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Пояснювальна записка 

 

Робочі навчальні програми з предметів професійно-теоретичної та 

професійно-практичної підготовок за професією 8159 «Апаратник» (2 розряд) 

розроблені відповідно до кваліфікаційної характеристики професії (Єдиний 

тарифно-кваліфікаційний довідник робіт та професій робітників).  

При складанні робочого навчального плану для підготовки кваліфікованих 

робітників на основі базової загальної середньої освіти за професією 8159 

«Апаратник» враховано розподіл годин професійно-теоретичної та професійно-

практичної підготовок: 

- Основи правових знань – 17; 

- Основи галузевої економіки і підприємництва – 17;  

- Інформаційні технології – 17;  

- Правила дорожнього руху – 8;  

- Охорона праці – 30;  

- Загальна хімічна технологія – 34;  

- Технічне креслення – 18;  

- Матеріалознавство – 22;  

- Основи електротехніки – 18;  

- Виробниче навчання – 120. 

Зміст робочих навчальних програм із предметів відповідає вимогам                

2 розряду кваліфікаційної характеристики з професії та враховує запити щодо 

організації роботи з професії на базовому підприємстві ПАТ «Сумихімпром». 

Зокрема акцентується увага на історії розвитку базового підприємства та 

впровадженні прогресивних технологій та зростання продуктивності праці.  

Навчальні програми з предметів професійно-теоретичної підготовки 

спрямовані на вивчення технологічних схем конкретних виробництв 

підприємства та апаратурне обладнання дільниць підготовки сировини та 

відпускання напівфабрикатів і продукції базового підприємства. 

Робочі навчальні програми для вивчення теоретичного та практичного курсу 

підготовки за професією «Апаратник» 2 розряду буде корисним для 

використання закладами професійної (професійно-технічної) освіти, та іншими 

закладами, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників хімічної 

галузі. 
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Типовий навчальний план 
 

Професія –Апаратник  

Кваліфікація –2 розряд  

 Загальний фонд навчального часу – 518 годин 

 

№ з/п Навчальні предмети  

Кількість годин 

Усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Загальнопрофесійна підготовка 59 10 

1.1 Основи правових знань 17  

1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 17 2 

1.3 Інформаційні технології 17 8 

1.4 Правила дорожнього руху 8  

2. Професійно-теоретична підготовка 122 15 

2.1 Охорона праці 30  

2.2 Загальна хімічна технологія 34  

2.3 Технічне креслення 18 11 

2.4 Матеріалознавство 22 - 

2.5 Основи електротехніки 18 4 

3. Професійно-практична підготовка 330  

3.1  Виробниче навчання 120  

3.2 Виробнича практика 203  

4. Консультації 30  

5. 

Державна кваліфікаційна атестація (або 

проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація 

при продовженні навчання) 

7  

6. Загальний обсяг навчального часу (без п. 4) 518 25 
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Робочий тематичний план та робоча навчальна програма 

 з предмета «Основи правових знань» 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 

Право – соціальна цінність, складова частина 

загальнолюдської культури. Поняття та ознаки 

правової держави.  

3  

2. Конституційні основи України.  2  

3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються.  2  

4. Господарство і право. 2  

5. 
Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд 

господарчих суперечок.  
2  

6. Праця, закон і ми.  2  

7. 
Адміністративне порушення і адміністративна 

відповідальність.  
2  

8. Злочин і покарання. 1  

9. 

Правова охорона природи. Охорона природи – 

невід’ємна умова економічного та соціального 

розвитку України. 

1  

 Усього годин: 17  

 

Тема 1. Право – соціальна цінність, складова частина 

загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави 

Право у житті кожного з нас. Право - соціальна 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 
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державної влади в Україні, її склад, структура, повноваження і порядок роботи. 

Президент України – глава держави. Обрання Президента України та його 

повноваження. Припинення повноважень Президента України. 

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої 

влади. Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в 

Україні винятково судами. Система судів в Україні. 

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, 

його система та повноваження. 

 

Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються 

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні 

правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. 

Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин. 

 

Тема 4. Господарство і право 

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських 

відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, 

господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове 

становище господарських організацій. Правове становище підприємств і 

об'єднань. 

 

Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд 

господарських суперечок 

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські суперечок. 

Закони, що використовуються для розв'язання господарських суперечок. 

 

Тема 6. Праця, закон і ми 

Трудовий договір. Право громадян України на працю. Загальна 

характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час 

відпочинку. Заробітна плата. 
   

Тема 7. Адміністративне порушення і адміністративна 

відповідальність 

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та 

організація державного управління. Роль адміністративного права в 

регулюванні відносин у сфері державного управління. 
 

Тема 8. Злочин і покарання 

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. 

Злочин та інші правопорушення. Види покарань. Поняття індивідуалізації 

покарання стосовно особи відповідно до вчинку. 
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Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи – невід'ємна 

умова економічного та соціального розвитку України 

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

суспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища. 

Відповідальність за порушення закону про охорону навколишнього середовища. 

 

 

Залікові завдання 

1. Дати визначення поняттям: «принципи права»,«правомірна поведінка», 

«правопорушення», «юридична відповідальність». 

2. Дати характеристику правовому становищу громадян України. 

3. Проаналізувати особисті права і свободи громадян. 

4. Проаналізувати та визначити відмінності між поняттям: «вибори», 

«референдум». 

5. Проаналізувати повноваження Верховної Ради України, Президента 

України, Кабінету Міністрів України. 

6. Дати характеристику правосуддю в Україні. 

7. Проаналізувати повноваження та принципи місцевого самоврядування в 

Україні, його систему та повноваження. 

8. Дати характеристику цивільного права України, цивільним 

правовідносинам.  

9. Дати визначення поняттям: «суб'єкти цивільних правовідносин»,  

«юридичні особи», «об'єкти цивільних правовідносин». 

10. Проаналізувати та дати характеристику господарському праву України. 

11. Проаналізувати Закони, які використовуються для розв'язання 

господарських суперечок. 

12. Дати характеристику  та проаналізувати Трудовий договір.  

13. Визначити  загальні положення адміністративного права. 

14. Дати характеристику поняттям та організації державного управління.  

15. Проаналізувати роль адміністративного права у регулюванні відносин у 

сфері державного управління. 

16. Дати характеристику поняття кримінального права, індивідуалізації 

покарання стосовно особи відповідно до вчинку. 

17. Проаналізувати Екологічне право України . 

18. Дати характеристику основним принципам охорони навколишнього 

середовища та відповідальності за порушення закону про охорону 

навколишнього середовища. 
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Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

Бали Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

1. Учень усно в загальних рисах відтворює терміни.  

2. 
Учень  відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі 

уявлення про об'єкт вивчення теми основи  правових знань. 

3. 
Учень відтворює частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя 

виконує елементарні завдання предмета . 

4. 
Учень з допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал, може 

повторити за зразком певну операцію, дію. 

5. 
Учень відтворює основний навчальний матеріал, здатний із помилками й 

неточностями дати визначення понять, сформулювати правило. 

6. 

Учень виявляє знання й розуміння основних положень навчального 

матеріалу. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена. Уміє 

застосовувати знання при виконанні завдань за зразком.  

7. 

Учень правильно відтворює навчальний матеріал теми основи  правових 

знань знає основоположні теорії і факти, уміє наводити окремі власні 

приклади на підтвердження певних думок, частково контролює власні 

навчальні дії.  

8. 

Знання учня є достатніми, застосовує вивчений матеріал у стандартних 

ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і 

залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює 

власну діяльність. Відповідь його логічна,  хоч і має  неточності.  

9. 

Учень добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в стандартних 

ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати інформацію теми основи  , 

використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною 

аргументацією.  

10. 
Учень має міцні знання, здатний використовувати їх у практичній 

діяльності, робити висновки, узагальнення, аргументувати їх. 

11. 

Учень на високому рівні володіє узагальненими знаннями в обсязі та в 

межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у різних 

ситуаціях, уміє знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і 

розв'язувати проблеми теми основи  правових знань. 

12. 

Учень  має системні глибокі знання в обсязі та в межах вимог теми основи  

правових знань усвідомлено використовує їх у стандартних та 

нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, 

узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами 

інформації, приймати рішення.  
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Робочий тематичний план та робоча навчальна програма  

з предмета  «Інформаційні технології»  

 

№ 

з/п Тема 

Кількість годин 

Усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Інформація та інформаційні технології 1  

2. 

Програмне забезпечення персонального 

комп’ютера. Комп’ютерні технології. Текстовий 

редактор MS Word 

6 4 

3. Використання електронних таблиць 4 2 

4. Бази даних 3 2 

5. Сучасні інформаційні технології 2  

6. Мережні системи 1  

Усього: 17 8 

 

Тема 1. Інформація та інформаційні технології 

Поняття про інформацію та інформаційні технології. 

 

Тема 2. Програмне забезпечення персонального комп’ютера. 

Комп’ютерні технології. Текстовий редактор MS Word 

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та 

подання інформації. Розробка фірмового стилю. 

Мультимедійні технології.  

Види і типи презентації. Загальні відомості про засоби створення 

презентацій. PowerPoint.  

Використання текстового редактора Word для роботи зі складними 

комбінованими документами: введення формул, символів, створення та 

коригування площинних малюнків.  

Практичні роботи 

1. Програми для створення тестових документів: MS Word, MS Publiser.  

2. Оформлення складних документів у MS Word (формули, малюнки). 

3. Програми для створення графічних документів. (CorelDraw). 

4. Створення мультимедійних презентацій. 
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Тема 3. Використання електронних таблиць 

Автоматизація різних рисунків із використанням електронних таблиць. 

Електронні таблиці. Апгрейд в електронних таблицях. Створення накладного 

розрахунку в електронних таблицях.  

Практичні роботи 

1. Створення таблиць для обчислення (MS Excel). 

2. Створення графіків і діаграм на основі табличної інформації. 

 

Тема 4. Бази даних 

Використання бази даних для зберігання інформації. Особливості роботи з 

базою даних у порівнянні з іншими програмами. Запити. Звіти.  

Практичні роботи 

1. Створення бази даних. Пошук і вибірка потрібної інформації. Запити. 

2. Створення і оформлення звітів. Обчислення в звітах. 

 

Тема 5. Сучасні інформаційні технології 

Сучасний стан розвитку інформаційних технологій та перспективи.  

Обробка графічних та відеозображень за допомогою ЕОМ (опис пакетів 

програмного забезпечення).  

 

Тема 6. Мережні системи 

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

глобальні мережі. 
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Залікові завдання 

1. Дати  визначення понять: інформація, інформаційні технології. 

2. Визначити проблеми інформаційних технологій. 

3. Описати роботу програми створення текстовий документів. 

4. Описати роботу програми створення графічних документів. 

5. Охарактеризувати стилі оформлення та подання інформації. 

6. Описати способи завантаження програми для роботи з презентаціями. 

7. Описати алгоритм створення презентацій. 

8. Охарактеризувати панель «формул». 

9. Описати способи додавання символів у текстовий документ. 

10.  Описати способи роботи з графічними об’єктами. 

11. Описати способи завантаження програми для роботи з обчисленнями. 

12. Дати  визначення поняття «формула» та описати роботу з формулами в 

електронних таблицях. 

13. Описати етапи роботи «майстра діаграм» в електронних таблицях. 

14. Визначити етапи роботи з програмою створення баз даних. 

15. Описати алгоритм створення звітів. 

16. Охарактеризувати запити в програмі роботи з базою даних. 

17. Охарактеризувати сучасний стан розвитку інформаційних технологій. 

