- викрутки слюсарно – монтажні
- напилки плоскі
Кувалда 2кг
Нутромір індикаторний
Пристосування
Домкрат гаражний гідравлічний
Монтировка для монтажу і демонтажу коліс
Пристосування для розбирання і збирання
масляних насосів
Знімач універсальний трьох лапчастий
Інвентар
Піддон для деталей при розбиранні
Протипожежний інвентар (комплект)
Совок для прибирання
Щітка для змітання
Шафа групова для спецодягу
Ящик для обтирочних матеріалів

для
індивідуа
льного
користува
ння

для
групово
го
викорис
тання

3

4
8 комп.

3
-

3
1

-

2
4
1
2

2

5
1
3
8
1

Примітка

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

5

№
з/п
1

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10
11
12
13

14
15
16
17

18

Кількі
Примітки
сть
2
3
4
Лабораторія розбирально-складальних робіт
Робоче обладнання
Лопата пряма
2
Лопата зворотня
2
Навантажувач
2
Вузли механізмів повороту
Вузли механічних трансмісій
Кількість визначається
училищем
Муфта з’єднувальна
2
Вузли силових передач
Кількість визначається
Ходова частина екскаватора
училищем
Вузли ходових пристроїв
Кількість визначається
Силове гідравлічне
училищем
обладнання
Найменування

Насос-гідромотор
шестеренний
Насос – гідромотор аксіально
– поршневий нерегульований
Насос – гідромотор аксіально
– поршневий регульований
Гідроциліндр односторонньої
дії
Гідроциліндр двосторонньої
дії з одностороннім штоком.
Гідроциліндр з двостороннім
штоком
Вузли системи управління
гідравлічного приводу
Гідрозподільники (секційні і
моноблочні)
З’єднання трубопроводів
нерухомих
З’єднання трубопроводів
рухомих
Рукава високого тиску (РВТ)
Обладнання технологічне

19

Верстак для проведення
розбирально-складальних

2
1

1
1
1

Кількість визначається
училищем
4-6
4-6
4-6

8
Кількість визначається
училищем

робіт
Підставки під агрегати
№
з/п
1

1.
2.

1.
2.

Кількість визначається
училищем

Найменування і тип
2
Навчальний полігон
Обладнання
Навчальні екскаватори
Неповноповоротний екскаватор ЕО-2621В
з гідравлічним приводом на базі трактора
Повноповоротний екскаватор на шасі
автомобіля
Робоче обладнання екскаватора
Ківш універсальний для звичайних земляних
робіт різної, конфігурації і конструкції
Ківш для навантажувальних робіт

Прилади, пристосування та інвентар
1. Комплект приладів та інструмента для
визначення технічного стану тракторів
2. Прилад для визначення технічного стану
гідросистем тракторів
3. Аптечка
4. Шафа для спецодягу
5. Протипожежні засоби (комплект)
6. Відро для паливо-мастильних матеріалів
7. Лійка для заливки
паливо-мастильних
матеріалів у баки екскаваторів
8. Каністра
9. Шланг гумовий
10. Солідолонагнітач
11. Кімната для зберігання інструментів і
інвентарю
12. Щит-настил під екскаватор

1.
2.
3.
4.

Елементи полігону
Ділянка прямолінійного руху
Кар’єр, розбитий на участки
Дорожні знаки, що відповідають ситуації на
всіх маршрутах
Косогір

Кількість

Примітка

3

4

1
1

3
1

2
1
1
1
1

1
1
2

1
1
1
1

кількість
визначається
училищем

Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти
ДСПТО 8332.F.43.12-2015
(позначення стандарту)

Професія: Машиніст екскаватора одноковшового
Код: 8332
Кваліфікація: машиніст екскаватора одноковшового 6-го розряду

Видання офіційне
Київ - 2015

Освітньо-кваліфікаційна характеристика
випускника професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)
підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
1. Професія: 8332 машиніст екскаватора одноковшового
2. Кваліфікація: машиніст екскаватора одноковшового 6-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
будову одноковшового екскаватора з об’ємом ковша місткістю від
0,4 до 1,6 м3 (включно) з усіма видами змінного та основного робочого
обладнання (прямою та зворотною лопатою, драглайном, грейфером, краном,
копром);
технічну характеристику одноковшового екскаватора з об’ємом ковша
місткістю від 0,4 до 1,6 м3 (включно) з усіма видами змінного та основного
робочого обладнання (прямою та зворотною лопатою, драглайном,
грейфером, краном, копром);
принцип роботи механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної,
комбінованої, гальмівної й контрольно-захисної систем;
причини виникнення несправностей і способи їх усунення;
правила розробляння ґрунтів різних категорій, на різній глибині забою
як нижче, так і вище рівня стояння машини з дотриманням визначених
профілів і відміток за робочими кресленнями або позначками майстра;
умови пальового кріплення рестелів, мереж підземних та наземних
комунікацій;
правила застосування та використання змінного робочого устаткування;
монтаж і демонтаж робочого устаткування;
режими змащування, норми витрат паливних і мастильних матеріалів
та способи їх економії;
слюсарну справу на рівні слюсаря з ремонту будівельних або інших
подібних за складністю машин.
Повинен уміти:
керувати одноковшовим екскаватором з об’ємом ковша місткістю
від 0,4 до 1,6 м3 (включно) з усіма видами змінного та основного обладнання
(прямою та зворотною лопатою, драглайном, грейфером, краном, копром)
під час розробляння ґрунтів у ході будівництва об’єктів і споруд різного
призначення, автомобільних і залізничних доріг, різних каналів, виконання
споруд;
улаштовувати виїмки, насипи, резерви, кавальєри і банкети;
рити котловани під фундаменти, опори ліній електропередач
і контактної мережі;
копати траншеї для підземних та наземних комунікацій, водовідвідних
кюветів, нагірних і забанкетних канав, проходки гірничих виробок тощо;
застосовувати змінне робоче устаткування;

виконувати роботи з розробляння ґрунтів вище або нижче рівня стояння
машини у складних обмежених умовах;
виконувати роботи з навантажування сипких та шматкових матеріалів;
виконувати роботи з планування поверхонь, копання та чищення колодязів
і ставків;
виконувати грейферні, навантажувальні та монтажно-кранові роботи;
забивати палі;
виконувати роботи із зруйнування та розпушення твердих і мерзлих
ґрунтів;
виконувати щозмінний огляд, технічне обслуговування машини
та її робочих вузлів, брати участь у її плановому запобіжному ремонті.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватись норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці
й навколишнього середовища, дотримуватись 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 Машиніст екскаватора
одноковшового 5-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.
5.2. Після закінчення навчання.
Професійно-технічна
освіта,
освітньо-кваліфікаційний
рівень
„кваліфікований робітник” за професією Машиніст екскаватора
одноковшового 6-го розряду; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Виконання спеціалізованих робіт під час будівельних, ремонтно-будівельних,
будівельно-дорожніх та сільськогосподарських робіт. (КВЕД 2010, Секція F, клас – 43.12).
7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання
відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча/жіноча (обмеження отримання професії за статевою
приналежністю визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими
та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці
жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план
Професія: 8332 Машиніст екскаватора одноковшового
Кваліфікація: машиніст екскаватора одноковшового 6-го розряду
Загальний фонд навчального часу: 320 годин
Кількість годин
№
з/п

Навчальні предмети

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

Загальнопрофесійна підготовка
Основи галузевої економіки і підприємництва
Інформаційні технології
Основи правових знань
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Будова та експлуатація екскаваторів
Охорона праці
Електротехніка
Читання креслень і електромонтажних схем
Матеріалознавство
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання на підприємстві
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація (або
проміжна
(поетапна)
кваліфікаційна
атестація при продовженні навчання

37
10
6
6
15
65
24
15
12
8
6
200
48
152
10

Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

310

5.
6.

Всього

З них на
лабораторно
-практичні
роботи

3
3

8
3

Перелік кабінетів, майстерень, лабораторій для підготовки
кваліфікованих робітників за професією Машиніст екскаватора
одноковшового
1. Кабінети:

2. Майстерні підприємства

• Будови та експлуатації екскаваторів
• Матеріалознавства
• Креслення
 Правил дорожнього руху
 Інформаційних технологій
 Охорони праці
3.

Будівельні майданчики

Примітка:
для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання
кваліфікованих робітників:
- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок
їх об’єднання;
- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може
здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;
- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємствзамовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»
Кількість годин
№
з/п
1.

2.
3.
4.

Тема
Менеджмент і сучасна організація будівельного
виробництва.
Комерційна
діяльність
підприємств (маркетинг)
Планування підприємницької діяльності.
Прибуток будівельних організацій
Інноваційна діяльність будівельного
підприємства
Всього годин

Всього

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

2

2
4
2
10

Тема 1. Менеджмент і сучасна організація будівельного
виробництва. Комерційна діяльність підприємств (маркетинг)
Поняття та необхідність менеджменту. Сучасні принципи
менеджменту, вимоги до сучасного менеджера. Методи управління та його
організаційні структури. Маркетинг у підприємницькій діяльності, його
сутність, головна мета. Визначення ринку, його сегментація. Товарна
політика маркетингу в будівництві. Знання реклами.
Тема 2. Планування підприємницької діяльності
Поняття, види планування в будівництві. Бізнес-план як інструмент
підприємницької діяльності, призначення, структура.
Тема 3. Прибуток будівельних організацій
Поняття прибутку його види. Формування і розподіл прибутку.
Рентабельність та її види. Фактори підвищення прибутку
Тема 4. Інноваційна діяльність будівельного підприємства
Інновації, їх місце в діяльності сучасного будівництва. Науковотехнологічний прогрес, його форми. Основні напрямки сучасного НТП.
Показники НТП, економічний ефект заходів НТП.

Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.
3.

Тема

Всього

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

1
2
3
6

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

1
2
3

Тема 1. Інформація та інформаційні технології
Ієрархічні системи управління виробництвом (за напрямом професії).
Ієрархія інформаційних технологій за рівнями складності об’єктів
інформатизації: АРМ, мережеві інформаційно-пошукові системи.
Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології
Робота з прикладними програмами професійного спрямування
(за напрямом професії).
Лабораторно-практична робота
Використання можливостей програмних продуктів за напрямом
професії у професійному навчанні.
Тема 3. Мережні системи та сервіси
Поняття електронної комерції, її переваги і обмеження.
Схеми електронної комерції: бізнес-бізнес (В2В).
Лабораторно-практична робота
Робота з інформаційно-довідковими системами та електронними
бібліотеками: створення бібліографічного каталогу за професією.

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

Тема

Всього

1.

Правове регулювання
в економіці України

відносин

власності

2.

Господарсько-правова відповідальність
Всього годин:

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

3
3
6

Тема 1. Правове регулювання відносин власності в економіці
України
Поняття та форми власності в економіці України. Право власності.
Суб’єкти права власності. Право державної власності. Право приватної
власності. Правовий режим майна державних підприємств. Особливості
правового режиму майна державних бюджетних установ.
Тема 2. Господарсько-правова відповідальність
Поняття відповідальності у господарському праві. Функції
відповідальності: стимулююча, штрафна, компенсаційна, інформаційна.
Види відповідальності: відшкодування збитків, штрафні санкції, штраф,
неустойка, пеня, оперативно-господарські санкції, конфіскація, плановогоспрозрахункові санкції, господарсько-організаційні санкції. Підстави
відповідальності.

Типова навчальна програма з предмета
«Будова та експлуатація екскаваторів»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

Тема

Всього

Будова екскаваторів 4-ї та 5-ї розмірних груп
Виконання робіт екскаваторами, обладнаними
драглайном
Виконання робіт екскаваторами, обладнаними
грейфером
Виконання робіт кранами-екскаваторами
Виконання
(копром)

робіт

сваєбійною

установкою
Всього годин:

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

6
6
4
4
4
24

Тема 1. Будова одноковшових екскаваторів 4-ї та 5-ї розмірних
груп
Номенклатура серійних та випущених раніше і використовуваних
в експлуатації одноковшових екскаваторів з механічним і гідравлічним
приводом 4-ї та 5-ї розмірних груп. (додаток №1) Їх технічна характеристика.
Огляд конструкцій екскаваторів. Силове та робоче обладнання. Особливості
кінематичних та гідравлічних схем. Технологічні можливості екскаваторів.
Тема.2 Виконання робіт екскаваторами, обладнаними драглайном
Призначення обладнання драглайна та роботи, виконувані з його
допомогою. Монтаж робочого обладнання драглайна на екскаватор
з механічним приводом та правила запасовки канатів.
Види забоїв при роботі екскаватора, обладнаного драглайном.
Параметри робочого місця при роботі екскаватора, обладнаного драглайном.
Правила встановлення екскаваторів на робочому майданчику при
різноманітних видах забоїв. Прийоми виконання робіт екскаваторами
з драглайном на різноманітних ґрунтах, в різних забоях, при розробці ґрунтів
у відвал та навантаженні його в транспорт. Шляхи скорочення тривалості
робочого циклу екскаватора.
Пересування екскаватора в забої. Освітлення та сигналізація при роботі
екскаваторів. Планувальні та зачисні роботи.
Технологічні можливості екскаваторів, обладнаних драглайном.
Тема 3. Виконання робіт екскаваторами, обладнаними грейфером
Призначення обладнання грейфера та роботи, виконувані з його
допомогою. Одноканатні та двохканатні грейфери. Монтаж робочого обладнання
грейферним приводом та правила запасовки канатів. Монтаж робочого
обладнання грейфера на екскаватор з гідравлічним приводом.

Види забоїв при роботі екскаваторів, обладнаних грейфером.
Параметри робочого місця при роботі екскаватора, обладнаного грейфером.
Правила встановлення екскаваторів на робочому майданчику при
різноманітних видах забоїв. Прийоми виконання робіт екскаваторами,
обладнаними грейфером, на різноманітних ґрунтах, в різних забоях,
при розробці ґрунтів у відвал та навантаженні його в транспорт.
Використання екскаваторів, обладнаних грейфером, на навантажувальнорозвантажувальних роботах. Шляхи скорочення тривалості робочого циклу
екскаватора.
Пересування екскаватора в забої. Освітлення та сигналізація при роботі
екскаваторів. Планувальні та зачисні роботи.
Технологічні можливості екскаваторів, обладнаних грейфером.
Тема 4. Виконання робіт кранами-екскаваторами
Сфера застосування Правил будови і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів. Вимоги органів Державного нагляду охорони праці
до реконструкції одноковшових екскаваторів. Монтаж робочого обладнання крана
на екскаватори з механічним приводом (основних та подовжених решітчастих
стріл, стріл з гусачком). Монтаж вантажозахоплювальних органів (гайкової
підвіски). Вибір гаків. Гаки основного та допоміжного підіймання. Правила за
пасування канатів.
Реєстрація кранів–екскаваторів в органах Державного нагляду охорони
праці та введення їх в експлуатацію. Технічний огляд вантажопідіймальних
кранів, його види та його періодичність. Технічна документація на кранекскаватор.
Сфера застосування кранів-екскаваторів. Вимоги до робочого майданчика.
Встановлення крана–екскаватора поблизу
котлованів, траншей, ліній
електропередач, на насипному ґрунті.
Загальні поняття про стійкість вантажопідіймальних кранів. Вантажна
та власна стійкість, вантажна характеристика. Прилади безпеки,
якими
оснащуються крани-екскаватори.
Параметри робочого місця крана-екскаватора.
Персонал, зайнятий на вантажопідіймальних роботах, та вимоги до нього.
Правила виконання основних вантажопідіймальних робіт. Вимоги
до вантажозахоплюючих пристосувань (гаків, скоб, карабінів, захватів, строп,
траверс) та їх вибір.
Типові схеми стропування вантажів. Виконання робіт в екстремальних
умовах (поблизу котлованів, траншей, ліній електропередач; над приміщеннями,
в яких перебувають люди; при переміщенні небезпечних вантажів; монтажні
роботи з великогабаритними конструкціями).
Знакова сигналізація при роботі вантажопідіймальних машин.
Відповідальність за порушення правил виконання робіт.
Шляхи скорочення тривалості робочого циклу.
Тема 5. Виконання робіт сваєбійною установкою (копром)

Загальне поняття про роботи, виконувані екскаваторами, обладнаними
сваєбійною установкою (копром). Монтаж робочого обладнання сваєбійної
установки (копра) на екскаватори з механічним приводом та правила за
пасування канатів. Параметри робочого місця при роботі екскаватора,
обладнаного сваєбійною установкою (копром). Правила встановлення
екскаватора на робочому майданчику. Шляхи скорочення тривалості робочого
циклу екскаватора.
Додаток №1
Розмірні групи екскаваторів
Номер
розмірних
груп

Вага
екскаватора,
т

Потужність
двигуна,
к.с.

Обєм
ковша, м³

Клас
экскаватора

0

менше 3

10-40

менше 0,1

дуже легкий

1

5-6

30-50

0,15-0,4

легкий

2

8-9

40-60

0,20,6

легкий

3

10-12

50-80

0,3-1,0

середній

4

19-30

80-130

0,65-1,6

середній

5

30-40

100-200

1,2-2,5

важкий

6

55-60

200-350

1,6-4,0

важкий

7

80-100

300-500

2,5-6,3

дуже важкий

9

100-160

400-800

5-10

особо важкий

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

Кількість годин
Тема

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

Всього

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
5

1
2
1
2
2
15

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони
праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст
і
порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при
підготовці робітників виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності
підприємств: Конституція України, Кодекс законів України про працю,
Закони України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про
пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя
населення»,
Кодекс
України
про
адміністративні
правопорушення, Порядок розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
Основні завдання охорони праці: створення системи правових, соціальноекономічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів
та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності
людини в процесі трудової діяльності, зниження та усунення небезпечних
та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту
працюючих.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості
про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи
з охорони праці

Загальні питання безпечного ведення робіт у галузі.
Захист від дії хімічних та біологічних чинників в разі аварій відповідно
виробництва в галузі.
Засоби колективного та індивідуального захисту машиніста екскаватора
одноківшового.
Спецодяг та спецвзуття. Дотримання санітарно-гігієнічних норм
на робочому місці.
Основні вимоги безпечного проведення робіт із застосуванням засобів
праці в зоні механізмів, що рухаються та електроустаткування.
Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною
небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна
перевірка знань з охорони праці.
Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час
проведення робіт за професіями в галузі.
Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці
при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування,
які відносяться до даної професії. Зони безпеки та їх огородження. Світлова
і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування.
Знаки безпеки.
Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних
і шкідливих виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття, та інші
засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрації,
несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.
Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.
Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій.
Вимоги нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечного
проведення навчання в навчальних, навчально – виробничих приміщеннях
навчальних закладів та безпечного проведення робіт із застосуванням засобів
праці на виробництві відповідної галузі під час виробничої практики.
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 небезпеку праці.
Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп
рухів, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження)
та їх вплив на безпеку праці.
Вимоги нормативно – правових актів про охорону праці щодо безпеки
виробничих процесі, обладнання, будівель і споруд.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба
в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно
з нормами та правилами.
Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова
сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт
з підвищ енною небезпекою або таких, де є потреба в професійному доборі.
Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План
евакуації з приміщень у разі аварії.
Безпечна організація і утримання робочого місця машиніста
екскаватора одноківшового. Безпечні прийоми і методи праці на робочому
місці. Вимоги до організації робочого місця машиніста екскаватора
одноківшового та проходів до нього. Дії машиніста екскаватора
одноківшового під час виникнення небезпечної ситуації на робочому місці.
Основні небезпечні виробничі фактори під час виконання робіт
машиніста екскаватора одноківшового.
Ознайомлення з типовою інструкцією щодо безпеки праці, умовами
і прийомами безпечної роботи під час виконання робіт машиніста
екскаватора одноківшового. Причини і види травматизму.
Індивідуальні
засоби
захисту
для
машиніста
екскаватора
одноківшового, вимоги до них; правила користування.
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. Пожежнонебезпечні
властивості речовин.
Організація та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація,
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
пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення,
будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах
галузі.
Організація пожежної охорони в галузі.
Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних
значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами
хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань
і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей
і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.
Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння
та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових
викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолі.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку
середовища.
Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування
промислових аварій.
Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для
виробництв підвищеної вибухонебезпеки.
Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини
та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку
життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф
та їх наслідки.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного
струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження
людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість
дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення
потерпілого від дії електричного струму.
Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення.
Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична
напруга доторкання.
Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження
працюючих електричним струмом .
Допуск до роботи з електрикою та електрифікованими машинами.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.
Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади.
Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними
електросвітильниками.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила
роботи
на
електронно-обчислювальних
машинах
і персональних комп’ютерах.
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від
блискавки. Правила поведінки під час грози.
Тема 5. Основи гігієни праці 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, інфекцій, що передаються через кров,
фізіологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності
людини, викликають гострі та хронічні захворювання.
Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича
гімнастика, додержання норм піднімання і переміщення важких речей
неповнолітніми і жінками.
Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.
Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих,
навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення
та вентиляції. Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення:
робоче та загальне. Правила експлуатації освітлення.
Санітарно-побутове забезпечення працівників.
Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком
до 21 року.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних
випадках
Основи анатомії людини.
Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.
Основні принципи надання першої допомоги: правильність,
доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо
інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях,
припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.
Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад,
призначення, правила користування.
Способи реанімації. Штучне дихання способом „з рота в рот”
чи „з носа в ніс”. Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.
Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та
штучного дихання.
Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні
електричним струмом.
Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв’язок.
Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо.
Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.
Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості),
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.

Типова навчальна програма з предмета
«Електротехніка»
Кількість годин
№
з/п

Тема

1.
2.