18. Дати поняття «мережні системи». 

19. Охарактеризувати класифікацію комп’ютерної мережі. 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів  

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів  

1 
Учень розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі; знає і виконує 

правила безпеки життєдіяльності під час роботи з комп’ютерною технікою. 

2 
Учень розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі та може 

фрагментарно відтворити знання про них. 

3 
Учень має фрагментарні знання незначного загального обсягу (менше половини 

навчального матеріалу) за відсутності сформованих умінь та навичок.  

4 

Учень має початковий рівень знань, значну (більше половини) частину 

навчального матеріалу може відтворити; виконує елементарне навчальне 

завдання із допомогою викладача; має елементарні навички роботи на 

комп'ютері. 

5 

Учень має рівень знань вищий, ніж початковий; може з допомогою викладача 

відтворити значну частину навчального матеріалу; має стійкі навички 

виконання елементарних дій з опрацювання даних на комп'ютері  
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Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів  

6 

Учень пояснює основні поняття навчального матеріалу; може самостійно 

відтворити значну частину навчального матеріалу; вміє за зразком виконати 

просте навчальне завдання; має стійкі навички виконання основних дій з 

опрацювання даних на комп'ютері. 

7 

Учень уміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; може 

пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи інформаційної 

системи, та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень; уміє 

виконувати навчальні завдання передбачені програмою. 

8 

Учень уміє: аналізувати навчальний матеріал, у цілому самостійно 

застосовувати його на практиці; контролювати власну діяльність; самостійно 

виправляти вказані викладачем помилки; самостійно визначати спосіб 

розв’язування навчальної задачі; використовувати довідкові системи 

програмних засобів. 

9 

Учень вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; 

уміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості; самостійно знаходить 

і виправляє допущені помилки; може аргументовано обрати раціональний спосіб 

виконання навчального завдання; використовує електронні засоби для пошуку 

потрібних відомостей.  

10 

Знання, уміння і навички учня відповідають вимогам програми в повному обсязі. 

Учень володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні етапи власної 

навчальної діяльності, аналізує нові факти, явища; вміє самостійно знаходити 

додаткові відомості та використовує їх для реалізації поставлених перед ним 

навчальних завдань, судження його логічні і достатньо обґрунтовані; має 

сформовані навички керування інформаційними системами. 

11 

Учень володіє узагальненими знаннями з предмета; уміє планувати особисту 

навчальну діяльність, оцінювати результати власної практичної роботи; уміє 

самостійно знаходити джерела даних і відомостей та використовувати їх 

відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності; використовує 

набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях; уміє виконувати завдання, не 

передбачені навчальною програмою; має стійкі навички керування 

інформаційними системами. 

12 

Учень має стійкі системні знання та творчо їх використовує у процесі 

продуктивної діяльності; вільно опановує та використовує нові інформаційні 

технології для поповнення власних знань та розв’язування задач; має стійкі 

навички керування інформаційними системами в нестандартних ситуаціях. 
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Робочий тематичний план та робоча навчальна програма 

 з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Усього  

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Галузева структура економіки України 2  

2. 
Структура і механізм функціонування ринкової 

економіки 
3  

3. 
Виробнича діяльність підприємств хімічної 

промисловості 
2  

4. Ринок праці 2  

5. Продуктивність праці 3 2 

6. 
Якість продукції (робіт) та економічна 

ефективність виробництва 
2  

7. Оплата праці 3  

 Усього:  17 2 

 

Тема 1. Галузева структура економіки України 

Суспільний поділ праці, його роль у формуванні галузей народного 

господарства. 

Поняття галузі. Хімічна галузь, її значення в соціальній сфері держави; 

показники та тенденції розвитку. Стан та проблеми становлення регіональної 

економіки.  

 

Тема 2. Структура і механізм функціонування ринкової економіки 

Основні види ринку галузі. 

Ринкова інфраструктура в галузі та її склад (фондові, товарні, валютні 

біржі). Конкуренція. Види конкуренції в галузі. Особливості діяльності в галузі. 

Попит, пропозиція, ринкова ціна, класифікація ціноутворюючих факторів 

галузі. 

 

Тема 3. Виробнича діяльність підприємств хімічної промисловості 

Підприємництво в будівельній галузі. Сутність підприємництва. Види 

підприємницької діяльності.   
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Тема 4. Ринок праці 

Ринок праці, особливості його формування та регулювання. Кадри 

підприємства, їх склад і структура. Сучасні методи підготовки кадрів та 

перепідготовки кадрів. 

 

Тема 5. Продуктивність праці 

Продуктивність праці в будівельній галузі. Показники продуктивності праці. 

Планування продуктивності праці на підприємстві. Організація і нормування 

праці. Економія матеріальних ресурсів. 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Продуктивність праці. Підвищення продуктивності праці. 

2. Нормування праці. 

 

Тема 6. Якість продукції (робіт) та економічна ефективність 

виробництва 

Поняття якості продукції, необхідних умов її поліпшення. Показники якості. 

Методи оцінки якості. Державні стандарти якості. Сертифікація продукції. 

Економічна ефективність підвищення якості продукції. Шляхи забезпечення 

виробництва високоякісної продукції. 

 

Тема 7. Оплата праці 

Заробітна плата, її економічний зміст, форми і системи. Тарифна система 

оплати праці. Нові форми оплати праці, бригадний підряд, участь у прибутку. 

Планування фонду оплати праці. Державна політика оплати праці.  
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Залікові завдання 

1. Охарактеризувати суспільний поділ праці, його роль у формуванні галузей 

народного господарства. 

2. Дати визначення «галузь».  

3. Описати значення хімічної галузі та її значення в соціальній сфері 

держави. 

4. Описати стан та проблеми становлення регіональної економіки. 

5. Охарактеризувати основні види ринку галузі та ринкову інфраструктуру в 

галузі.  

6. Дати визначення: попит, пропозиція, ринкова ціна. 

7. Охарактеризувати класифікацію ціноутворюючих факторів галузі. 

8. Визначити стан підприємництва в будівельній галузі.  

9. Охарактеризувати сутність підприємництва та види підприємницької 

діяльності. 

10. Проаналізувати ринок праці його, особливості формування та 

регулювання.  

11. Визначити структуру  та склад кадрів підприємства. 

12. Описати сучасні методи підготовки кадрів та перепідготовки кадрів. 

13. Проаналізувати продуктивність праці в будівельній галузі та визначити 

показники продуктивності праці.  

14. Визначити роль планування продуктивності праці на підприємстві та 

організацію і нормування праці.  

15. Визначити роль економії матеріальних ресурсів. 

16. Дати визначення «якість продукції» та необхідних умов її поліпшення.  

17. Охарактеризувати показники якості та методи оцінки якості.  

18. Проаналізувати державні стандарти якості та сертифікацію продукції. 

19. Дати визначення: економічна ефективність; підвищення якості продукції.  

20. Описати шляхи забезпечення виробництва високоякісної продукції. 

21. Охарактеризувати поняття «заробітна плата» та її форми і системи. 

22. Дати характеристику тарифній системі оплати праці за новими формами. 

23. Проаналізувати планування фонду оплати праці.  

24. Охарактеризувати державну політику оплати праці.  
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Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

1 
Учень усно в загальних рисах відтворює терміни окремої теми галузевої 

економіки і підприємництва.  

2 
Учень відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі 

уявлення про об'єкт вивчення теми галузевої економіки і підприємництва.  

3 
Учень відтворює частину навчального матеріалу; з допомогою викладача 

виконує елементарні завдання предмету теми галузевої економіки і 

підприємництва. 

4 
Учень за допомогою викладача відтворює основний навчальний матеріал, 

може повторити за зразком певну операцію, дію . 

5 
Учень відтворює основний навчальний матеріал, здатний із помилками й 

неточностями дати визначення понять, сформулювати правило економічних 

понять. 

6 
Учень виявляє знання й розуміння основних положень навчального 

матеріалу. Відповідь його правильна, але недостатньо осмислена. Уміє 

застосовувати знання при виконанні завдань за зразком.  

7 

Учень правильно відтворює навчальний матеріал теми галузевої економіки і 

підприємництва, знає основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі 

власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролює власні 

навчальні дії. 

8 

Знання учня є достатніми, застосовує вивчений матеріал у стандартних 

ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і 

залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює 

власну діяльність. Відповідь його логічна,  хоч і має  неточності.  

9 

Учень добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в стандартних 

ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати інформацію теми галузевої 

економіки і підприємництва, використовує загальновідомі докази із 

самостійною і правильною аргументацією. 

10 
Учень має міцні знання, здатний використовувати їх у практичній 

діяльності, робити висновки, узагальнення, аргументувати їх. 

11 

Учень на високому рівні володіє узагальненими знаннями в обсязі та в 

межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у різних 

ситуаціях, уміє знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і 

розв'язувати проблеми теми галузевої економіки і підприємництва. 

12 

Учень має системні глибокі знання в обсязі та в межах вимог теми галузевої 

економіки і підприємництва, усвідомлено використовує їх у стандартних та 

нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, 

узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами 

інформації, приймати рішення.  

 

  



17 

 

Робочий тематичний план та робоча навчальна програма  

з предмета «Правила дорожнього руху» 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Загальні положення, терміни та визначення 1  

2. Обов’язки та права пішоходів і пасажирів 1  

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

гужовим транспортом і погоничів тварин 
1  

4. Регулювання дорожнього руху 1  

5. Рух транспорту й безпека пішоходів і пасажирів 1  

6. Особливі умови руху 1  

7. 
Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-

транспортних пригод 
1  

8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху 1  

Усього годин:  8  

 

Тема 1. Загальні положення, терміни і визначення 

Загальні положення, терміни та визначення Закону України «Про дорожній 

рух». Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має 

створювати безпечні умови для усіх його учасників. 

Закон України «Про дорожній рух», про порядок навчання різних груп 

населення Правил дорожнього руху. 

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та 

причини їх виникнення. 

Загальна структура й основні вимоги Правил дорожнього руху. 

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, 

інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху. 

Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху. 

 

Тема 2. Обов’язки та права пішоходів і пасажирів 

Порядок руху пішоходів у населених пунктах. 

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

пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, 

мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо. 

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у 

темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей 

дорогою. Пішохідний перехід. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії 

пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим 
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маячком і спеціальним звуковим сигналом. 

Дії пішоходів, які причетні до дорожньо-транспортної пригоди. 

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту. 

Правила посадки і висадки. 

Правила і обов’язки пасажирів при користуванні транспортними засобами. 

Дії пасажирів при дорожньо-транспортній пригоді. 

 

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

гужовим транспортом, і погоничів тварин 

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового 

транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних 

засобів. 

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги. 

Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух 

зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється. 

Небезпечні наслідки порушення вимог руху велосипедами, мопедами, 

гужовим транспортом і прогоном тварин. 

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього 

руху, їх класифікація. 

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього 

руху, класифікація розмітки. 

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання 

дорожнього руху на небезпечних ділянках трас. 

Типи світлофорів. Значення сигналів світлофора. Світлофори, що регулюють 

рух пішоходів. 

Значення сигналів регулювальника. Руки, що витягнуті в сторони, опущені; 

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

вгору; інші сигнали регулювальника. 

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми 

знаками і розміткою. 

 

Тема 4. Регулювання дорожнього руху 

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього 

руху, їх класифікація. 

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього 

руху, класифікація розмітки. 

Дорожнє обладнання, як допоміжний засіб забезпечення регулювання 

дорожнього руху на небезпечних ділянках трас. 