Електричні машини постійного струму
Електричні машини змінного струму

Всього

Всього годин:

З них на
лабораторно
-практичні
роботи

7
5
12

Тема 1. Електричні машини постійного струму
Будова й принцип дії генератора постійного струму. Спрощена схема
генератора постійного струму та спрощена схема обмотки якоря. Типи
генераторів постійного струму. Види збудження генератора.
Електричні двигуни постійного струму, їх будова і принцип роботи.
Електричні схеми двигунів постійного струму.
Тема 2. Електричні машини змінного струму
Будова й принцип дії синхронного генератора змінного струму,
їх схеми і характеристики.
Будова і принцип дії синхронних двигунів.
Принцип дії і будова трифазних асинхронних двигунів. Схеми пуску
синхронних двигунів.

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

Кількість годин
Тема

1. Читання креслень і електромонтажних схем
Всього годин:

Всього

З них на
лабораторн
о-практичні
роботи

8
8

Тема 1. Читання креслень і електромонтажних схем
Ознайомлення з видами та призначенням креслень агрегатів,
механізмів, вузлів екскаваторів одноковшових.
Читання робочих креслень деталей, вузлів, механізмів, агрегатів
екскаваторів одноковшових.
Читання кінематичних, принципових гідравлічних і пневматичних схем
екскаваторів одноковшових.
Складальні креслення і технологічні карти на ремонт та технічне
обслуговування екскаватора та обладнання.

Типова навчальна програма з предмета
«Матеріалознавство»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.

Тема

Тверді сплави
Паливо-мастильні матеріали. Спеціальні рідини
Всього годин:

Тема 1. Тверді сплави
Металокерамічні, мінералокерамічні, наплавочні
їх хімічний склад, властивості і застосування.

Всього

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
4
6
тверді

сплави,

Тема 2. Паливо-мастильні матеріали. Спеціальні рідини
Використання стиснутих нафтових газів як моторного палива.
Властивості газів.
Рідини, які використовують для гальмівних систем, видалення нагару
і накипу та низькозамерзаючі рідини.

Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія: 8332 Машиніст екскаватора одноковшового
Кваліфікація: машиніст екскаватора одноковшового 6-го розряду
№
Кількість
Тема
з/п
годин
І. Виробниче навчання на підприємстві
Виробниче навчання на будівельних майданчиках
1. Вступ. Безпека праці і пожежна безпека на будівельних
8
майданчиках. Безпека праці під час виконання робіт на
одноковшових екскаваторах
2. Виконання робіт на одноківшовому екскаваторі з ковшем
8
3
місткістю від 0,4 до 1,6 м
(включно) з робочим
устаткуванням - пряма лопата
3. Виконання робіт на одноківшовому екскаваторі з ковшем
8
3
місткістю від 0,4 до 1,6 м (включно)з робочим
устаткуванням - зворотна лопата
4. Виконання робіт на одноківшовому екскаваторі з ковшем
6
3
місткістю від 0,4 до 1,6 м
(включно) з робочим
устаткуванням - драглайн
5. Виконання робіт на одноківшовому екскаваторі з ковшем
6
3
місткістю від 0,4 до 1,6 м
(включно) з робочим
устаткуванням - грейфер
6. Виконання робіт на одноківшовому екскаваторі з ковшем
6
3
місткістю від 0,4 до 1,6 м
(включно)з робочим
устаткуванням - кран
7. Виконання робіт на одноківшовому екскаваторі з ковшем
6
3
місткістю від 0,4 до 1,6 м
(включно) з робочим
устаткуванням - копер
Всього годин:
48
ІІ. Виробнича практика
1. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки та
8
ознайомлення з підприємством
2. Самостійне
виконання робіт машиніста екскаватора
144
одноківшового складністю 6-го розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Всього годин:
152
Разом:
200

І. Виробниче навчання
Тема 1. Вступ. Безпека праці і пожежна безпека на будівельних
майданчиках. Безпека праці під час виконання робіт на одноковшових
екскаваторах
Навчально-виробничі і виховні завдання. Етапи професійного
зростання і трудового становлення робітників.
Ознайомлення з режимом праці, формами організації праці, правилами
внутрішнього розпорядку на будівельних майданчиках.
Правила і норми безпеки праці на будівельних майданчиках.
Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що виникають
під час роботи на будівельних майданчиках.
Техніка безпеки під час переміщення екскаваторів.
Причини травматизму. Види травм. Заходи попередження травматизму.
Пожежна безпека. Причини пожеж на будівельних майданчиках.
Заходи попередження пожеж.
Правила поведінки під час пожежі, порядок виклику пожежної
команди. Правила використання засобів пожежогасіння.
Основні правила і норми електробезпеки. Види електротравм. Надання
першої допомоги.
Тема 2. Виконання робіт на одноківшовому екскаваторі з ковшем
місткістю від 0,4 до 1,6м3 (включно) з робочим устаткуванням - пряма
лопата
Інструктаж за змістом занять, з безпеки праці та організації робочого
місця.
Ознайомлення з прийомами управління екскаваторами з ковшем
місткістю до 0,4 до 1, 6 м³ (включно) з робочим устаткуванням – пряма
лопата.
Вправи: виконання робіт з розроблення ґрунту вище рівня стоянки
екскаватора, нижче рівня стоянки екскаватора з навантаженням його
в транспортний засіб та у відвал. Переміщення екскаватора до нового
місця роботи.
Здійснення контролю за якістю виконання робіт.
Тема 3. Виконання робіт на одноківшовому екскаваторі з ковшем
місткістю від 0,4 до 1,6 м3 (включно) з робочим устаткуванням зворотна лопата
Інструктаж за змістом занять, з безпеки праці та організації робочого
місця.
Ознайомлення з прийомами управління екскаваторами з ковшем
місткістю від до 0,4 до 1,6 м³ (включно) з робочим устаткуванням зворотна
лопата.
Вправи: виконання робіт з розроблення ґрунту нижче рівня стоянки
екскаватора, з навантаженням його в транспортний засіб та у відвал.
Переміщення екскаватора до нового місця роботи.

Здійснення контролю за якістю виконання робіт.
Тема 4. Виконання робіт на одноківшовому екскаваторі з ковшем
місткістю від 0,4 до 1,6 м3 (включно) з робочим устаткуванням драглайн
Інструктаж за змістом занять, з безпеки праці та організації робочого
місця.
Ознайомлення з прийомами управління екскаваторами з ковшем
місткістю від до 0,4 до 1,6 м³ (включно) з робочим устаткуванням драглайн.
Вправи: виконання робіт з розроблення ґрунту нижче рівня стоянки
екскаватора, з навантаженням його в транспортний засіб та у відвал.
Переміщення екскаватора до нового місця роботи.
Здійснення контролю за якістю виконання робіт.
Тема 5. Виконання робіт на одноківшовому екскаваторі з ковшем
місткістю від 0,4 до 1,6 м3 (включно) з робочим устаткуванням грейфер
Інструктаж за змістом занять, з безпеки праці та організації робочого
місця.
Ознайомлення з прийомами управління екскаваторами з ковшем
місткістю від до 0,4 до 1,6 м³ (включно) з робочим устаткуванням - грейфер.
Вправи: виконання робіт з розроблення ґрунту нижче і вище рівня
стоянки екскаватора, з навантаженням його в транспортний засіб та у
відвал. Переміщення екскаватора до нового місця роботи.
Здійснення контролю за якістю виконання робіт.
Тема 6. Виконання робіт на одноківшовому екскаваторі з ковшем
місткістю від 0,4 до 1,6 м3 (включно) з робочим устаткуванням - кран
Інструктаж за змістом занять, з безпеки праці та організації робочого
місця.
Ознайомлення з прийомами управління екскаваторами з ковшем
місткістю від до 0,4 до 1,6 м³ (включно) з робочим устаткуванням - кран.
Вправи: виконання робіт з навантаження вантажів в транспортний
засіб та розвантаження їх. Переміщення вантажів з одного місця на
інше. Виконання монтажних робіт. Переміщення екскаватора до нового
місця роботи.
Здійснення контролю за якістю виконання робіт.
Тема 7. Виконання робіт на одноківшовому екскаваторі з ковшем
місткістю від 0,4 до 1,6 м3 (включно) з робочим устаткуванням - копер
Інструктаж за змістом занять, з безпеки праці та організації робочого
місця.
Ознайомлення з прийомами управління екскаваторами з ковшем
місткістю від до 0,4 до 1,6 м³ (включно) з робочим устаткуванням - копер.
Вправи: виконання робіт екскаватором з робочим устаткуванням копер. Переміщення екскаватора до нового місця роботи.
Здійснення контролю за якістю виконання робіт.

ІІ. Виробнича практика
Тема 1. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки
та ознайомлення з підприємством
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві.
Ознайомлення з підприємством, а також з видами робіт професії Машиніст
екскаватора одноковшового, 6-го розряду. Інструктаж з охорони праці
на робочому місці.
Тема 2. Самостійне
виконання робіт машиніста екскаватора
одноковшового складністю 6-го розряду
Самостійне виконання робіт на робочому місці машиніста екскаватора
одноковшового під наглядом інструктора у відповідності до вимог
кваліфікаційної характеристики та з дотриманням норм безпеки праці.
Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється
кожним училищем окремо з урахуванням сучасних технологій, новітніх
устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням
з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому
порядку.
Кваліфікаційні пробні роботи
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Приклади робіт
Розроблення ґрунту одноковшовим екскаватором з ковшем місткістю
від 0,4 до 1,6 м3 (включно) вище рівня стоянки екскаватора – пряма
лопата. З навантаженням ґрунту в транспортний засіб.
Розроблення ґрунту одноковшовим екскаватором з ковшем місткістю
від 0,4 до 1,6 м3 (включно) нижче рівня стоянки екскаватора – зворотна
лопата з навантаженням ґрунту в транспортний засіб.
Розроблення ґрунту екскаватором обладнаним грейферним ковшем на
різну глибину під час риття котлованів.
Розроблення ґрунту екскаватором з робочим устаткуванням - драглайн,
нижче рівня стоянки екскаватора.
Проведення монтажних робіт екскаваторами з робочим устаткування кран.
Проведення робіт екскаватором з робочим устаткуванням – копер
з забивання паль.

КРИТЕРІЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ
Професія : 8332 Машиніст екскаватора одноковшового
Кваліфікація: машиніст екскаватора одноковшового 6-го розряду
ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:
- будову одноковшового екскаватора з об’ємом ковша місткістю від
0,4 до 1,6 м3 (включно) з усіма видами змінного та основного
робочого обладнання (прямою та зворотною лопатою, драглайном,
грейфером, краном, копром);
- технічну характеристику одноковшового екскаватора з об’ємом ковша
місткістю від 0,4 до 1,6 м3 (включно) з усіма видами змінного
та основного робочого обладнання (прямою та зворотною лопатою,
драглайном, грейфером, краном, копром);
- принцип роботи механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної,
комбінованої, гальмівної й контрольно-захисної систем;
- причини виникнення несправностей і способи їх усунення;
правила розробляння ґрунтів різних категорій, на різній глибині
забою як нижче, так і вище рівня стояння машини з дотриманням
визначених профілів і відміток за робочими кресленнями або
позначками майстра;
- умови пальового кріплення рестелів, мереж підземних та наземних
комунікацій;
правила застосування та використання змінного робочого
устаткування;
- монтаж і демонтаж робочого устаткування;
- режими змащування, норми витрат паливних і мастильних матеріалів
та способи їх економії;
- слюсарну справу на рівні слюсаря з ремонту будівельних або інших
подібних за складністю машин.
ВМІЄ:
- організувати робоче місце;
- керувати одноковшовим екскаватором з об’ємом ковша місткістю
від 0,4 до 1,6 м3 (включно) з усіма видами змінного та основного
обладнання (прямою та зворотною лопатою, драглайном, грейфером,
краном, копром) під час розробляння ґрунтів у ході будівництва
об’єктів і споруд різного призначення, автомобільних і залізничних
доріг, різних каналів, виконання споруд;
- улаштовувати виїмки, насипи, резерви, кавальєри і банкети;
рити котловани під фундаменти, опори ліній електропередач
і контактної мережі;
- копати траншеї для підземних та наземних комунікацій,
водовідвідних кюветів, нагірних і забанкетних канав, проходки
гірничих виробок тощо;

- застосовувати змінне робоче устаткування;
виконувати роботи з розробляння ґрунтів вище або нижче рівня
стояння машини у складних обмежених умовах;
- виконувати роботи з навантажування сипких та шматкових матеріалів;
виконувати роботи з планування поверхонь, копання та чищення
колодязів і ставків;
- виконувати грейферні, навантажувальні та монтажно-кранові роботи;
- забивати палі;
- виконувати роботи із зруйнування та розпушення твердих і мерзлих
ґрунтів;
- виконувати щозмінний огляд, технічне обслуговування машини
та її робочих вузлів, брати участь у її плановому запобіжному
ремонті.

Кількість на 15 осіб
№
з\
п

Найменування

1

2

1.

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

Інструмент
Набір слюсарний ПНМ – 15тр.
- ключі гайкові двобічні 8 х 10; 9 х
11;12х14; 17х19; 22х24; 27х30мм
- ключі гайкові накидні 12х14, 17х19 мм
- ключі торцювальні з квадратом 100х200,
14х250мм
- ключі переставні
- ключ свічний
- головки змінні з квадратом 10, 11, 12,
14мм
- тріскачка з сухарем з квадратом 14мм
- молоток слюсарний сталевий
- зубило
- бородок
- кліщі
- викрутки слюсарно – монтажні
- напилки плоскі
Кувалда 2кг
Нутромір індикаторний
Пристосування
Домкрат гаражний гідравлічний
Монтировка для монтажу і демонтажу
коліс
Пристосування для розбирання і збирання
масляних насосів
Знімач універсальний трьох лапчастий
Інвентар
Піддон для деталей при розбиранні
Протипожежний інвентар (комплект)
Совок для прибирання
Щітка для змітання
Шафа групова для спецодягу
Ящик для обтирочних матеріалів

для
індивідуаль
ного
користуванн
я

для
групового
використа
ння

3

4
8 комп.

3
-

3
1

-

2
4
1
2

2

5
1
3
8
1

Примітка

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

5

№
з/п
1

1.
2.
3.
4.

Кількі
Примітки
сть
2
3
4
Лабораторія розбирально-складальних робіт
Робоче обладнання
Лопата пряма
2
Лопата зворотня
2
Навантажувач
2
Вузли механізмів повороту

5.
6.

Вузли механічних трансмісій
Муфта з’єднувальна
Вузли силових передач

7.

Ходова частина екскаватора
Вузли ходових пристроїв

Кількість визначається
училищем

Силове гідравлічне обладнання
Насос-гідромотор шестеренний
Насос – гідромотор аксіально –
поршневий нерегульований
Насос – гідромотор аксіально –
поршневий регульований
Гідроциліндр односторонньої
дії
Гідроциліндр двосторонньої дії
з одностороннім штоком.
Гідроциліндр з двостороннім
штоком

Кількість визначається
училищем

8.
9.
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

Найменування

Вузли системи управління
гідравлічного приводу
Гідрозподільники (секційні і
моноблочні)
З’єднання трубопроводів
нерухомих
З’єднання трубопроводів
рухомих
Рукава високого тиску (РВТ)
Обладнання технологічне
Верстак для проведення
розбирально-складальних
робіт
Підставки під агрегати

2

2

Кількість визначається
училищем

1

1
1
1
Кількість визначається
училищем
4-6
4-6
4-6

8

Кількість визначається
училищем
Кількість визначається
училищем

№
з/п
1

1.
2.
1.
2.

Найменування і тип

Кількість

Примітка

2
Навчальний полігон
Обладнання
Навчальні екскаватори
Неповноповоротний екскаватор ЕО-2621В
з гідравлічним приводом на базі трактора.
Повноповоротний екскаватор на шасі
автомобіля.

3

4

Робоче обладнання екскаватора
Ківш універсальний для звичайних земляних
робіт різної, конфігурації і конструкції.
Ківш для навантажувальних робіт.

Прилади, пристосування та інвентар
Комплект приладів та інструмента для
2. визначення технічного стану тракторів.
Прилад для визначення технічного стану
3. гідросистем тракторів.
4. Аптечка.
5. Шафа для спецодягу.
6. Протипожежні засоби (комплект).
7. Відро для паливо-мастильних матеріалів.
Лійка для заливки
паливо-мастильних
8. матеріалів у баки екскаваторів.
9. Каністра.
10. Шланг гумовий.
11. Солідолонагнітач.
Кімната для зберігання інструмента і
12. інвентаря.
Щит-настил під екскаватор.

1
1

3
1

1.

1.
2.
3.
4.

Елементи полігону
Ділянка прямолінійного руху.
Кар’єр, розбитий на у частки.
Дорожні знаки, що відповідають ситуації на
всіх маршрутах.
Косогір.

2
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
1

кількість
визначається
навчальним
закладом

Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти
ДСПТО 8332 F.43.12 - 2015
(позначення стандарту)

Професія: Машиніст екскаватора одноковшового
Код: 8332
Кваліфікація: машиніст екскаватора одноковшового 7-го розряду

Видання офіційне
Київ - 2015

Освітньо-кваліфікаційна характеристика
випускника професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)
підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
1. Професія: 8332 машиніст екскаватора одноковшового
2. Кваліфікація: машиніст екскаватора одноковшового 7-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
будову та технічну характеристику одноковшового екскаватора
для копання щілинних траншей глибиною 20-40 м включно, з ковшем
об’ємом 2,5 – 4 м3 (включно) з усіма видами змінного та основного робочого
обладнання;
будову та технічну характеристику екскаватора одноковшового
з ковшем місткістю від 2 м3 до 4 м3 включно з усіма видами основного
та змінного устаткування;
будову та технічну характеристику екскаватора одноковшового
з робочим устаткуванням для виробництва буро-набивних паль;
принцип роботи механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної,
комбінованої, гальмівної й контрольно-захисної систем;
причини виникнення несправностей і способи їх усунення;
правила розробляння ґрунтів різних категорій, на різній глибині забою
як нижче, так і вище рівня стоянки машини з дотриманням визначених
профілів і відміток за робочими кресленнями або позначками майстра;
умови пальового кріплення рестелів, мереж підземних комунікацій;
правила застосування та використання змінного робочого устаткування;
монтаж і демонтаж робочого устаткування;
режими змащування, норми витрат паливних і мастильних матеріалів
та способи їх економії;
слюсарну справу на рівні слюсаря з ремонту будівельних або інших
подібних за складністю машин.
Повинен уміти:
керувати екскаватором одноковшовим для копання щілинних траншей
глибиною 20-40 м включно, з ковшем об’ємом 2,5 – 4 м3 (включно) з усіма
видами змінного та основного робочого обладнання;
керувати екскаватором одноковшовим з ковшем місткістю
від 2.5 до 4 м3 включно з усіма видами основного та змінного устаткування;
керувати екскаватором одноковшовим з робочим устаткуванням
для виробництва буро-набивних паль.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці
й навколишнього середовища, дотримуватись 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 Машиніст екскаватора
одноковшового 6-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.
5.2. Після закінчення навчання
Професійно-технічна
освіта,
освітньо-кваліфікаційний
рівень
«кваліфікований робітник» за професією Машиніст екскаватора
одноковшового 7-го розряду; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Виконання спеціалізованих робіт під час будівельних, ремонтно-будівельних,
будівельно-дорожніх та сільськогосподарських робіт. (КВЕД 2010, Секція F, клас – 43.12).
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання
відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії за статевою
приналежністю визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими
та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці
жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план
Професія: 8332 Машиніст екскаватора одноковшового
Кваліфікація: машиніст екскаватора одноковшового 7-го розряду
Загальний фонд навчального часу: 271 години
Кількість годин
№
з/п

Навчальні предмети

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5.
3.
3.1
3.2
4.
5.
6.

Загальнопрофесійна підготовка
Основи галузевої економіки і підприємництва
Інформаційні технології
Основи правових знань
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Будова
та
експлуатація
екскаваторів
одноковшових
Охорона праці
Читання креслень і електромонтажних схем
Матеріалознавство
Електротехніка
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація
Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

Всього

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

34
7
6
6
15
63
26
15
6
4
12
160
48
112
6
8
265

Перелік кабінетів, майстерень, лабораторій для підготовки
кваліфікованих робітників за професією Машиніст екскаватора
одноковшового
1. Кабінети:

•
•
•





2. Майстерні підприємства

Будови, експлуатації і технології робіт
Матеріалознавства
Технічного креслення
Правил дорожнього руху
Інформаційних технологій
Основ галузевої економіки і підприємництва
Охорони праці

3
3

-

-

3

3.

Будівельні майданчики

Примітка:
для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих
робітників:
- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок
їх об’єднання;
- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може
здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;
- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників
кадрів.

Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.
3.
4.

Тема

Всього

Інвестиційна будівельна сфера та її основні
учасники
Лізинг в будівництві
Відкриття малого будівельного бізнесу
Поняття про банкрутство та причини його
виникнення
Всього годин:

З них на
лабораторно
-практичні
роботи

2
1
2
2
7

Тема 1. Інвестиційна будівельна сфера та її основні учасники
Інвестиції та капітальні вкладення. Ефект і ефективність інвестицій.
Поняття, структура та вклад інвестицій в будівництво. Цикл. Фази та етапи
обґрунтування інвестиційного проекту.
Тема 2. Лізинг в будівництві
Поняття, класифікаційні ознаки
підприємств.

та його

вплив на діяльність

Тема 3. Малий будівельний бізнес
Правові засади підприємницької діяльності. Умови
реєстрації. Ліцензування. Патентування. Оподаткування.

державної

Тема 4. Поняття про банкрутство та причини його виникнення
Сторони у справі про банкрутства. Основні фактори банкрутства.

Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.
3.

Тема

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

Всього

1
2
3
6

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

1
2
3

Тема 1. Інформація та інформаційні технології
Ієрархія інформаційних технологій за рівнями складності об’єктів
інформатизації: АРМ (робочі станції автономні РМ).
Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології
Робота з прикладними програмами професійного спрямування
(за напрямом професії).
Лабораторно-практична робота
Використання можливостей програмних продуктів за напрямом професії у
професійному навчанні.
Тема 3. Мережні системи та сервіси
Схеми електронної комерції: бізнес-бізнес (В2В) і бізнес-споживач
(В2С). Електронні ринки.
Лабораторно-практичні роботи:
1. Робота з інформаційно-довідковими системами та електронними
бібліотеками:
- створення бібліографічного каталогу за професією.
2. Робота з інформаційно-довідковими системами та електронними
бібліотеками:
- підбір інформаційних ресурсів для написання повідомлення,
реферату, пошукової роботи, дослідницьких спостережень.