Типи світлофорів. Значення сигналів світлофора. Світлофори, що регулюють 
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рух пішоходів. Значення сигналів регулювальника. Руки, що витягнуті в 

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

вперед; рука, підтягнута вгору; інші сигнали регулювальника. 

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми 

знаками і розміткою. 

 

Тема 5. Рух транспорту і безпека пішоходів і пасажирів 

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

Взаємна увага - умова безпеки руху. Види і призначення попереджувальних 

сигналів. Правила подачі світлових сигналів або рукою. Небезпечні наслідки 

порушення правил подавання попереджувальних сигналів. 

Швидкість руху, дистанція та інтервал. 

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину шляху 

гальмування. 

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

 

Тема 6. Особливі умови руху 

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів. Навчальна 

їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда. 

Початкове навчання керування транспортними засобами. Навчальна їзда на 

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

Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки. Рух по автомагістралях і 

автобанах. 

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

гірських дорогах і крутих спусках. 

 

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-

транспортних пригод 

Визначення і термінове припинення дії фактора травмування, звільнення 

потерпілого із пошкодженого транспортного засобу. Надання першої медичної 

допомоги. Правила і способи перенесення потерпілого. Правила і способи 

транспортування потерпілого на різних видах транспорту. 

Соціально-економічні і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. Поняття і 

види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. 

Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди. 
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Тема 8. Відповідальність за порушення Правил дорожнього руху 

Соціально-економічні і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. Поняття і 

види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. 

Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди. 

 

Залікові завдання 

1. Охарактеризувати загальні положення, терміни та визначення Закону 

України "Про дорожній рух". 

2. Описати загальну структуру і основні вимоги Правил дорожнього руху. 

3. Визначити порядок руху пішоходів у населених пунктах. 

4. Описати особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі 

предмети, осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, 

керують велосипедом, мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок 

тощо. 

5. Охарактеризувати порядок руху пішоходів за межами населених 

пунктів. 

6. Визначити дії пішоходів, які причетні до дорожньо-транспортної 

пригоди. 

7. Описати правила і обов’язки пасажирів при користуванні 

транспортними засобами. 

8. Охарактеризувати дії пасажирів при дорожньо-транспортній пригоді. 

9. Визначити вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують 

гужовим транспортом, і погоничів тварин. 

10. Описати класифікацію дорожніх знаків. 

11. Охарактеризувати дорожню розмітка та її значення в загальній системі 

організації дорожнього руху. 

12. Охарактеризувати типи світлофорів та їх значення. 

13. Дати поняття «шлях гальмування». 

14. Описати порядок руху на перехрестях. 

15. Описати дії перевезення пасажирів при буксируванні транспортних 

засобів. 

16. Охарактеризувати  види адміністративних порушень. 

  



21 

 

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів  

   

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

1 
Учень (слухач) з допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі 

елементи навчального матеріалу, пов’язаного з правилами та безпекою 

дорожнього руху та його регулюванням. 

2 
Учень (слухач) безсистемно, неповно відтворює окремі фрагменти навчального 

матеріалу, пов’язаного з правилами та безпекою дорожнього руху. 

3 
Учень (слухач) за допомогою викладача відтворює фрагменти навчального 

матеріалу, пов’язаного з правилами та безпекою дорожнього руху та щодо 

обов’язків та прав пішоходів і пасажирів. 

4 
Учень (слухач) володіє матеріалом у неповному обсязі, без розуміння відтворює 

навчальний матеріал, пов’язаного з правилами та безпекою дорожнього руху та 

щодо обов’язків та прав пішоходів і пасажирів, вимогами до водіїв велосипедів. 

5 
Учень (слухач) розуміє основний навчальний матеріал, здатний дати визначення 

понять про обов’язки та права пішоходів і пасажирів, вимоги до водіїв 

велосипедів, регулювання дорожнього руху. 

6 
Учень (слухач) без достатнього розуміння відтворює основний навчальний 

матеріал, пов’язаного з визначенням понять про обов’язки та права пішоходів і 

пасажирів, вимогами до водіїв велосипедів, регулювання дорожнього руху. 

7 

Учень (слухач) самостійно з розумінням відтворює суть основних положень 

навчального матеріалу, пов’язаного з визначенням понять про обов’язки та права 

пішоходів і пасажирів, вимогами до водіїв велосипедів, регулювання дорожнього 

руху, надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних 

пригод. Його відповідь у цілому правильна, але містить неточності стосовно 

законодавства, правил дорожнього руху.  

8 

Знання учня (слухача) є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений 

матеріал у практичній діяльності, уміє аналізувати і робити висновки. Знає 

загальні положення та правила дорожнього руху, відповідальність за їх 

порушення, правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-

транспортних пригод. 

9 

Учень (слухач) володіє основним навчальним матеріалом. 

Знає законодавство України про дорожній рух, правила дорожнього руху, 

можливі причини дорожньо-транспортних пригод та основні способи їх 

попередження, характер впливу природних умов (дощ, туман, ожеледиця та 

інше) на безпеку руху, правила надання першої допомоги потерпілим під час 

дорожньо-транспортних пригод; основні правові основи і відповідальність за 

порушення правил дорожнього руху. Його відповідь у цілому правильна, 

достатньо обґрунтована.  Самостійно використовує теоретичні знання під час 

вирішення практичних завдань.  
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10 

Учень (слухач) володіє узагальненими системними знаннями навчального 

матеріалу в повному обсязі та здатен їх ефективно використовувати для 

виконання всіх передбачених навчальною програмою практичних завдань. Знає 

законодавство України про дорожній рух, правила дорожнього руху, можливі 

причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх попередження, характер 

впливу природних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху, 

правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних 

пригод; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху. 

11 

Учень (слухач) володіє узагальненими системними знаннями навчального 

матеріалу в повному обсязі, знає Законодавство України про автомобільний 

транспорт і дорожній рух, правила дорожнього руху, можливі причини 

дорожньо-транспортних пригод та способи їх попередження; правила надання 

першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; правові 

основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Має 

пізнавальний інтерес до вивчення предмета.  

12 

Учень (слухач) володіє  повними, системними знаннями навчального матеріалу в 

повному обсязі. Знає законодавство України про дорожній рух, правила 

дорожнього руху, можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи 

їх попередження, характер впливу природних умов (дощ, туман, ожеледиця та 

інше) на безпеку руху, правила надання першої допомоги потерпілим під час 

дорожньо-транспортних пригод; правові основи і відповідальність за порушення 

правил дорожнього руху. Учень (учениця) має системні, міцні знання в обсязі та 

в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних 

та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, 

узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами 

інформації, приймати рішення. 
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Робочий тематичний план та робоча навчальна програма  

з предмета «Матеріалознавство»  

№  

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Будова, властивості металів і способи їх визначення. 3  

2. Залізовуглецеві сплави 5  

3. Кольорові метали та сплави 4  

4. 
Прокладні та ущільнювальні матеріали, допоміжні 

матеріали 
4  

5. Ізоляційні матеріали 6  

Усього 22  

 

Тема 1. Будова, властивості металів і способи їх визначення 

Зміст предмета, його роль у формуванні професійних знань та умінь.  

Взаємозв’язок із загальноосвітніми, загально-професійними, спеціальними 

предметами та виробничим навчанням. 

Значення матеріалів для виробництва. Основні поняття про метали, 

неметали та сплави. Класифікація металів і сплавів. Атомно-кристалічна будова 

металів та сплавів. 

Фізичні, хімічні, механічні та технологічні властивості металів. Діаграма 

стану «залізо – вуглець». 

Провідникові і надпровідникові матеріали. 

 

Тема 2. Залізовуглецеві сплави 

Чавуни. Склад чавуну. Використання чавуну. Класифікація чавуну. 

Виробництво чавуну. Маркування чавуну. 

Сталі. Елементарні відомості про способи виробництва сталі. 

Характеристика та класифікація сталі.  

Вплив елементів, що входять до складу сталі, на її властивості. 

Маркування сталей різного призначення. 

 

Тема 3. Кольорові метали та сплави 

Значення кольорових металів у виробництві. Класифікація кольорових 

металів та сплавів. Найпоширеніші матеріали з високою провідністю. Різновиди 

матеріалів із високим опором (провідникові резисторні матеріали, плівкові 

резисторні матеріали, матеріали для термопар). 
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Тема 4. Прокладні та ущільнювальні матеріали, допоміжні матеріали 

Азбест, шкіра, картон, гума. Повсть, текстильні та паперові матеріали. Їх 

властивості та застосування. 

 

Тема 5. Ізоляційні матеріали 

Полімеризаційні синтетичні полімери. 

Поліконденсаційні синтетичні полімери.  

Електроізоляційні пластмаси. Шаруваті пластики. Плівкові 

електроізоляційні матеріали. Ізоляційні матеріали на основі каучука. 

Класифікація, різновиди ізоляційних матеріалів. 

 

Залікові завдання 

1. Які різновиди волокнистих електроізоляційних матеріалів ви знаєте? 

2. Що таке метали та їх сплави? 

3. Як поділяються речовини за внутрішньою будовою ? Які існують кристалічні 

решітки? 

4. Які різновиди полімеризаційних діелектриків ви знаєте, їх властивості? 

5. Дайте характеристику рідким діелектрикам. 

6. Дайте характеристику газоподібним діелектрикам. 

7. Які вихідні матеріали потрібні для виробництва чавуну? 

8. Які ви знаєте залізні руди для виплавляння чавуну? 

9. Яке паливо використовують для виплавляння чавуну? 

10.  Як класифікують чавуни?  

11.  Дайте характеристику основним напівпровідниковим матеріалам. 

12.  Як класифікують сталі за способом одержання? 

13.  Які шаруваті пластики ви знаєте? 

14.   Які плівкові електроізоляційні матеріали ви знаєте? 

15.  Які хімічні елементи покращують властивості сталі? 

16.  Які хімічні елементи погіршують властивості сталі? 

17.  Як класифікуються сталі за хімічним складом? 

18.  Які різновиди шаруватих електроізоляційних пластмас ви знаєте? 

19.  Яке значення кольорових металів у виробництві? 

20.  Як класифікують кольорові метали? 

21.  Дайте характеристику електроізоляційним гумам. 

22.  Дайте характеристику основних напівпровідникових матеріалів. 

23.  24.Які є визнаєте мастильні матеріали? 

24.  Яке призначення та види прокладних матеріалів?  
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Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів  

 

 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

1 

Учень з допомогою викладача відтворює на рівні розпізнавання основні поняття 

металів, неметалів, сталі, чавуну, властивості металів, теплопровідність, 

електропровідність, пружність, пластичність. Під час відповіді і при виконанні 

практичних завдань припускається суттєвих помилок. 

2 
Учень з допомогою викладача відтворює на рівні розпізнавання окремі 

фрагменти навчального матеріалу з основних розділів курсу 

«Матеріалознавство». При відповіді припускається суттєвих помилок. 

3 

Учень з допомогою викладача відтворює на рівні розпізнавання окремі 

фрагменти навчального матеріалу з основних розділів курсу 

«Матеріалознавство» властивості матеріалів, залізовуглецеві сплави, види 

ізоляційних та прокладних матеріалів, назви декілька кольорових металів. При 

відповіді припускається суттєвих помилок. 

4 

Учень на рівні запам’ятовування без розуміння може перелічити механічні, 

фізичні властивості матеріалів, деякі кольорові метали, види ізоляційних та 

прокладних матеріалів, дати поняття сталі, чавуну. Неусвідомлено користується 

технічною літературою. При відповіді припускається помилок, які самостійно 

виправляти не може. 