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

Кількість годин
Тема

1. Закон України «Про підприємництво в Україні»
2. Основи трудового законодавства. Правові основи ПТО
3. Правові основи у сфері транспорту і будівництва
Всього годин:

Всього

З них на
лабораторно
-практичні
роботи

2
2
2
6

Тема 1. Закон України «Про підприємництво в Україні»
Підприємництво та його види. Майно підприємства. Господарська,
економічна і соціальна діяльність підприємства. Порядок реорганізації
та ліквідації.
Тема 2. Основи трудового законодавства. Правові основи ПТО
Матеріальна відповідальність робітників і службовців за шкоду,
заподіяну підприємству, організації.
Відповідальність підприємства за шкоду заподіяну працівникові.
Тема 3. Правові основи у сфері транспорту і будівництва
Трудові відносини, соціальний захист і дисципліна працівників
транспорту і будівництва.
Особливості правового регулювання трудових відносин на транспорті
і в будівництві.

Типова навчальна програма з предмета
«Будова та експлуатація екскаваторів одноковшових»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.
3.
4.

Назва теми
Будова екскаваторів одноковшових з ковшем
місткістю від 1,6 до 4 м3
Електричні силові передачі екскаваторів
Виконання робіт екскаваторами обладнаними
крановою підвіскою
Виконання робіт екскаваторами обладнаними
робочим устаткуванням, гідро молотом і копром
Всього годин:

Всього

3 них на
лабораторнопрактичні
роботи

10
4
6
6
26

Тема 1. Будова екскаваторів одноковшових з ковшем місткістю
від 1,6 до 4 м3
Номенклатура екскаваторів одноковшових з ковшем місткістю від
3
1,6м до 4м3, які використовуються в експлуатації з механічним, гідравлічним
та електричним приводом з місткістю ковша від 1,6м3 до 4м3, що випущені
раніше і тих, що в серійному випуску. Їх технічна характеристика. Силове
та робоче устаткування. Особливості кінематичних, гідравлічних
та електричних схем. Технологічні можливості екскаваторів.
Тема 2. Електричні силові передачі екскаваторів
Електричні двигуни з фазним ротором та асинхронні електродвигуни.
Апаратура управління екскаваторів з електричним приводом. Електричні
схеми та умовні позначення на них.
Тема 3. Виконання робіт екскаваторами обладнаними крановою
підвіскою
Призначення кранової підвіски, що встановлюється на екскаваторах.
Вимоги Держнагляд охорони праці з правил будови та безпечної експлуатації
вантажопідіймальних машин. Монтаж робочого устаткування кранової
підвіски на екскаватор з механічним приводом та правил запасовки канатів.
Загальне поняття про навантажувально-розвантажувальні роботи.
Вантажооборот. Класифікація вантажів та спеціальні вимоги до них.
Використання екскаваторів при виконанні будівельно-монтажних робіт.
Вантажозахоплювальні пристосування. Параметри робочого місця при роботі
крана екскаватора.
Правила встановлення крана-екскаватора на робочому майданчику
при виконанні навантажувально-розвантажувальних, складських та
будівельно-монтажних робіт. Методи виконання будівельно-монтажних

робіт.
Виконання
будівельно-монтажних
робіт
двома
кранамиекскаваторами.
Пересування екскаватора по робочому майданчику. Освітлення зони
виконання вантажопідіймальних робіт. Знакова сигналізація.
Технологічні можливості кранів-екскаваторів. Шляхи скорочення
тривалості робочого циклу крана-екскаватора.
Тема 4. Виконання робіт екскаваторами обладнаними робочим
устаткуванням, гідро молотом і копром
Призначення гідромолота та роботи, виконувані з його допомогою.
Монтаж робочого обладнання гідро молота на екскаватор з механічним
приводом, правила запасовки канатів.
Призначення копра та роботи виконувані з його допомогою. Монтаж
робочого обладнання копра на екскаватор з механічним приводом, правила
запасовки канатів.
Загальне поняття про виконання робіт нульового циклу на пальовій
основі. Правила встановлення екскаватора обладнаного гідро молотом
на робочому майданчику. Вантажозахоплювальні пристосування для
встановлення палів. Методи виконання будівельно-монтажних робіт.
Технологічні можливості гідро молота.

Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»
Кількість годин

№
Тема

з/
п
1. Правові та організаційні основи охорони праці
2. Основи безпеки у галузі. Загальні відомості про
потенціал небезпек. Психологія безпеки праці.
Організація роботи з охорони праці
3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека
виробництва і вибухозахист
4. Основи електробезпеки
5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії.
Медичні огляди
6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних
випадках
Підсумкова атестація
Всього годин:

Всього

З них на
лабораторн
о-практичні
роботи

2
5

1
2
1
2
2
15

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення
охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст
і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при
підготовці робітників виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності
підприємств: Конституція України, Кодекс законів України про працю, Закони
України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про пожежну
безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення», Кодекс України про адміністративні правопорушення, Порядок
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань
і аварій н виробництві.
Основні завдання охорони праці: створення системи правових,
соціально-економічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних
заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я
і працездатності людини в процесі трудової діяльності, зниження та усунення
небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних
засобів захисту працюючих.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості
про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи
з охорони праці

Загальні питання безпечного ведення робіт у галузі.
Захист від дії хімічних та біологічних чинників в разі аварій відповідно
виробництва в галузі.
Засоби колективного та індивідуального захисту машиніста екскаватора
одноківшового.
Спецодяг та спецвзуття. Дотримання санітарно-гігієнічних норм
на робочому місці.
Основні вимоги безпечного проведення робіт із застосуванням засобів
праці в зоні механізмів, що рухаються та електроустаткування.
Загальні питання
безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною
небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна
перевірка знань з охорони праці.
Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час
проведення робіт за професіями в галузі.
Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці
при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які
відносяться до даної професії. Зони безпеки та їх огородження. Світлова
і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування.
Знаки безпеки.
Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних
і шкідливих виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття, та інші
засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрації,
несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.
Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.
Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій.
Вимоги нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечного
проведення навчання в навчальних, навально – виробничих приміщеннях
навчальних закладів та безпечного проведення робіт із застосуванням засобів
праці на виробництві відповідної галузі під час виробничої практики.
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 небезпеку праці.
Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп
рухів, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх
вплив на безпеку праці.
Вимоги нормативно – правових актів про охорону праці щодо безпеки
виробничих процесі, обладнання, будівель і споруд.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба
в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно
з нормами та правилами.
Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова
сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з
підвищ енною небезпекою або таких, де є потреба в професійному доборі.
Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План
евакуації з приміщень у разі аварії.
Безпечна організація і утримання робочого місця машиніста
екскаватора одноківшового. Безпечні прийоми і методи праці на робочому
місці. Вимоги до організації робочого місця машиніста екскаватора
одноківшового та проходів до нього. Дії машиніста екскаватора
одноківшового під час виникнення небезпечної ситуації на робочому місці.
Основні небезпечні виробничі фактори під час виконання робіт
машиністом екскаватора одноківшового.
Ознайомлення з типовою інструкцією щодо безпеки праці, умовами
і прийомами безпечної роботи під час виконання робіт машиніста
екскаватора одноківшового. Причини і види травматизму.
Індивідуальні
засоби
захисту
для
машиніста
екскаватора
одноківшового, вимоги до них; правила користування.
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. Пожежнонебезпечні
властивості речовин.
Організація та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація,
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 пожеже
гасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова,
використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.
Організація пожежної охорони в галузі.
Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних
значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами
хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань
і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей
і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.
Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння
та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових
викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолі.
Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку
середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування
промислових аварій.
Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для
виробництв підвищеної вибухонебезпеки.
Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини
та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку
життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф
та їх наслідки.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного
струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження
людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість
дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення
потерпілого від дії електричного струму.
Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення.
Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична
напруга доторкання.
Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження
працюючих електричним струмом .
Допуск до роботи з електрикою та електрифікованими машинами.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.
Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади.
Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними
електросвітильниками.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і
персональних комп’ютерах.
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від
блискавки. Правила поведінки під час грози.
Тема 5. Основи гігієни праці 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, інфекцій, що передаються через кров,
фізіологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності
людини, викликають гострі та хронічні захворювання.
Лікувально-профілактичне харчування.
Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича
гімнастика, додержання норм піднімання і переміщення важких речей
неповнолітніми і жінками.
Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих,
навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення
та вентиляції. Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення:
робоче та загальне. Правила експлуатації освітлення.
Санітарно-побутове забезпечення працівників.
Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком
до 21 року.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних
випадках
Основи анатомії людини.
Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.
Основні принципи надання першої допомоги: правильність,
доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо
інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях,
припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.
Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад,
призначення, правила користування.
Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи
«з носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.
Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця
та штучного дихання.
Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні
електричним струмом.
Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв’язок.
Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо.
Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.
Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості),
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.

Типова навчальна програма з предмета
«Читання креслень і електромонтажних схем»
Кількість годин
№
з/п
1.

Назва теми

Всього

Читання креслень і схем

3 них на
лабораторно
-практичні
роботи

6
Всього годин:

6

Тема 1. Читання креслень і схем
Ознайомлення з видами та призначенням креслень агрегатів, вузлів,
механізмів екскаваторів одноковшових з ковшем місткістю від 1,6м3 до 4м3.
Читання робочих креслень.
Читання кінематичних, принципових електричних, принципових
гідравлічних схем екскаваторів одноковшових з ковшем місткістю від 1,6м 3
до 4м3.

Типова навчальна програма з предмета
«Матеріалознавство»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.

Тема

Допоміжні матеріали і вироби
Паливо-мастильні матеріали і спеціальні рідини
Всього годин:

Всього

2
2
4

3 них на
лабораторнопрактичні
роботи

-

Тема 1. Допоміжні матеріали і вироби
Гумотехнічні вироби, їх використання при експлуатації екскаваторів.
Сучасні ущільнюючі і прикладкові матеріали.
Тема 2. Паливо-мастильні матеріали і спеціальні рідини
Паливо-мастильні матеріали і спеціальні рідини, що їх використовують
при експлуатації екскаваторів одноковшових.

Типова навчальна програма з предмета
«Електротехніка»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.

Тема

Всього

Електричні машини постійного струму
Електричні машини змінного струму
Всього годин:

3 них на
лабораторнопрактичні
роботи

7
5
12

Тема 1. Електричні машини постійного струму
Будова й принцип дії генератора постійного струму. Спрощена схема
генератора постійного струму та спрощена схема обмотки якоря. Види
генераторів постійного струму. Типи збудження генератора.
Електричні двигуни постійного струму, їх будова і принцип роботи.
Електричні схеми двигунів постійного струму.
Тема 2. Електричні машини змінного струму
Будова й принцип дії синхронного генератора змінного струму, їх
схеми і характеристики.
Будова і принцип дії синхронних двигунів.
Принцип дії і будова трифазних асинхронних двигунів. Схеми пуску
асинхронних двигунів.

Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія6 8332.1 Машиніст екскаватора одноковшового
Кваліфікація: 7-й розряд
№
з/п
1.
2.

1.

2.

Тема
І. Виробниче навчання в майстернях
Вступ. Інструктаж з безпеки праці при виконанні розбірноскладальних робіт
Розбирання і складання екскаваторів одноковшових
з ковшем місткістю від 1,6м3 до 4м3
Всього годин:
ІІ. Виробнича практика
Інструктаж
з
безпеки праці, пожежної безпеки.
Ознайомлення з особливостями будівництва земляних
споруд
Самостійне виконання робіт машиніста екскаватора
одноківшового 7-го розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Всього годин:
Разом:

Кількість
годин

6
42
48
8

104

112
160

І. Виробниче навчання в майстернях
Тема 1. Вступ. Інструктаж з безпеки праці при виконанні розбірноскладальних робіт
Розвиток будівельної індустрії. Загальна характеристика сучасних
земляних споруд. Роль екскаваторів одноковшових з ковшем місткістю
від 1,6м3 до 4м3 у будівництві земляних споруд.
Інструктаж з безпеки праці при виконанні розбірно-складальних робіт.
Тема 2. Розбирання і складання екскаваторів одноковшових
з ковшем місткістю від 1,6м3 до 4м3
Вправи: розбирання і складання головних муфт екскаваторів.
Регулювання головних муфт; розбирання і складання редукторів.
Регулювання передач; розбирання і складання головної лебідки
екскаватора, лебідки піднімання стріли. Регулювання фрикційних муфт
і гальма; регулювання напірного механізму. Розбирання механізмів
реверса і повороту. Регулювання зазорів у підшипниках і фрикціонах.
Регулювання гальма; часткове розбирання і складання гусеничного
ходового
обладнання;
часткове
розбирання
і
складання
пневмоколісного ходового обладнання; регулювання муфт і гальм
механізму ходу.

ІІ. Виробнича практика
Тема 1. Інструктаж з безпеки праці, пожежної безпеки.
Ознайомлення з особливостями будівництва земляних споруд
Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки.
Організація планування праці і контролю якості робіт при будівництві
земляних споруд. Організація робочих місць при будівництві земляних
споруд на території України будівельними іноземними фірмами.
Тема 2. Самостійне виконання робіт на робочому місці машиніста
екскаватора одноковшового 7-го розряду
Самостійне виконання робіт на робочому місці машиніста екскаватора
одноковшового під наглядом інструктора у відповідності
до
вимог кваліфікаційної характеристики та з дотриманням норм безпеки праці.
Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється
кожним училищем окремо з урахуванням сучасних технологій, новітніх
устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням
з підприємствами замовниками кадрів та затверджується в установленому
порядку.
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
- копання щілинних траншей глибиною 20-40м;
- виконання навантажувально-розвантажувальних робіт екскаватором
одноківшовим обладнаним крановою підвіскою;
- виконання робіт екскаватором обладнаним гідро молотом;
- виконання робіт екскаватором обладнаним копром.

КРИТЕРІЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ
Професія: 8332 Машиніст екскаватора одноковшового
Кваліфікація: 7-й розряд
ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:
- будову та технічну характеристику одноковшового екскаватора
для копання щілинних траншей глибиною 20-40 м включно,
з ковшем об’ємом 2,5 – 4 м3 (включно) з усіма видами змінного
та основного робочого обладнання;
- будову та технічну характеристику екскаватора одноковшового
з ковшем місткістю від 2 м3 до 4 м3 включно з усіма видами
основного та змінного устаткування;
- будову та технічну характеристику екскаватора одноковшового
з робочим устаткуванням для виробництва буро-набивних паль;
- принцип роботи механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної,
комбінованої, гальмівної й контрольно-захисної систем;
- причини виникнення несправностей і способи їх усунення;
правила розробляння ґрунтів різних категорій, на різній глибині
забою як нижче, так і вище рівня стоянки машини з дотриманням
визначених профілів і відміток за робочими кресленнями або
позначками майстра;
- умови пальового кріплення рестелів, мереж підземних комунікацій;
- правила застосування та використання змінного робочого
устаткування;
- монтаж і демонтаж робочого устаткування;
- режими змащування, норми витрат паливних і мастильних матеріалів
та способи їх економії;
- слюсарну справу на рівні слюсаря з ремонту будівельних або інших
подібних за складністю машин.
ВМІЄ:
- організувати робоче місце;
- керувати екскаватором одноковшовим для копання щілинних траншей
глибиною 20-40 м включно, з ковшем об’ємом 2,5 – 4 м3 (включно)
з усіма видами змінного та основного робочого обладнання;
- керувати екскаватором одноковшовим з ковшем місткістю
від 2.5 до 4 м3 включно з усіма видами основного та змінного
устаткування;
- керувати екскаватором одноковшовим з робочим устаткуванням
для виробництва буро-набивних паль.

Кількість на 15
осіб

№
з\
п

Найменування

1

2

1.

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

Інструмент
Набір слюсарний ПНМ – 15тр.
- ключі гайкові двобічні 8 х 10; 9 х 11;12х14;
17х19; 22х24; 27х30мм
- ключі гайкові накидні 12х14, 17х19 мм
- ключі торцювальні з квадратом 100х200,
14х250мм
- ключі переставні
- ключ свічний
- головки змінні з квадратом 10, 11, 12, 14мм
- тріскачка з сухарем з квадратом 14мм
- молоток слюсарний сталевий
- зубило
- бородок
- кліщі
- викрутки слюсарно – монтажні
- напилки плоскі
Кувалда 2кг
Нутромір індикаторний
Пристосування
Домкрат гаражний гідравлічний
Монтировка для монтажу і демонтажу коліс
Пристосування для розбирання і збирання
масляних насосів
Знімач універсальний трьох лапчастий
Інвентар
Піддон для деталей при розбиранні
Протипожежний інвентар (комплект)
Совок для прибирання
Щітка для змітання
Шафа групова для спецодягу
Ящик для обтирочних матеріалів

для
індивідуа
льного
користув
ання

для
групово
го
викорис
тання

3

4
8 комп.

3
-

3
1

-

2
4
1
2

2

5
1
3
8
1

Примітка

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

5

№
з/п
1

Кількі
Примітки
сть
2
3
4
Лабораторія розбирально-складальних робіт
Робоче обладнання
Найменування

1.
2.
3.
4.

Лопата пряма
Лопата зворотня
Навантажувач
Вузли механізмів повороту

5.
6.

Вузли механічних трансмісій
Муфта з’єднувальна
Вузли силових передач

2
2
2

2

Ходова частина екскаватора
7.

8.
9.
10
11
12
13

14
15
16
17
18

Кількість визначається
училищем

Вузли ходових пристроїв
Силове гідравлічне
обладнання
Насос-гідромотор
шестеренний
Насос – гідромотор аксіально
– поршневий нерегульований
Насос – гідромотор аксіально
– поршневий регульований
Гідроциліндр односторонньої
дії
Гідроциліндр двосторонньої
дії з одностороннім штоком.
Гідроциліндр з двостороннім
штоком
Вузли системи управління
гідравлічного приводу
Гідрозподільники (секційні і
моноблочні)
З’єднання трубопроводів
нерухомих
З’єднання трубопроводів
рухомих
Рукава високого тиску (РВТ)
Обладнання технологічне
Верстак для проведення

Кількість визначається
училищем

Кількість визначається
училищем
2
1

1
1
1

Кількість визначається
училищем
4-6
4-6
4-6

8

Кількість визначається
училищем

19

№
з/п
1

1.
2.

1.
2.

розбирально-складальних
робіт
Підставки під агрегати

Кількість визначається
училищем

Найменування і тип

Кількість

Примітка

2
Навчальний полігон
Обладнання
Навчальні екскаватори
Неповноповоротний екскаватор ЕО-2621В
з гідравлічним приводом на базі трактора
Повноповоротний екскаватор на шасі
автомобіля

3

4

Робоче обладнання екскаватора
Ківш універсальний для звичайних земляних
робіт різної, конфігурації і конструкції
Ківш для навантажувальних робіт

Прилади, пристосування та інвентар
1.
Комплект приладів та інструмента для
визначення технічного стану тракторів
2. Прилад для визначення технічного стану
гідросистем тракторів
3. Аптечка
4. Шафа для спецодягу
5. Протипожежні засоби (комплект)
6. Відро для паливо-мастильних матеріалів
1
7. Лійка для заливки
паливо-мастильних
матеріалів у баки екскаваторів
8. Каністра
9. Шланг гумовий
10. Солідолонагнітач
11. Кімната для зберігання інструмента та
інвентарю
12. Щит-настил під екскаватор

1.
2.
3.
4.

Елементи полігону
Ділянка прямолінійного руху
Кар’єр, розбитий на участки
Дорожні знаки, що відповідають ситуації
на всіх маршрутах
Косогір

1
1

3
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
кількість
визначається
училищем

Міністерство освіти і науки України
Міністерство праці політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти
ДСПТО 8332 F.43.12- 2015
(позначення стандарту)

Професія: Машиніст екскаватора одноковшового
Код: 8332
Кваліфікація: машиніст екскаватора одноковшового 8-го розряду

Видання офіційне
Київ - 2015

Освітньо-кваліфікаційна характеристика
випускника професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)
підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
1. Професія: 8332 Машиніст екскаватора одноковшового
2. Кваліфікація: машиніст екскаватора одноковшового 8-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
будову одноковшового екскаватора для копання щілинних траншей
глибиною понад 40 м за методом “стіна в ґрунті” з відповідним
устаткуванням;
будову одноковшового екскаватора з місткістю ковша від 4 м3 і більше;
технічну характеристику одноковшового екскаватора для копання
щілинних траншей глибиною понад 40 м за методом “стіна в ґрунті”
з відповідним устаткуванням;
технічну характеристику одноковшового екскаватора з місткістю ковша
від 4 м3 і більше;
принцип роботи механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної,
комбінованої, гальмівної й контрольно-захисної систем;
причини виникнення несправностей і способи їх усунення;
правила застосування та використання змінного робочого устаткування;
монтаж і демонтаж робочого устаткування;
слюсарну справу на рівні слюсаря з ремонту будівельних або інших
подібних за складністю машин.
Повинен уміти:
керувати екскаватором одноковшовим для копання щілинних траншей
глибиною понад 40 м за методом «стіна в ґрунті» з відповідним
устаткуванням;
керувати екскаватором одноковшовим з місткістю ковша від 4 м3
і більше.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватись норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці
й навколишнього середовища, дотримуватись 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 Машиніст екскаватора
одноковшового 7-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.
5.2. Після закінчення навчання
Професійно-технічна
освіта,
освітньо-кваліфікаційний
рівень
„кваліфікований робітник” за професією Машиніст екскаватора
одноковшового 8-го розряду; без вимогу до стажу роботи.
5. Сфера професійного використання випускника
Виконання спеціалізованих робіт під час будівельних, ремонтнобудівельних, будівельно-дорожніх та сільськогосподарських робіт. (КВЕД
2010, Секція - F, клас – 43.12).
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання
відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії за статевою
приналежністю визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими
та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці
жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план
Професія: 8332 Машиніст екскаватора одноковшового
Кваліфікація: машиніст екскаватора одноковшового 8-го розряду
Загальний фонд навчального часу: 251 години
Кількість годин
№
з/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
4.
5.
6.