5 

Учень на рівні запам’ятовування без достатнього розуміння відтворює основні 

положення навчального матеріалу з допомогою викладача. З помилками дає 

визначення основних понять, може розпізнати  деякі марки сталей, 

охарактеризувати деякі види ізоляційних та прокладних матеріалів. 

Неусвідомлено користується технічною та конструкторсько-технологічною 

документацію. При відповіді припускається помилок. 

6 

Учень без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал із 

допомогою викладача. З окремими помилками дає визначення основних понять з 

курсу. Може частково аналізувати навчальний матеріал, орієнтується в марках 

сталей, деякі може розшифрувати, порівнювати властивості, робити висновки. 

Неусвідомлено користується довідниками. При відповіді припускається помилок, 

що може частково виправити. 

7 

Учень самостійно з розумінням відтворює суть основних положень навчального 

матеріалу, може дати порівняну характеристику властивостей матеріалів, види 

ізоляційних та прокладних матеріалів, розшифрувати марки сталей, чавунів їх 

призначення. Його відповідь у цілому правильна, але містить неточності і 

недостатньо обґрунтована. Користується технічною та конструкторсько-

технологічною документацією. При відповіді припускається несуттєвих помилок, 

що частково виправляє. 

8 

Учень самостійно з розумінням відтворює основний навчальний матеріал та 

застосовує його при виконанні практичних завдань. Дає визначення основних 

понять, аналізує, порівнює інформацію, встановлює зв’язок з обраною професією 

та робить висновок. Відповідь в цілому правильна, логічно обґрунтована. 
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Усвідомлено користується довідниковою інформацією. При відповіді 

припускається несуттєвих помилок, що частково виправляє. 

9 

Учень володіє основним навчальним матеріалом в усній, письмовій і графічній 

формах та застосовує його при виконанні практичних завдань як в типових, так і 

в дещо ускладнених умовах. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює 

і систематизує інформацію, встановлює зв’язок з обраною професією та робить 

висновки. Учень чітко орієнтується в марках сталей, чавунів, відокремлює 

вуглецеві, леговані сталі, розшифровує їх, та знає галузі їх використання. Учень 

орієнтується у видах ізоляційних та прокладних матеріалів і у сплавах 

кольорових металів, неметалевих матеріалах та знає їх перевагах і недоліках. 

Усвідомлено користується додатковою літературою. При відповіді та виконанні 

практичних завдань припускається несуттєвих помилок, що може виправити. 

10 

Учень усвідомлено засвоює нову інформацію в обсязі, що передбачений 

програмою. Володіє глибокими, міцними знаннями навчального матеріалу та 

здатний їх правильно використати для виконання практичних завдань. Відповідь 

учня повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення. 

Встановлює причино-наслідкові та міжпредметні зв’язки зі спецтехнологією, 

виробничим навчанням, робить аргументовані висновки з незначною 

консультацією викладача. Вільно користується технічною документацією, 

довідниками. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається 

дрібних помилок, які може виправити самостійно. Виказує пізнавально- творчий 

інтерес до обраної професії, нової техніки та технології. 

11 

Учень володіє узагальненими знаннями навчального матеріалу в повному обсязі 

розділів курсу «Матеріалознавства»: 

    будова, властивості металів і способи їх визначення; 

    залізовуглецеві сплави; 

    кольорові метали та сплави; 

    прокладні та ущільнювальні матеріали, допоміжні матеріали; 

    ізоляційні матеріали. 

12 

Учень володіє системними знаннями з питань матеріалознавства. Відповідь учня 

повна, правильна і логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення. Учень 

уміє самостійно користуватись джерелами інформації. Оцінювати отриману 

інформацію. Встановлює причино-наслідкові зв’язки, робить аргументовані 

висновки. Правильно й усвідомлено використовує всі види технічної, 

конструкторської додаткової літератури в межах навчальної програми. Виявляє 

пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології, бере  

участь у загальноучилищних і обласних олімпіадах. 
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Робочий тематичний план та робоча навчальна програма  

з предмета «Охорона праці»  

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Усього 

З них на 

лабораторно- 

практичні 

роботи 

1. Правові та організаційні основи охорони праці 4  

2. 

Основи безпеки праці в хімічній галузі. Загальні 

відомості про потенціал небезпек.  

Психологія безпеки праці. Організація роботи з 

охорони праці 

10 

 

3. 
Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека 

виробництва і вибухозахист 
3 

 

4. Основи електробезпеки 3  

5. 
Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні 

огляди 
4 

 

6. 

 

Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 
6 

 

                                                Усього: 30  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності 

підприємств. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на виробництві. 

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони 

праці. 

Мета і завдання  предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його 

вивчення. 

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Тривалість робочого 

дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права 

працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, пільги і 

компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і 

неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про охорону 

праці. Державний нагляд за охороною праці.  

Навчання з питань охорони праці. Поняття про виробничий і побутовий 

травматизм і профзахворювання. Основні причини травматизму і професійних 

захворювань на виробництві. Основні засоби запобігання травматизму і 

професійних захворювань на виробництві. Порядок розслідування  та ведення 

обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. 
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Тема 2. Основи безпеки праці у хімічній галузі. Загальні відомості про 

потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з 

охорони праці 

Загальні питання безпечного ведення робіт у хімічній галузі. Засоби 

колективного та індивідуального захисту електромонтажника силових мереж та 

електроустаткування. 

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт із підвищеною небезпекою, 

для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з 

охорони праці. 

Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при 

експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, що 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 хімічній галузі. Мікроклімат виробничих 

приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання. 

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. 

План евакуації з приміщень у разі аварії. Основні небезпечні виробничі 

фактори під час виконання робіт електромонтажником силових мереж та 

електроустаткування. 

Ознайомлення з типовою інструкцією щодо безпеки праці, умовами і 

прийомами безпечної роботи під час виконання робіт електромонтажника 

силових мереж та електроустаткування. Причини і види травматизму. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

Характерні причини виникнення пожеж на підприємствах хімічної 

промисловості. Можливі осередки виникнення пожеж на підприємстві. 

Сигналізація і правила сповіщання про пожежу. Загальні правила гасіння 

пожеж. Заходи запобігання виникнення пожеж. Забезпечення устаткування, що 

обслуговується засобами для гасіння пожеж. Засоби вогнегасіння 

(вогнегасники, ящики з піском, бочки з водою та ін.), правила їх застосування. 

Основні типи вогнегасників, їх будова, принцип дії, терміни перевірки. 

Особливості гасіння електроустаткування, що знаходиться під напругою. 
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Порядок гасіння пожежі при наявності місткостей із паливно-мастильними 

матеріалами. Порядок евакуації людей і матеріальних цінностей під час пожежі. 

Заходи пожежної безпеки запобігання виникненню пожеж. Правила пожежної 

безпеки під час користування побутовими приладами, електроприладами. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Електрика промислова, статична і атмосферна. 

Електромагнетизм та заходи запобігання йому. Прихована небезпека 

ураження електричним струмом. Причини і види ураження електричним 

струмом. Дія струму на організм людини. Небезпечна величина струму для 

людини. Правила і способи звільнення людей, які попали під напругу. Види 

електротравм. 

Основні вимоги до електроустановок для забезпечення їх безпечної 

експлуатації. Електрозахисні засоби і правила користування ними. Заземлення 

електроустановок (устаткування), використання переносного заземлення. 

Захисне вимикання, блокування.  

 

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. Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. 

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, 

навчальних та побутових приміщень. Види освітлення. Природне освітлення. 

Штучне освітлення: робоче та загальне. Правила експлуатації освітлення.  

Санітарно-побутове забезпечення працівників хімічної промисловості. 

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. 

Перша допомога при кровотечі. Класифікація кровотечі. Основні види 

кровотечі. Перша допомога при артеріальній та венозній кровотечі. Засоби 

зупинення кровотечі. Зупинка кровотечі притискуванням пошкодженої судини 

до підлеглої кості, максимальним згинанням кінцівки. Штучне дихання 

способом «із рота в рот» чи «з рота в ніс». Непрямий (закритий) масаж серця.  

Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. 

Правила надання першої допомоги потерпілим від ураження електричним 

струмом. 
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Перша допомога при забитих місцях. Струс головного мозку. Удари в 

області хребта. Синдром здавлення. Перша допомога при вивихах та розтягнені 

зв’язок. 

Перша допомога при ушкодженні хребта та кісток тазу. Опіки, їх 

класифікація. Перша допомога при хімічних та термічних опіках, при опіку 

очей. Перша допомога при тепловому та сонячному ударі. 

Дія на організм людини низької температури. Перша допомога при 

обмороженні та замерзанні. 

Непритомність, травматичний шок. Класифікація, перша допомога. 

Послідовність надання першої допомоги. 

Медична аптечка, її склад, правила використання медикаментів. 

Залікові завдання 

1. Які ви знаєте основні законодавчі акти з охорони праці? 

2. Розкажіть про умови укладання та виконання колективного договору. 

3. Назвіть, які пільги та компенсації має працівник за важкі та шкідливі 

умови праці? 

4. Назвіть індивідуальні засоби захисту за фахом. 

5. Назвіть колективні засоби захисту за фахом. 

6. Які ви знаєте види нагляду та громадський контроль за охороною праці. 

7. Які існують види відповідальності за порушення законодавства про 

охорону праці. 

8. Назвіть основні причини травмування на виробництві за фахом. 

9. Які види інструктажів ви знаєте? 

10. Коли і хто проводить первинний інструктаж? 

11. Коли проводиться позаплановий інструктаж? 

12. Які обов’язки комісії з розслідування нещасних випадків? 

13. Розкажіть про знаки небезпеки і як вони поділяються. 

14. Які вимоги висовуються до шляхів евакуації? 

15. Яким повинен бути мікроклімат виробничого приміщенням за фахом? 

16. Назвіть причини виникнення пожеж за фахом. 

17. Розкажіть про послідовність дії працівника при виникненні пожежі. 

18. Яка буває пожежна техніка для захисту об’єктів? 

19. Які вимоги до організації робочого місця апаратника? 

20. Які правила безпеки праці при обслуговуванні газообладнання? 

21. Які правила безпеки праці при обслуговуванні електрообладнання? 

22. Які основні гігієнічні особливості праці за вашою професією? 

23. Яке санітарно побутове забезпечення працівників вашої професії? 

24. Опишіть схему послідовності надання першої допомоги при нещасних 

випадках. 

25. Які правила безпеки праці при виконанні робіт у тунелях і колодязях?  
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Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів  
 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів  

1 
Учень з допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання основних 

питань з охорони праці. Під час відповіді і при виконанні практичних 

завдань припускається суттєвих помилок. 

2 
Учень з допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі 

фрагменти навчального матеріалу з декількох розділів курсу охорони праці. 

При відповіді припускається суттєвих помилок. 

3 
Учень з допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання частину 

навчального матеріалу з розділів курсу «Охорона праці». 

4 

Учень на рівні запам’ятовування без розуміння може перелічити деякі 

законодавчі акти, види відповідальності за порушення законодавства з 

охорони праці, види інструктажів, причини виникнення пожежі, 

небезпечність дії електричного струму на організм людини. 

5 

Учень на рівні запам’ятовування  без достатнього розуміння відтворює 

основні положення навчального матеріалу з частковою допомогою 

викладача. З помилками дає визначення основних понять охорони праці, 

виробничої санітарії. Учень повинен знати та охарактеризувати деякі види 

інструктажів, відповідальності за порушення законодавства з охорони праці, 

причини виникнення пожеж, первинні засоби пожежогасіння, дію струму на 

організм людини. 

6 

Учень без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал з 

епізодичною допомогою викладача. З окремими помилками дає визначення 

основних понять з охорони праці. Може частково аналізувати навчальний 

матеріал, порівнювати  і робити висновки. При відповіді припускається 

помилок, що може частково виправити. 

7 

Учень самостійно з розумінням відтворює суть основних положень 

навчального матеріалу при виконанні практичних завдань у типових умовах 

дає визначення понять, аналізує, порівнює, робить висновки. Його відповіді 

в цілому правильні, але містять неточності і недостатньо обґрунтовані. 

Користується довідковою інформацією. При відповіді припускається 

несуттєвих помилок, що частково виправляє. 

8 

Учень самостійно з розумінням відтворює основний навчальний матеріал та 

застосовує його при виконанні практичних завдань у типових умовах 

(стандартних ситуаціях). Дає визначення основних понять, аналізує, 

порівнює інформацію, встановлює її зв'язок з обраною професією та робить 

висновки. Відповідь в цілому правильна, логічна та достатньо обґрунтована. 

Усвідомлено користується довідковою інформацією. При відповіді 

припускається несуттєвих помилок, що частково виправляє. 

9 

Учень володіє основним навчальним матеріалом в усній, письмовій і 

графічній формах та застосовує його при виконанні практичних завдань  у 

дещо ускладнених умовах. Дає визначення основних понять, аналізує, 

порівнює і систематизує інформацію, встановлює зв'язок з обраною 
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професією та робить висновки. Його відповіді в цілому правильні, логічні й 

достатньо обґрунтовані. При відповіді та виконанні практичних завдань 

припускається несуттєвих помилок, що може виправити. 

10 

Учень уміє усвідомлено засвоювати нову інформацію в обсязі, що 

передбачений програмою. Володіє глибокими, міцними знаннями 

навчального матеріалу та здатний їх правильно використати для виконання 

практичних завдань. Відповідь учня повна, правильна, логічна, містить 

аналіз і систематизацію. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні 

зв’язки, робить аргументовані висновки з незначною консультацією 

викладача. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається 

окремих неточностей, що може виправити самостійно. Виявляє пізнавально-

творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технологій виробництва. 

11 

Учень володіє узагальненими знаннями навчального матеріалу в повному 

обсязі розділів курсу охорони праці: 

- правові та організаційні основи охорони праці; 

- основи безпеки праці у галузі; 

- основи пожежної безпеки; 

- основи електробезпеки; 

- основи гігієни праці та виробничої санітарії; 

- надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. 

Здатний їх ефективно використати для виконання всіх передбачених 

навчальною програмою практичних завдань. Відповідь учня повна, 

правильна, логічна і містить аналіз, систематизацією, узагальнення 

загального матеріалу. Уміє самостійно знаходити і користуватися джерелами 

інформації, оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно-

наслідкові та міжпредметні зв’язки. Робить аргументовані висновки. 

Правильно і усвідомлено застосовує всі види довідкової інформації, 

технічної та конструкторсько-технічної документації в межах навчальної 

програми. Може самостійно складати окремі її види. Практичні завдання 

виконує правильно у повному обсязі, як з використанням типового 

алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом. При відповіді та 

виконанні практичних завдань припускається незначних неточностей, які 

самостійно виявляє та управляє. Виказує пізнавально-творчій  інтерес  до 

обраної професії, нової технології. 

12 

Учень володіє системними знаннями з питань охорони праці. Відповідь учня 

повна, правильна і логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення. 

Учень уміє самостійно користуватись джерелами інформації, оцінювати 

отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні 

зв’язки, робить аргументовані висновки. Правильно і усвідомлено 

використовує всі види довідкової літератури в межах навчальної програми. 

Рецензує відповіді інших учнів, складає питання для взаємоконтролю. Виказує 

творчий інтерес до обраної професії, нової техніки (устаткування) та новітньої 

технології. 
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Робочий тематичний план та робоча навчальна програма  

з предмета «Загальна хімічна технологія» 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Вступ 1  

2. 
Відомості про виробництво й організацію робочого 

місця 
2  

3. 
Коротка технологічна схема конкретних 

виробництв 
6  

4. Сировина та допоміжні матеріали 3  

5. 
Технологія підготовки сировини ті відпускання 

напівфабрикатів і продукції 
10  

6. 
Будова і правила експлуатації основного і 

допоміжного обладнання та устаткування 
10  

7. Контроль виробництва 2  

Усього 34  

Тема 1. Вступ 

Значення галузі в народному господарстві країни. 

Коротка історія розвитку підприємства і його основні завдання по 

збільшенню випуску продукції. Значення впровадження прогресивної технології 

та зростання продуктивності праці. Досвід роботи передовиків виробництва, 

передових бригад, змін. Досягнення і традиції колективу. 

Ознайомлення з професійно-кваліфікаційною характеристикою і програмою 

теоретичного навчання. 

 

Тема 2. Відомості про виробництво й організацію робочого місця 

Стисла характеристика асортименту продукції, що випускається 

підприємством. Основні та допоміжні цехи підприємства, їх призначення та 

коротка характеристика. 

Взаємозв’язок між цехами. Роль цеху у виробничому процесі підприємства. 

Асортимент продукції, що випускається цехом. 

Механізація та автоматизація виробничих процесів на дільниці та в цеху. 

Короткі відомості про організацію виробничого процесу. Структура управління 

цехом та його дільницями. 

Робоче місце апаратника підготовки сировини ті відпускання 

напівфабрикатів і продукції. 

Зміст виробничої (посадової) інструкції. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку. 
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Тема 3. Коротка технологічна схема конкретних виробництв 

Фізико-хімічні властивості (характеристика) сировини, матеріалів та готової 

продукції. 

Коротка загальна схема виробництва продукції. 

Хімічні процеси отримання продукції. 

Основні та допоміжні апарати для отримання продукції. 

Технологічний процес отримання цільового продукту. 

Основні неполадки виробництва. 

Контроль виробництва. 

Безпека праці на виробництві.  

Тема 4. Сировина та допоміжні матеріали 

Види сировини і матеріалів, які застосовуються у виробництві. 

Основні фізико-хімічні властивості сировини, її призначення. Технічні 

вимоги до сировини, матеріалів, напівфабрикатів. 

Правила безпеки праці під час роботи з сировиною, напівфабрикатами, 

готовою продукцією. 

Правила зберігання сировини, напівфабрикатів, продукції. Нормативні 

терміни зберігання. Постачальники сировини, засоби її доставки. 

Технологічні енергоносії: азот, пара, стиснене повітря, вода технічна, 

електроенергія, їх призначення, транспортування. 

Норми витрати сировини, допоміжних матеріалів, енергоресурсів. 

 

Тема 5. Технологія підготовки сировини та відпускання 

напівфабрикатів і продукції 

Технологічна схема та апаратурне оформлення дільниці підготовки 

сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції. 

Підготовка до приймання сировини. 

Приймання сировини в приймальні баки, цистерни, танки, бункери. 

Правила ведення технологічного процесу підготовки сировини до дозування. 

Способи підготовки сировини: очищення, подрібнення, просіювання, сушіння 

тощо. 

Параметри технологічного процесу підготовки сировини. 

Записування значень параметрів технологічного процесу у виробничому 

журналі. 

Дозування сировини і допоміжних матеріалів у апарати. 

Приготування сумішей розчинів відповідно до установленої рецептури. 

Подавання рідкої сировини у витратні ємкості. Заповнення ємкостей. 

Розфасування, пакування напівфабрикатів і продукції. Контроль процесу 

розфасування та пакування. 
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Тема 6. Будова і правила експлуатації основного і допоміжного 

обладнання та устаткування 

Схеми розташування основного і допоміжного устаткування комунікацій і 

запірної апаратури. 

Призначення, будова, принцип дії, технічна характеристика і правила 

експлуатації основного і допоміжного устаткування на дільниці, що 

обслуговується. 

Конструкційний матеріал, який застосовується для виготовлення 

устаткування. 

Електроустаткування, його призначення, будова і принцип дії. Розташування 

електродвигунів та шляхи підходу до них. 

Трубопровідна арматура, її види (засувки, вентилі, крани), принцип дії, 

конструкція, правила експлуатації. Позначення на арматурі. 

Ізоляція трубопроводів. Причини виникнення корозії устаткування, заходи 

боротьби з нею. 

 

Тема 7. Контроль виробництва 

Контрольно-вимірювальні прилади (КВП) та автоматика, що установлені в 

робочій зоні апаратника підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів та 

продукції. Правила користування КВП та А. 

Прилади, що застосовуються для контролю тиску, температури, витрати, 

рівня, стану і складу речовини, їх характеристика, будова, принцип роботи. 

Система сигналізації і блокування. Принцип дії, призначення. 
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Залікові завдання 

1. Охарактеризувати історію розвитку підприємства та значення 

впровадження прогресивної технології та зростання продуктивності праці. 

2. Розкрити питання значення галузі в народному господарстві країни.  

3. Описати основні та допоміжні цехи підприємства, їх призначення та дати 

коротку характеристику. 

4. Розкрити зміст виробничої (посадової) інструкції. 

5. Розкрити питання механізації та автоматизації виробничих процесів на 

дільниці та в цеху. Дати короткі відомості про організацію виробничого 

процесу.  

6. Охарактеризувати робоче місце апаратника підготовки сировини та 

відпускання напівфабрикатів і продукції. 

7. Розкрити правила внутрішнього трудового розпорядку. 

8. Розкрити фізико-хімічні властивості сировини, матеріалів та готової 

продукції. 

9. Охарактеризувати коротку загальну схему виробництва продукції. 

10. Охарактеризувати хімічні процеси отримання продукції. 

11. Дати характеристику основним та допоміжним апаратам для отримання 

продукції. 

12. Описати технологічний процес отримання цільового продукту. 

13. Визначити основні неполадки виробництва. 

14. Охарактеризувати контроль виробництва та безпеку праці на виробництві. 

15. Охарактеризувати види сировини та матеріалів, які застосовуються у 

виробництві. 

16. Описати основні фізико-хімічні властивості сировини, їх призначення? 

Розкрити технічні вимоги до сировини, матеріалів, напівфабрикатів. 

17. Охарактеризувати правила безпеки праці під час роботи з сировиною, 

напівфабрикатами, готовою продукцією. 

18. Розкрити питання правил зберігання сировини, напівфабрикатів, 

продукції; нормативних термінів зберігання та постачальників сировини, 

засоби її доставки. 

19. Охарактеризувати технологічні енергоносії (азот, пара, стиснене повітря, 

вода технічна, електроенергія), їх призначення та транспортування. 

20. Охарактеризувати норми витрати сировини, допоміжних матеріалів, 

енергоресурсів. 

21. Описати технологічну схему та апаратурне оформлення дільниці 

підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів та продукції. 

22. Описати підготовку до приймання сировини, приймання сировини в 

приймальні баки, цистерни, танки, бункери. 
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23. Розкрити питання правил введення технологічного процесу підготовки 

сировини до дозування; способи підготовки сировини: очищення, подрібнення. 

Просіювання, сушіння тощо. 

24. Описати параметри технологічного процесу підготовки сировини, 

дозування сировини і допоміжних матеріалів у апарати. 

25. Розкрити питання приготування сумішей розчинів відповідно до 

установленої рецептури. 

26. Охарактеризувати питання розфасування, пакування напівфабрикатів і 

продукції; контроль процесу розфасування та пакування. 