Навчальні предмети
Загальнопрофесійна підготовка
Основи галузевої економіки
Інформаційні технології
Основи правових знань
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Будова
та
експлуатація
екскаваторів
одноковшових
Охорона праці
Читання креслень і електромонтажних схем
Матеріалознавство
Електротехніка
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація
Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

Всього

28
4
4
5
15
49
20
15
4
4
6
160
48
112
6
8
245

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

2
2

2

Перелік кабінетів, майстерень, лабораторій для підготовки
кваліфікованих робітників за професією Машиніст екскаватора
одноковшового
1. Кабінети:

•
•
•




3.

2. Майстерні підприємства

Будови, експлуатації і технології робіт
Матеріалознавства
Технічного креслення
Правил дорожнього руху
Інформаційних технологій
Основ галузевої економіки і підприємництва
Охорони праці
Будівельні майданчики

Примітка:
для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання
кваліфікованих робітників:
- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок
їх об’єднання;
- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може
здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;
- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємствзамовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»
№
з/
п

Кількість годин
Тема

Всього

1.

Організація проектування та ліцензування

1

2.

Санація будівельного підприємства

1

3.

Страхування майна будівельного підприємства

1

4.

Фінансові результати діяльності підприємства

1

Всього годин:

З них на
лабораторно
-практичні
роботи

4

Тема 1. Організація проектування та ліцензування
Поняття проектування, порядок його проведення. Ліцензування.
Тема 2. Санація будівельного підприємства
Поняття, критерії, програма санації.
Тема 3. Страхування майна будівельного підприємства
Необхідність та зміст страхування. Сутність та види страхування
кредитних ризиків.
Тема 4. Фінансові результати діяльності підприємства
Виручка від реалізації продукції і дохід підприємства. Прибуток, його
види, методи розрахунку. Визначення та аналіз фінансового стану
підприємства.

Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»
№
з/
п
1.
2.

Кількість годин
Тема

Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології
Мережні системи та сервіси
Всього ггодин:

Всього

3
1
4

З них на
лабораторно
-практичні
роботи

2
2

Тема 1. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології
Робота з прикладними програмами професійного спрямування
(за напрямом професії).
Лабораторно-практичні роботи
1.
Використання можливостей програмних продуктів за напрямом
професії у професійному навчанні.
2.
Створення проекту (ескізу, макету, форми) використовуючи
можливості програмних продуктів за напрямом професії.
Тема 2. Мережні системи та сервіси
Електронні ринки. Вплив електронної комерції на сучасний бізнес.
Переваги і недоліки електронної комерції.

Типова навчальна програма з предмета
«Основи правових знань»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.
3.

Тема
Правове
регулювання
прав
робітника
(національний та міжнародний аспекти)
Регулювання правових відносин у сфері
державного управління
Правове регулювання зовнішньоекономічних
проблем
Всього годин:

Всього

З них на
лабораторно
-практичні
роботи

2
2
1
5

Тема 1. Правове регулювання прав робітника (національний
та міжнародний аспекти)
Декларації, конвенції та Національні програми про права дітей, молоді.
Основні напрямки державної та міжнародної молодіжної політики.
Тема 2. Регулювання правових відносин у сфері державного
управління
Адміністративне право, адміністративне законодавство.
Адміністративний примус і його види. Заходи адміністративного
запобігання, заходи фізичного впливу, застосування спеціальних засобів.
Адміністративна відповідальність.
Тема 3. Правове регулювання зовнішньоекономічних проблем
Об’єктивна необхідність інтеграції України до світового господарства
і розвитку її міжнародних відносин. Чинники інтеграції України у світове
господарство.
Напрями адаптації України до міжнародного поділу праці.
Завдання зовнішньоекономічної політики України на найближчу
перспективу

Типова навчальна програма з предмета
«Будова й експлуатація екскаваторів одноковшових»
№
з/
п

Кількість годин
Тема

1. Будова екскаваторів одноковшових з ковшем
місткістю від 4м3 і більше
2. Екскаватори дрібносерійного та поодинокого
випуску
3. Особливості будови екскаваторів одноковшових
іноземного виробництва
Всього годин:

Всього

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

8
6
6
20

Тема 1. Будова екскаваторів одноковшових з ковшем місткістю
від 4м3 і більше
Номенклатура екскаваторів одноковшових з ковшем місткістю від 4м3
і більше, які використовуються в експлуатації з механічним, гідравлічним
та електричним приводом з місткістю ковша від 4м3 і більше, що випущені
раніше і тих, що в серійному випуску. Їх технічна характеристика. Силове
та робоче устаткування. Особливості кінематичних, гідравлічних
та електричних схем. Технологічні можливості екскаваторів.
Тема 2. Екскаватори дрібносерійного та поодинокого випуску
Особливості будови екскаваторів одноковшових з глибиною копання
понад 40м. Крокуючі екскаватори. Будова ходового пристрою. Технічні
характеристики екскаваторів, що випускаються малими серіями або
поодинокого виготовлення. Робоче обладнання крокуючих екскаваторів,
їх технічні можливості.
Тема 3. Особливості будови екскаваторів одноковшових іноземного
виробництва
Особливості будови одноковшових універсальних та спеціальних
екскаваторів, що експлуатуються в підприємствах регіону (міста, області),
де заходиться навчальний заклад.

Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»
Кількість годин

№
Тема

Всього
з/
п
1. Правові та організаційні основи охорони праці
2
2. Основи безпеки у галузі. Загальні відомості про
5
потенціал небезпек. Психологія безпеки праці.
Організація роботи з охорони праці
3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека
1
виробництва і вибухозахист
4. Основи електробезпеки
2
5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії.
1
Медичні огляди
6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних
2
випадках
Підсумкова атестація
2
Всього годин:
15

З них на
лабораторно
-практичні
роботи

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 виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності
підприємств: Конституція України, Кодекс законів України про працю,
Закони України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про
пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя
населення»,
Кодекс
України
про
адміністративні
правопорушення, Порядок розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
Основні завдання охорони праці: створення системи правових,
соціально-економічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних
заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я
і працездатності людини в процесі трудової діяльності,
зниження
та усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення
ефективних засобів захисту працюючих.
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості
про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи
з охорони праці

Загальні питання безпечного ведення робіт у галузі.
Захист від дії хімічних та біологічних чинників в разі аварій відповідно
виробництва в галузі.
Засоби колективного та індивідуального захисту машиніста
екскаватора одноківшового
Спецодяг та спецвзуття. Дотримання санітарно-гігієнічних норм
на робочому місці.
Основні вимоги безпечного проведення робіт із застосуванням засобів
праці в зоні механізмів, що рухаються та електроустаткування.
Загальні питання
безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною
небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна
перевірка знань з охорони праці.
Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час
проведення робіт за професіями в галузі.
Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при
експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які відносяться
до даної професії. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова
сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки
безпеки.
Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних
і шкідливих виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття, та інші
засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрації,
несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.
Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.
Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій.
Вимоги нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечного
проведення навчання в навчальних, навчально-виробничих приміщеннях
навчальних закладів та безпечного проведення робіт із застосуванням засобів
праці на виробництві відповідної галузі під час виробничої практики.
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 небезпеку праці.
Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп
рухів, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження)
та їх вплив на безпеку праці.
Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки
виробничих процесі, обладнання, будівель і споруд.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба
в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно
з нормами та правилами.
Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова
сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт
з підвищ енною небезпекою або таких, де є потреба в професійному доборі.
Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План
евакуації з приміщень у разі аварії.
Безпечна організація і утримання робочого місця машиніста
екскаватора одноковшивого. Безпечні прийоми і методи праці на робочому
місці. Вимоги до організації робочого місця машиніста екскаватора
одноковшового та проходів до нього. Дії машиніста екскаватора
одноковшового під час виникнення небезпечної ситуації на робочому місці.
Основні небезпечні виробничі фактори під час виконання робіт
машиніста екскаватора одноковшового.
Ознайомлення з типовою інструкцією щодо безпеки праці, умовами
і прийомами безпечної роботи під час виконання робіт машиніста
екскаватора одноковшового. Причини і види травматизму.
Індивідуальні
засоби
захисту
для
машиніста
екскаватора
одноковшового, вимоги до них; правила користування.
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. Пожежнонебезпечні
властивості речовин.
Організація та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація,
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
пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення,
будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах
галузі.
Організація пожежної охорони в галузі.
Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних
значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами
хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань
і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей
і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.
Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння
та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових
викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолі.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку
середовища.
Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування
промислових аварій.
Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для
виробництв підвищеної вибухонебезпеки.
Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини
та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку
життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф
та їх наслідки.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного
струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження
людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість
дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення
потерпілого від дії електричного струму.
Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення.
Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична
напруга доторкання.
Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження
працюючих електричним струмом .
Допуск до роботи з електрикою та електрифікованими машинами.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.
Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади.
Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними
електросвітильниками.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила
роботи
на
електронно-обчислювальних
машинах
і персональних комп’ютерах.
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від
блискавки. Правила поведінки під час грози.
Тема 5. Основи гігієни праці 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, інфекцій, що передаються через кров,
фізіологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності
людини, викликають гострі та хронічні захворювання.
Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича
гімнастика, додержання норм піднімання і переміщення важких речей
неповнолітніми і жінками.
Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.
Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих,
навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення
та вентиляції. Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення:
робоче та загальне. Правила експлуатації освітлення.
Санітарно-побутове забезпечення працівників.
Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком
до 21 року.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних
випадках
Основи анатомії людини.
Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.
Основні принципи надання першої допомоги: правильність,
доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо
інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях,
припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.
Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад,
призначення, правила користування.
Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот»
чи «з носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.
Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця
та штучного дихання.
Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні
електричним струмом.
Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв’язок.
Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо.
Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.
Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості),
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.

Типова навчальна програма з предмета
«Читання креслень і електромонтажних схем»
Кількість годин
№
з/п
1.

З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Назва теми

Читання креслень і схем

4
Всього годин:

4

Тема 1. Читання креслень і схем
Ознайомлення з видами та призначенням креслень агрегатів, вузлів,
механізмів екскаваторів одноківшових з ковшем місткістю від 1,6м3 до 4м3.
Читання робочих креслень.
Читання кінематичних, принципових електричних, принципових
гідравлічних схем екскаваторів одноковшових з ковшем місткістю від 1,6м 3
до 4м3.

Типова навчальна програма з предмета
«Матеріалознавство»
Кількість годин
№
з/п
1.
2.