27. Описати призначення, будову, принцип дії, технічні характеристики та 

правила експлуатації основного та допоміжного устаткування на дільниці, що 

обслуговується. 

28. Охарактеризувати електроустаткування, його призначення, будову та 

принцип дії. 

29. Охарактеризувати трубопровідну арматуру, її види (засувки, вентилі, 

крани), принцип дії, правила експлуатації; позначення на арматурі. 

30. Розкрити питання ізоляції трубопроводів, причини виникнення корозії 

устаткування та заходи боротьби з нею. 

31. Охарактеризувати контрольно-вимірювальні прилади та автоматику, 

правила користування КВП та А. 

32. Визначити прилади, що застосовуються для контролю тиску, температури, 

витрати, рівня, стану і складу речовини, їх характеристику, будову та принцип 

роботи. 

33. Охарактеризувати систему сигналізації та блокування, їх принцип дії та 

призначення. 
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Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів 

 

Бали Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів 

1 

Учень за допомогою викладача відтворює теоретичний матеріал на рівні 

розпізнання фізико-хімічних властивостей сировини, напівфабрикатів та 

продукції; будови устаткування; правил зберігання напівфабрикатів та 

готової продукції. Під час відповідей та виконання практичних завдань 

допускає суттєві помилки, що не може виправити самостійно. 

2 

Учень безсистемно, неповно відтворює на рівні розпізнання окремі 

фрагменти навчального матеріалу. Неусвідомлено виконує окремі 

фрагменти практичних завдань. Під час відповідей допускає суттєві 

помилки, що не може виправити. 

3 

Учень за допомогою викладача відтворює фрагменти навчального 

матеріалу. Під час відповідей допускає суттєві помилки, які не може 

виправити, проявляє пасивно-спостережливий інтерес до навчального 

матеріалу. Не усвідомлено виконує частину практичних завдань. 

4 
Учень без розуміння відтворює навчальний матеріал. Помилки самостійно не 

може виправити. 

5 

Учень розуміє основний навчальний матеріал з технології. Під час відповіді 

допускає помилки при визначенні основних понять теми. Може частково 

обґрунтувати та проаналізувати свою відповідь. Неусвідомленно відтворює 

принцип роботи устаткування. Орієнтується в підготовці сировини, 

відпуску напівфабрикатів та готової продукції під керівництвом 

апаратника вищої кваліфікації. 

6 

Учень самостійно відтворює основний навчальний матеріал. Під час 

відповіді допускає окремі помилки, що не може частково виправити. Може 

частково обґрунтувати навчальний матеріал під час оцінювання інших учнів, 

порівнювати та робити висновки. 

7 

Учень самостійно з розумінням відтворює суть основних положень 

навчального матеріалу. Частково аналізує навчальний матеріал, може 

порівнювати і робити висновки. Відповідь учня правильна, але містить 

неточності та недостатньо обґрунтована; допускає несуттєві помилки, що може 

частково виправити. Знає як користуватися довідковою літературою.  

8 

Учень  самостійно з розумінням відтворює основний навчальний матеріал. За 

допомогою викладача аналізує, порівнює, робить висновки, встановлює 

зв'язок з професією. У цілому дає логічну, достатньо обґрунтовану відповідь. 

Під час відповіді допускає несуттєві помилки, що частково виправляє. 

9 

Учень володіє основним навчальним матеріалом. Дає визначення основних 

технологічних понять, аналізує, порівнює, систематизує інформацію, робить 

висновки та встановлює зв'язок з виробничим навчанням. Його відповідь 

правильна, логічна та достатньо обґрунтована. Під час відповіді та під час 

виконання практичних допускає не суттєві помилки, що може виправити. 
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10 

Учень усвідомлено засвоює нову інформацію в ширшому обсязі, ніж 

передбачено програмою. Володіє глибокими професійними знаннями 

навчального матеріалу Відповідь повна, правильна, логічна, системна, містить 

аналіз. Під час відповіді допускає окремі неточності, що може виправити 

самостійно. Виявляє творчий інтерес до обраної професії, нової техніки 

(устаткування) та новітньої технології, може рецензувати відповіді інших 

учнів. 

11 

Учень володіє узагальненими системними знаннями навчального 

матеріалу у повному обсязі (з використанням технологічної термінології). 

Володіє глибокими професійними знаннями навчального матеріалу. 

Відповідь повна, правильна, логічна, містить аналіз і систематизацію. Виявляє 

творчий інтерес до обраної професії, нової техніки (устаткування) та 

новітньої технології. 

12 

Учень володіє системними знаннями навчального матеріалу в повному 

обсязі, усвідомлено засвоює нову інформацію в ширшому обсязі, ніж 

передбачено програмою. Володіє глибокими професійними знаннями 

навчального матеріалу. Відповідь повна, правильна, логічна, містить аналіз і 

систематизацію. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв'язки, 

робить аргументовані висновки. Виказує творчий інтерес до обраної 

професії, нової техніки (устаткування) та новітньої технології. Рецензує 

відповіді інших учнів, складає питання для взаємоконтролю. 
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Робочий тематичний план та робоча навчальна програма  

з предмета «Основи електротехніки»  

№  

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Вступ 1  

2. 
Основні і похідні фізичні величини електричного 

струму 
2  

3. 
Призначення і принцип дії електричних машин 

постійного струму 
4 2 

4. Електричні машини змінного струму 4  

5. Будова і принцип дії асинхронного двигуна 4 2 

6. Електронні апарати 3  

Усього 18 4 

 

Тема 1. Вступ  

Електротехніка та її значення для підготовки робітників хімічної галузі. 

Технічні використання електричних явищ. Місце електротехніки у прискоренні 

науково-технічного прогресу. Основні напрямки електроенергетики та 

електричної промисловості. Основи промислової електроніки.  

 

Тема 2. Основні і похідні фізичні величини електричного струму 

Поняття електричного струму. Напруга, одиниці вимірювання. Сила струму, 

одиниці вимірювання. Потужність, одиниці вимірювання. Взаємозв’язок 

параметрів. Опір, його зв’язок із напругою і силою струму. 

 

Тема 3. Призначення і принцип дії електричних машин постійного струму  

Принцип дії та будова машини постійного струму на прикладі моделі 

генератора постійного струму. Склад магнітної системи. Принцип випрямлення 

змінної електрорушійної сили, її регулювання. Основні частини машини 

постійного струму. Типи обмоток машини постійного струму. Електрорушійна 

сила якоря, електромагнітний момент і потужність машини. Втрати потужності 

та коефіцієнт корисної дії.  

Лабораторно-практична робота 

1. Вивчення принципу дії генератора постійного струму.  
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Тема 4. Електричні машини змінного струму  

Електричні машини змінного струму. Обертове магнітне поле. Електричне 

коло синусоїдального струму з різноманітними елементами. Трифазні 

електричні кола синусоїдального струму. Потужність трифазного електричного 

кола; її переваги перед однофазною.  

 

Тема 5.  Будова і принцип дії асинхронного двигуна  

Будова і принцип дії асинхронного двигуна. Основні частини асинхронного 

двигуна. Елементи обмоток статора. Електрорушійні сили, струми та обертовий 

момент асинхронного двигуна. Однофазний асинхронний двигун і його 

особливості. Втрати потужності, коефіцієнт корисної дії та коефіцієнт 

потужності асинхронного двигуна. 

Лабораторно-практична робота 

1. Вивчення будови та принципу дії асинхронного двигуна.   

 

Тема 6. Електронні апарати 

Загальні відомості про електронні апарати, рубильники, вимикачі та 

перемикачі. Електромагнітні виконавчі пристрої. Електромагнітні пускачі. 

Електричні реле.  
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Залікові завдання 

1. Що вивчає електротехніка? 

2. Яке значення електротехніки для підготовки робітників хімічної галузі? 

3. Назвіть основні напрямки електроенергетики та електричної 

промисловості. 

4. Розкрийте поняття електричного струму, його характеристик. 

5. Розкрийте поняття напруги. 

6. Розкрийте поняття потужності, назвіть її одиниці вимірювання. 

7. Розкрийте поняття опору, його зв’язок з напругою і силою струму. 

8. У чому полягає принцип дії  та будова машин постійного струму? 

9. У чому полягає принцип випрямлення змінної електрорушійної сили, її 

регулювання? 

10. Назвіть основні типи обмоток машини постійного струму. 

11. Розкрийте поняття електрорушійна сила якоря, електромагнітний момент 

і потужність машини. 

12. Які втрати потужності та коефіцієнт корисної дії машин постійного 

струму? 

13. У чому полягає принцип дії  та будова машин змінного струму? 

14. Накресліть та поясніть електричне коло синусоїдального струму з 

різноманітними елементами. 

15. У чому суть трифазних електричних кіл синусоїдального струму? 

16. Розкрийте поняття потужності трифазного електричного кола; назвіть її 

переваги перед однофазною. 

17. У чому полягає будова і принцип дії асинхронного двигуна? 

18. Електрорушійні сили, струми та обертовий момент асинхронного двигуна. 

19. Розкрийте послідовність будови однофазного асинхронного двигуна і 

його особливості. 

20. Розкрийте принцип роботи однофазного асинхронного двигуна і його 

особливості. 

21. Розкрийте будову та призначення рубильника. 

22. Розкрийте будову та призначення вимикачів та перемикачів. 

23. Які ви знаєте джерела і споживачі електричної енергії? 

24. Які втрати потужності, коефіцієнт корисної дії та коефіцієнт потужності 

асинхронного двигуна? 

25. Розкрийте будову та призначення електромагнітних пускачів, 

електричного реле. 
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Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів  

 

Бали Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів 

1 

Учень за допомогою викладача шукає деякі електричні та магнітні 

величини,типи електричних струмів, деякі типи електротехнічних та 

електронних пристроїв. Наводить приклади електротехнічних пристроїв, що 

використовується в професії «Апаратник». 

2 

Учень за допомогою викладача називає більшість електричних та магнітних 

величин, що вивчаються в курсі предмета, називає одиниці вимірювання цих 

величин. Перечислює більшість електротехнічних та електричних пристроїв, що 

вивчаються в курсі предмету. Під час відповіді і при використанні графічних 

позначень електротехнічних пристроїв припускає суттєвих помилок. 

3 

Учень за допомогою вчителя називає всі електричні та магнітні величини, 

одиниці вимірювання цих величин. Називає прилади, якими вивчають 

електричні величини. Називає прилади, якими вимірюють електричні величини. 

Наводить приклади електротехнічних пристроїв, що використовується в його 

професії та принципи дії цих пристроїв. Під час відповіді припускається 

суттєвих помилок. 

4 

Учень на рівні запам’ятовування без розуміння відтворює основні поняття 

електричних та магнітних величин, формулює, записує основні закони 

електротехніки, дає визначення всіх електротехнічних пристроїв, складає 

електричне коло за схемою, дає визначення одиниць вимірювання але при 

цьому припускається значної кількості помилок, що самостійно виправити не 

може. 

5 

Учень на рівні запам’ятовування  без достатнього розуміння відтворює основні 

поняття електричних та магнітних величин, формулює, записує основні закони 

електротехніки. Знає формули визначення електротехнічних та магнітних 

величин. Уміє складати електричні кола та проводити розрахунки для даного 

кола. Недостатньо усвідомлено користується довідниками. Відтворює 

визначення одиниць вимірювання електричних величин. При відповіді та 

виконанні лабораторних робіт припускається помилок, які самостійно вирішити 

не може. 

6 

Учень без достатнього розуміння відтворює визначення електричних та 

магнітних величин, формулює та записує основні закони електротехніки. 