Тема

Допоміжні матеріали і вироби
Паливо-мастильні матеріали і спеціальні рідини
Всього годин:

Всього

2
2
4

3 них на
лабораторнопрактичні
роботи

-

Тема 1. Допоміжні матеріали і вироби
Гумотехнічні вироби, їх використання при експлуатації екскаваторів.
Сучасні ущільнюючі і прокладкові матеріали.
Тема 2. Паливо-мастильні матеріали і спеціальні рідини
Паливо-мастильні матеріали і спеціальні рідини, що їх використовують
при експлуатації екскаваторів одноковшових.

Типова навчальна програма з предмета
«Електротехніка»
№
з/
п

Кількість годин
Тема

Всього

1. Електричні машини постійного струму
2. Електричні машини змінного струму
Всього годин:

З них на
лабораторнопрактичні
роботи

3
3
6

Тема 1. Електричні машини постійного струму
Будова й принцип дії генератора постійного струму. Спрощена схема
генератора постійного струму та спрощена схема обмотки якоря. Види
генераторів постійного струму і коефіцієнт їх корисної дії. Типи збудження
генератора.
Електричні двигуни постійного струму, їх будова і принцип роботи.
Електричні схеми двигунів постійного струму.
Тема 2. Електричні машини змінного струму
Будова й принцип дії синхронного генератора змінного струму, їх
схеми і характеристики.
Будова і принцип дії синхронних двигунів.
Принцип дії і будова трифазних асинхронних двигунів. Схеми пуску
асинхронних двигунів.

Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія: 8332.1 Машиніст екскаватора одноковшового
Кваліфікація: машиніст екскаватора одноковшового 8-го розряду
№
Кількість
Тема
з/п
годин
І. Виробниче навчання
1.
Вступ. Інструктаж з безпеки праці при виконанні розбірноскладальних робіт
8
2.
Розбирання і складання екскаваторів одноковшових з
40
3
ковшем місткістю від 4м і більше
Всього годин:
48
ІІ. Виробнича практика
1.
Інструктаж
з
безпеки праці, пожежної безпеки.
8
Ознайомлення з особливостями будівництва земляних
споруд
2.
Самостійне виконання робіт машиніста екскаватора
104
одноковшового 8-го розряду
Всього годин:
112
Разом:
160
І. Виробниче навчання
Тема 1. Вступ. Інструктаж з безпеки праці при виконанні розбірноскладальних робіт
Розвиток будівельної індустрії. Загальна характеристика сучасних
земляних споруд. Роль екскаваторів одноковшових з ковшем місткістю від
4м3 і більше у будівництві земляних споруд.
Інструктаж з безпеки праці при виконанні розбірно-складальних робіт.
Тема 2. Розбирання і складання екскаваторів одноковшових
з ковшем місткістю від 4м3 і більше
Вправи: часткове розбирання і складання механізмів, систем, вузлів
та агрегатів екскаваторів одноковшових з ковшем місткістю 4м3
і більше; виконання регулювальних робіт.
ІІ. Виробнича практика
Тема 1. Інструктаж з безпеки праці, пожежної безпеки.
Ознайомлення з особливостями будівництва земляних споруд
Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки.
Організація планування праці і контролю якості робіт при будівництві
земляних споруд. Організація робочих місць при будівництві земляних
споруд на території України будівельними іноземними фірмами.
Тема 2. Самостійне виконання робіт на робочому місці машиніста
екскаватора одноковшового 8-го розряду

Самостійне виконання робіт на робочому місці машиніста екскаватора
одноковшового під наглядом інструктора у відповідності до вимог
кваліфікаційної характеристики та з дотриманням норм безпеки праці.
Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється
кожним училищем окремо з урахуванням сучасних технологій, новітніх
устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням
з підприємствами замовниками кадрів та затверджується в установленому
порядку.
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Копання щілинних траншей глибиною понад 40м;
2. Виконання навантажувальних робіт екскаватором одноковшовим
на транспортні засоби.

КРИТЕРІЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ
Професія: 8332 Машиніст екскаватора одноковшового
Кваліфікація: машиніст екскаватора одноковшового 8-го розряду
ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:
- будову одноковшового екскаватора для копання щілинних траншей
глибиною понад 40 м за методом «стіна в ґрунті» з відповідним
устаткуванням;
будову одноковшового екскаватора з місткістю ковша від 4 м3 і
більше;
технічну характеристику одноковшового екскаватора для копання
щілинних траншей глибиною понад 40 м за методом «стіна в ґрунті»
з відповідним устаткуванням;
- технічну характеристику одноковшового екскаватора з місткістю
ковша від 4 м3 і більше;
- принцип роботи механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної,
комбінованої, гальмівної й контрольно-захисної систем;
- причини виникнення несправностей і способи їх усунення;
правила застосування та використання змінного робочого
устаткування;
- монтаж і демонтаж робочого устаткування;
- слюсарну справу на рівні слюсаря з ремонту будівельних або інших
подібних за складністю машин.

ВМІЄ:
- організувати робоче місце;
- керувати екскаватором одноковшовим для копання щілинних траншей
глибиною понад 40 м за методом «стіна в ґрунті» з відповідним
устаткуванням;
- керувати екскаватором одноковшовим з місткістю ковша від 4 м3
і більше.
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3.
1.
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2.
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5.
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№
з/п

Найменування

2
Інструмент
Набір слюсарний ПНМ – 15тр.
- ключі гайкові двобічні 8 х 10; 9 х 11;12х14;
17х19; 22х24; 27х30мм
- ключі гайкові накидні 12х14, 17х19 мм
- ключі торцювальні з квадратом 100х200,
14х250мм
- ключі переставні
- ключ свічний
- головки змінні з квадратом 10, 11, 12, 14мм
- тріскачка з сухарем з квадратом 14мм
- молоток слюсарний сталевий
- зубило
- бородок
- кліщі
- викрутки слюсарно – монтажні
- напилки плоскі
Кувалда 2кг
Нутромір індикаторний
Пристосування
Домкрат гаражний гідравлічний
Монтировка для монтажу і демонтажу коліс
Пристосування для розбирання і збирання
масляних насосів
Знімач універсальний трьох лапчастий
Інвентар
Піддон для деталей при розбиранні
Протипожежний інвентар (комплект)
Совок для прибирання
Щітка для змітання
Шафа групова для спецодягу
Ящик для обтирочних матеріалів
Найменування

Кількі
сть

для
індивідуа
льного
користув
ання

для
групово
го
викорис
тання

3

4
8 комп.

3
-

3
1

-

2
4
1
2

2

5
1
3
8
1

Примітки

Примітка

№
з\
п

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
Кількість на 15
осіб

5

1

2
3
4
Лабораторія розбирально-складальних робіт
Робоче обладнання

1.
2.
3.
4.

Лопата пряма
Лопата зворотня
Навантажувач
Вузли механізмів повороту

5.
6.

Вузли механічних трансмісій
Муфта з’єднувальна
Вузли силових передач

2
2
2

2

Ходова частина екскаватора
7.

8.
9.
10
11
12
13

14
15
16
17
18

19

Вузли ходових пристроїв
Силове гідравлічне
обладнання
Насос-гідромотор
шестеренний
Насос – гідромотор аксіально
– поршневий нерегульований
Насос – гідромотор аксіально
– поршневий регульований
Гідроциліндр односторонньої
дії
Гідроциліндр двосторонньої
дії з одностороннім штоком.
Гідроциліндр з двостороннім
штоком
Вузли системи управління
гідравлічного приводу
Гідрозподільники (секційні і
моноблочні)
З’єднання трубопроводів
нерухомих
З’єднання трубопроводів
рухомих
Рукава високого тиску (РВТ)
Обладнання технологічне
Верстак для проведення
розбирально-складальних
робіт
Підставки під агрегати

2

1

Кількість визначається
навчальним закладах

Кількість визначається
навчальним закладах
Кількість визначається
навчальним закладах

1
1
1
4-6
4-6

4-6

Кількість визначається
навчальним закладах

8

Кількість визначається
навчальним закладах
Кількість визначається
навчальним закладах

№
з/п
1

1.
2.

1.
2.

Найменування і тип

Кількість

Примітка

2
Навчальний полігон
Обладнання
Навчальні екскаватори
Неповноповоротний екскаватор ЕО-2621В
з гідравлічним приводом на базі трактора.
Повноповоротний екскаватор на шасі
автомобіля.

3

4

Робоче обладнання екскаватора
Ківш універсальний для звичайних земляних
робіт різної, конфігурації і конструкції
Ківш для навантажувальних робіт

Прилади, пристосування та інвентар
1. Комплект приладів та інструмента для
визначення технічного стану тракторів
2. Прилад для визначення технічного стану
гідросистем тракторів
3. Аптечка
4. Шафа для спецодягу
5. Протипожежні засоби (комплект)
6. Відро для паливо-мастильних матеріалів
7. Лійка для заливки
паливо-мастильних
матеріалів у баки екскаваторів
8. Каністра
9. Шланг гумовий
10. Солідолонагнітач
11. Кімната для зберігання інструмента і
інвентаря
12. Щит-настил під екскаватор

1.
2.
3.
4.

Елементи полігону
Ділянка прямолінійного руху
Кар’єр, розбитий на у частки
Дорожні знаки, що відповідають ситуації на
всіх маршрутах
Косогір

1
1

3
1
2
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
1

кількість
визначається
навчальним
закладом
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Загальні положення
Державний стандарт професійно-технічної освіти
з професії Машиніст екскаватора одноковшового 4-го
розряду
Освітньо-кваліфікаційна характеристика
Типовий навчальний план
Типові навчальні програми
Типова навчальна програма з виробничого навчання
Критерії кваліфікаційної атестації
Перелік основних обов'язкових засобів навчання
Державний стандарт професійно-технічної освіти
з професії Машиніст екскаватора одноковшового 5-го
розряду
Освітньо-кваліфікаційна характеристика
Типовий навчальний план
Типові навчальні програми
Типова навчальна програма з виробничого навчання
Критерії кваліфікаційної атестації
Перелік основних обов'язкових засобів навчання
Державний стандарт професійно-технічної освіти
з професії Машиніст екскаватора одноковшового 6-го
розряду
Освітньо-кваліфікаційна характеристика
Типовий навчальний план
Типові навчальні програми
Типова навчальна програма з виробничого навчання
Критерії кваліфікаційної атестації
Перелік основних обов'язкових засобів навчання
Державний стандарт професійно-технічної освіти
з професії Машиніст екскаватора одноковшового 7-го
розряду
Освітньо-кваліфікаційна характеристика
Типовий навчальний план
Типові навчальні програми
Типова навчальна програма з виробничого навчання
Критерії кваліфікаційної атестації
Перелік основних обов'язкових засобів навчання
Державний стандарт професійно-технічної освіти
з професії Машиніст екскаватора одноковшового 8-го
розряду
Освітньо-кваліфікаційна характеристика
Типовий навчальний план
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Типові навчальні програми
Типова навчальна програма з виробничого навчання
Критерії кваліфікаційної атестації
Перелік основних обов'язкових засобів навчання
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