Складає електричні кола, виконує розрахунки та будує характеристики для 

електричних кіл. Може частково аналізувати процеси, що відбуваються в 

електричних пристроях. Користується довідниками посібниками, таблицями. 

При відповіді та виконанні практичних завдань приспускається помилок, що 

частково може виправити. 

7 

Учень самостійно може розрахувати електричні кола, виконує побудову 

характерних електричних кіл та електротехнічних пристроїв. Визначає види 

вимірювальних пристроїв для дослідження електричних кіл та роботи 

електротехнічних пристроїв. Визначає типи електротехнічних пристроїв, марки, 

схеми включення за приведеними даними. Його відповідь  в цілому правильна 
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але містить неточності і недостатньо обґрунтована. Виконує практичні завдання 

послідовно з консультативною допомогою викладача. При відповіді 

припускається несуттєвих помилок, які частково виправляє.  

8 

Учень самостійно з розумінням проводить розрахунки простих та складних 

електронних кіл, виконує побудову характеристик електричних пристроїв та 

електронних приладів. Правильно визначає електротехнічні та електронні 

прилади необхідні для вмикання в електричну схему. Дає визначення основних 

понять, аналізу і порівнює. За наведеними даними визначає типи 

електротехнічних пристроїв. Усвідомлено користується довідниками, 

посібниками, таблицями. При відповіді припускається несуттєвих помилок, що 

частково виправляє. 

9 

Учень володіє основним навчальним матеріалом в усній, письмовій та графічній 

формах та застосовує його при виконанні лабораторних завдань, 

використовуючи довідкову літературу. Дає визначення основних понять, 

аналізу, порівнює і систематизує інформацію. Встановлює зв’язок  між 

предметом та обраною професією та робить висновки. Його відповідь логічна, в 

цілому правильна і достатньо обґрунтована. Усвідомлено користується 

довідниками, посібниками, таблицями. При відповіді припускається несуттєвих 

помилок, що може виправити. Уміє розраховувати складні електричні кола, 

будувати характеристики для цих кіл та електротехнічних пристроїв і 

електронних приладів. Правильно визначає прилади необхідні для роботи в 

електричному колі. Може усунути невеликі недоліки в електричних схемах та 

електричних пристроях. 

10 

Учень усвідомлено застосовує інформацію в обсязі, що передбачено програмою 

(електричні та магнітні кола, електротехнічні та електронні пристрої), 

призначення та види електротехнічних та електронних пристроїв, підбирає, 

збирає та виконує дослідження електричних кіл на лабораторних роботах. 

Збирає складні електричні кола, підбирає правильно електровимірювальні 

прилади для даних кіл. Вміє складати електричні схеми за теоретичними даними 

та визначити прилади для даних схем. Відповідь учня правильна, повна, логічна, 

містить аналіз і систематизацію. Учень встановлює причинно-наслідкові та 

міжпредметні зв’язки з безпеки праці, електроматеріалознавством, 

спецтехнологією, робить аргументовані висновки з незначною консультацією 

викладача. Самостійно користується джерелами інформації. Виявляє 

пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології. 

11 

Учень володіє матеріалом в повному обсязі та здатний його ефективно 

використовувати для виконання всіх передбачених навчальною  програмою 

практичних та лабораторних завдань. Відповідь учня правильна, повна, логічна 

містить аналіз і систематизацією. Уміє розрахувати складні електричні кола, 

складати електричні схеми, знаходити неточності в схемах включення 

електротехнічних пристроїв, правильно вибирає прилади для досліджень в 

електричних колах. За умовними позначками та марками дає характеристики 

електричних пристроїв. При відповіді не припускається помилок. Учень 

самостійно користується довідковою літературою. 



45 

 

12 

Учень володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх 

застосовує для виконання завдань, що передбачені програмою. Правильно 

підбирає типи вимірювальних приладів та електротехнічні пристрої для 

електричних схем. Вільно володіє інформацією взятою з довідника. Самостійно 

складає складні електричні схеми, проводить вимірювання електричних 

параметрів і робить висновки про роботу даних приладів. Уміє правильно 

розраховувати та підбирати електричні прилади для простих електричних 

апаратів. При відповіді та виконанні практичних завдань неточностей не 

допускає. Виявляє творчий підхід до обраної ним професії. 
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Робочий тематичний план та робоча навчальна програма 

 з предмета «Технічне креслення»  

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Зміст курсу і його завдання 1  

2. Лінії креслення. Шрифти. Формати і рамки 1 1 

3. 
Основний напис, правила нанесення розмірів. 

Масштаби  
2 1 

4. Графічний склад зображень  3 2 

5. Побудова та читання виглядів  4 2 

6. Аксонометричні проекції  3 2 

7. Перерізи та розрізи. Технічне рисування 4 3 

Усього: 18 11 

 

Тема 1. Зміст курсу і його завдання 

Основні відомості з історії розвитку технічної графіки. Використання 

креслення в різних галузях діяльності людини: машинобудуванні, літако-

суднобудуванні, зведенні будівель і споруд. Значення графічної підготовки для 

технічно грамотного робітника. 

Зв’язок креслення з іншими дисциплінами. 

Загальні відомості про стандарти для креслень. 

Інструменти, прилади, пристрої та матеріали для креслення; їх будова, 

підготовка і застосування. 

 

Тема 2. Лінії креслення.  Шрифти. Формати і рамки 

Лінії як основа графічного зображення. Види ліній, та вимоги до їх нанесення 

на креслення. 

Шрифти креслярські. Виконання написів на кресленнях. 

Визначення поняття "формат". Позначення і розміри форматів. Рамка 

креслення. 

Практична робота 

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

літери українського алфавіту,  цифри. 
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Тема 3. Основний напис. Правила нанесення розмірів. Масштаби 

Основний напис, його форма, розміри, правила заповнення.  

Основні відомості про розміри на кресленнях. Види розмірних позначень і 

правила нанесення лінійних та кутових розмірів на кресленнях. Нанесення 

розмірів діаметрів, радіусів, квадратів, довжини дуги кола. 

Правила нанесення розмірних чисел. 

Масштаби: визначення, призначення та позначення на кресленнях. 

Практична робота 

1. Виконати графічне зображення в масштабах 1:1,  1:2,  2:1. Нанести розміри 

на графічне зображення деталі. 

 

Тема 4. Графічний склад зображень  

Складові частини графічного зображення: прямі та перпендикулярні лінії, 

радіуси, діаметри, еліпси, параболи, евольвенти тощо. Проведення паралельних та 

перпендикулярних ліній. Побудова кутів різних величин. Поділ відрізків та кутів 

на рівні частини. Поділ кола на рівні частини графічним  способом та за таблицею. 

Спряження, виконання спряжень паралельних ліній та таких, що розташовані  

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

Лекальні криві. Уклон і конусність. 

Практичні роботи 

1. Виконати креслення контуру деталі з використанням поділу відрізків і 

кутів на рівні частини.  

2. Виконати креслення контуру деталі з використанням графічного способу  

поділу кола на рівні частини. Виконати креслення контуру деталі з 

використанням коефіцієнта поділу кола на рівні частини. 

 

Тема 5. Побудова та читання виглядів  

Поняття про проекції. Види проекцій. Аналіз форми предмета за 

кресленням. Зображення проекцій геометричних тіл.  

Побудова проекцій точок, що належать поверхням геометричних тіл. 

Розгортки поверхонь геометричних тіл, правила їх виконання. 

Практичні роботи 

1. Побудувати третю проекцію за двома заданими. 

2. Виконати креслення розгорток геометричних тіл. 

 

Тема 6. Аксонометричні проекції 

Види аксонометричних проекцій. Ізометрична та диметрична проекція. Осі 

проекцій. Побудова аксонометричних проекцій пласких фігур, об’ємних 

предметів, геометричних тіл, простих деталей. 



48 

 

Практичні роботи 

1. Побудувати диметричні та ізометричні проекції пласких фігур у 

горизонтальному положенні (трикутника, квадрата, шестикутника). 

2.  Побудувати диметричні та ізометричні проекції пласких фігур простих 

деталей та виробів.  

 

Тема 7. Перерізи і розрізи. Технічне рисування 

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

кресленнях. Графічне позначення  матеріалів з деревини на перерізах. 

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

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

Поняття про технічне рисування. Відмінність його від креслення. Технічний 

рисунок простих і об’ємних фігур. 

Практичні роботи 

1. Виконати простий горизонтальний переріз деталі. 

2. Виконати простий вертикальний переріз деталі. 

3. Виконати технічні рисунки пласких тіл довільної форми, простих деталей. 
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Залікові завдання 

 

1.  Які геометричні побудови ви знаєте? 

2.  Для чого потрібний аналіз графічного складу зображень? 

3.  Якими способами проводять паралельні чи перпендикулярні відрізки 

прямих ? 

4.  Які кути можна побудувати за допомогою косинця i лінійки ? 

5.  Які типи ліній ви знаєте? 

6.  Що таке спряження? 

7.  Що покладено в основу побудови зображень на кресленнях ? 

8.  Що називається проеціюванням ? 

9.  Яке зображення предмета називають виглядом? 

10. Як взаєморозміщують вигляди на кресленні? 

11. Що таке аксонометрична проекція, як вона утворюється? 

12. Що таке формат креслення, скільки форматів А4 міститься у форматі 

А3? 

13. Де повинен розміщуватись основний напис на форматі А4, які відомості 

містить основний напис креслення ? 

14. Як графічно поділити відрізок прямої на довільне число частин? 

15. Для чого застосовують перерізи на кресленнях ? 

16. Яке зображення називають перерізом ? 

17. Яким перерізам слід надавати перевагу винесеним чи накладним, 

поясніть? 

18. Для чого штрихують фігуру nepepiзy, як виконують штриховку? 

19. Яке зображення називають розрізом ? 

20. Чим відрізняється розріз від перерізу ? 

21. Який розріз називають простим? 

22. Яке призначення робочого креслення деталі ? 

23. Які відомості для виготовлення повинно містити робоче креслення ? 

24. Які зображення можуть бути на робочому кресленні деталі ? 

25. Яке зображення деталі називають головними ? 
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 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів  

 

Бали Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів 

1 

Учень з допомогою викладача розрізняє та відтворює по рівні розпізнання 

окремі елементи початкових відомостей про робочі креслення та графічні 

побудови. Виконує зі значними труднощами окремі елементи практичних та 

графічних завдань. Під час відповіді i при виконанні графічних та практичних 

завдань припускається суттєвих помилок. 

2 

Учень з допомогою викладача розрізняє та відтворює на piвні розпізнання 

окремі фрагменти початкових відомостей про робочі креслення та виконує зі 

значними труднощами npocтi зображення предмета по методу прямокутного 

проектування. Під час відповіді i при виконанні практичних та графічних 

завдань припускається суттєвих помилок. 

3 

Учень з допомогою викладача розрізняє та відтворює на piвнi розпізнання 

фрагменти практичних відомостей про робочі креслення та неусвідомлено 

виконує прості зображення предмета по методу прямокутного проекціювання. 

Під час відповіді i при виконанні практичних та графічних завдань 

припускається суттєвих помилок. 

4 

Учень на piвнi запам'ятовування без розуміння відтворює утворення зображень 

на кресленні, аналізує npocтi форми деталей та виконує із допомогою 

викладача геометричні побудови та креслення деталей з нанесенням poзмipiв. 

Зазнає значних труднощів при аналізі та порівнянні. Недостатньо усвідомлено 

користується Держстандартами, довідковими посібниками, таблицями. При 

відповіді та виконанні практичних та графічних завдань припускається значної 

кількості помилок, що самостійно виправити не може. 

5 

Учень на piвнi запам'ятовування без достатнього розуміння дає визначення 

основних понять з креслення (масштаби, вигляди, розрізи, перерізи та iн.) 

Може частково обґрунтувати i проаналізувати графічний склад зображень на 

кресленні. З частковою допомогою викладача виконує геометричні побудови 

та креслення деталей із нанесенням розмірів i зазначення шорсткості. 

Недостатньо усвідомлено користується Держстандартами, довідковими 

посібниками, таблицями. При відповіді та виконанні практичних та графічних 

завдань припускається помилок, що самостійно виправити не може. 

6 

Учень без достатнього розуміння дає визначення основних понять із креслення 

(масштаб, вигляди, розрізи, nepepiзи та iн.), знає правила нанесення позначень 

(розмірні числа, діаметри, товщину, фаски), виконує графічні побудови та 

креслення деталей із нанесенням розмірів i позначень шорсткості. Може 

частково аналізувати навчальний матеріал із креслення, порівнювати i робити 

висновки. Учень користується окремими видами Держстандартів, довідковими 

посібниками, таблицями. При відповіді та виконанні практичних та графічних 

завдань припускається помилок, які може частково виправити. 
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7 

Учень самостійно з розумінням відтворює cyтність аксонометричних i 

прямокутних проекцій та виконує зображення в аксонометричних проекціях 

плоских фiгyp. Дає визначення основних понять із креслення (масштаби, види, 

poзрізи, перерізи та iн. ), аналізує, порівнює, робить висновки. Виконує 

практичні та гpaфiчнi завдання послідовно з консультативною допомогою 

викладача. Користується довідковими посібниками, Держстандартами, 

таблицями. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається 

несуттєвих помилок, що частково виправляє. 

8 

Учень самостійно з розумінням відтворює найменування й позначення площин 

проекцій, оci проекцій та виконує проекціювання основних геометричних тіл. 

Дає визначення основних понять із креслення, аналізує, порівнює проекції 

геометричних тіл у прямокутних i в аксонометричних проекціях. Відповідь у 

цілому правильна, логічна та достатньо обґрунтована. Виконує практичні та 

графічні завдання по побудові третьої проекції та двома даними з 

консультативною допомогою викладача. Усвідомлено користується 

Держстандартами, довідковими посібниками, таблицями. При відповіді та 

виконанні практичних завдань припускається несуттєвих помилок, які 

частково виправляє. 

9 

Учень має чітке уявлення про проекції основних геометричних тіл, про 

зображення предметів в аксонометричних та прямокутних проекціях, уявляє 

форму деталей, має початкові знання з аксонометрії. Дає визначення основних 

понять з креслення, аналізує, порівнює i систематизує інформацію, встановлює 

зв'язок з обраною професією та робить висновки. Його відповідь у цілому 

правильна, логічна i достатньо обґрунтована. 3 консультацією викладача 

виконує комплекс креслення деталей з нанесенням розмірів та інших 

позначень за типовим алгоритмом. Усвідомлено користується 

Держстандартами, довідковими посібниками, таблицями. При відповіді та 

виконанні граматичних i графічних завдань припускається несуттєвих 

помилок, які може виправити. 

10 

Учень усвідомлено засвоює інформацію про аксонометричні та прямокутні 

проекції, перерізи та розрізи, робоче креслення. Володіє глибокими i міцними 

знаннями навчального матеріалу та здатний їх правильно використати для 

виконання практичних та графічних зображень та завдань. Відповідь учня 

повна, правильна, логічна, містить аналіз i систематизацію. Учень встановлює 

причинно-наслідкові, міжпредметні зв'язки, робить аргументовані висновки з 

незначною консультацією викладача. Учень уміє самостійно користуватися 

джерелами інформації. Виконує креслення деталей із застосуванням перерізів 

та розрізів, читає креслення деталей, виконує креслення деталей з складними 

підрізами. Виявляє пізнавально-творчий iнтepec до обраної професії, нової 

техніки i технології. 

11 

Учень володіє узагальненими знаннями щодо робочих креслень деталей, 

різьбових з’єднань i різьб у повному обсязі та здатний їx ефективно 

використати для виконання вcix передбачених навчальною програмою 

практичних завдань. Відповідь учня повна, правильна, логічна i містить аналіз, 

систематизацію, узагальнення навчального матеріалу. Учень умiє самостійно 
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знаходити інформацію i користуватися довідковими матеріалами, 

посібниками, Держстандартами, таблицями. Може скласти окремі види 

технічної документації (специфікацію, схему, таблиці тощо ). Виконує 

креслення деталей з різьбою з застосуванням розрізів, виконує креслення 

деталей з усіма позначеннями. При відповіді та виконанні практичних завдань 

припускається незначних неточностей, що самостійно виявляє та виправляє. 

Виявляє пізнавально-творчий iнтepec до обраної професії,  нової техніки i 

технології. 

12 

Учень володіє системними знаннями щодо складального креслення та 

ефективного їx застосовує для виконання практичних завдань, що передбачені 

навчальною програмою. Відповідь учня повна, правильна, логічна, містить 

аналіз, систематизацію, узагальнення. Учень умiє самостійно знаходити i 

користуватися джерелами інформації, оцінювати отриману інформацію. 

Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні зв'язки. Робить 

аргументовані висновки. Правильно й усвідомлено використовує вci види 

довідкової, технологічної та конструкторсько-технологічної документації в 

межах навчальної програми. Виконує графічні та практичні завдання з 

побудови складальних креслень, що містять 2-3 деталі, як з використанням 

типового алгоритму, так i за самостійно розробленим алгоритмом. Виявляє 

пізнавально-творчий iнтepec до обраної професії, нової техніки i технології.  
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Робочий тематичний план з виробничого навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

I. Виробниче навчання на виробництві 

1. 
Вступне заняття. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з 

безпеки праці 
6 

2. 
Вивчення технологічного регламенту, технологічної схеми та 

робочої інструкції 
12 

3. Навчання виконанню робіт апаратника 2-го розряду 36 

4. Перевірки робочого стану обладнання 30 

5. 
Навчання раціональному використанню матеріалів, сировини, 

енергоресурсів, дотриманню вимог робочої інструкції 
24 

6. 
Ознайомлення з інноваційними технологіями ведення 

технологічного процесу 
12 

  Усього: 120 

ІІ. Виробнича практика 

1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві 7 

2. 
Самостійне виконання робіт апаратника 2-го розряду 

Кваліфікаційна пробна робота 
196 

Усього: 203 

Разом 323 
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Робоча навчальна програма з виробничого навчання 

 

Тема 1. Вступне заняття. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж 

із  безпеки праці 

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці під час роботи на 

виробництві. Перспективи розвитку хімічного підприємства, структура, 

організація праці, основні цехи та підрозділи, процес виготовлення продукції, 

технологічне обладнання. Допоміжні служби, їх цілі, завдання, функції. 

Система управління якістю праці та продукції на виробництві. Шляхи 

інтенсифікації виробництва. Основні показники якості праці на хімічному 

підприємстві. 

Система управління охороною праці, організація охорони праці на 

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

Використання засобів безпеки праці та індивідуального захисту. 

 

Тема 2. Вивчення технологічного регламенту, технологічної схеми  та 

робочої інструкції 

Первинний інструктаж із питань охорони праці безпосередньо на робочому 

місці апаратника. Ознайомлення з технологічним процесом. 

Вивчення технологічного регламенту робочої інструкції. 

Підготування тари для упакування готової продукції. 

Розфасування продукції в тару та розставлення продукту на складах. 

Очищення ємкостей від сторонніх домішок. 

Заощадження матеріалів, сировини, електроенергії, дотримання вимог 

виробничої посадової інструкції і правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Ознайомлення з інноваційними технологіями ведення технологічного процесу. 

 

Тема 3. Навчання виконанню робіт апаратника 2-го розряду 

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві. 

Самостійне виконання функцій апаратника відповідно до 2-го розряду. 

Вправи.  

Прийом зміни, виконання під наглядом інструктора виробничого навчання 

всього комплексу робіт апаратника, передбачених кваліфікаційною 

характеристикою, а також виробничою інструкцією апаратника 2-го розряду. 

Закріплення й удосконалення навичок роботи апаратника. Оволодіння 

новітніми технологіями.  
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Тема 4. Перевірки робочого стану обладнання 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці 

під час навчання перевірці робочого стану обладнання, вивчення 

технологічного регламенту та робочої інструкції.  

Вправи. 

Перевірка стану технологічної лінії для прийому та перекачування 

сировини, напівфабрикатів і продукції.  

Перевірка справності кранів, трубопроводів, сальникових ущільнень. 

Перевірка температури підшипників і наявності в них мастил.  

Перевірка технологічного стану насосів і наявності кріплення. 

Перевірка наявності захисних огорож, справності заземлення.  

Контроль якості виконаних робіт. 

 

Тема 5. Раціональне використання матеріалів, сировини, енергоресурсів, 

дотриманню вимог робочої інструкції 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці 

під час навчання раціональному використанню матеріалів, сировини, 

енергоресурсів, дотримання вимог робочої інструкції, вивчення технологічного 

регламенту та робочої інструкції.  

Вправи. 

Використання матеріалів відповідно норм технологічного режиму.  

Заощадження енергоресурсів. 

Дотримання норм відповідно до робочих інструкцій. 

Контроль якості виконаних робіт. 

 

Тема 6. Ознайомлення з інноваційними технологіями ведення 

технологічного процесу 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці 

під час ознайомлення з інноваційними технологіями ведення технологічного 

процесу, вивчення технологічного регламенту та робочої інструкції.  

Навчально-виробничі роботи: 

Вивчення сучасних технологій, що впроваджені в технологічний процес 

відділом наукової організації: розфасовочно-пакувальні машини у виробництві 

двуокису титану; жовтих та червоних пігментів; складні мінеральні добрива 

амонізірованого суперфосфату (Палето-обмоточная машина «Козак плюс»; 

підготовка сировини ільменіту; перекачка з цеху двуокису титану та підготовка 

відділення фужерними насосами під тиском.) 

Контроль якості виконаних робіт. 
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 Виробнича практика  

 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони праці та 

пожежної безпеки 

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Система управління 

охороною праці, організація служби безпеки праці на виробництві. 

Використання засобів  колективного та індивідуального захисту.  

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом 

виготовлення продукції на підприємстві, з міжзмінною передачею устаткування 

й організацією виробництва. 

Ознайомлення з організацією планування праці та контролю якості робіт на 

виробничій ділянці, у бригаді, на робочому місці. 

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці. 

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт апаратника 2-го розряду 

Самостійне виконання робіт апаратника 2-го розряду. 

Вивчення і застосування передових високопродуктивних і безпечних 

прийомів і методів праці, а також інструментів, пристосувань, що 

використовуються новаторами виробництва. 

 

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. Підготовка тари для упакування готової продукції. 

2. Розфасування продукції в тару. 

3. Очищення ємкості від сторонніх домішок. 

4. Раціональна організація робочого місця. 

5. Подрібнення сировини в щокових дробарках.    

6. Перевірка справності запірної арматури. 

7. Відпускання гашеного вапна. 

8. Відпускання складних мінеральних добрив (амофосу) в дрібній тарі 5 кг. 

9. Відпускання з складу двуокису титану в контейнерах масою 900 кг . 

10. Розміщення готової продукції на складі. 
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Залікові завдання 

 

1. Як здійснюється процес підготовки тари для упакування готової 

продукції? 

2. Як здійснюється процес розфасування продукції в тару? 

3. Як розставляються продукти на складах? 

4. Як здійснюється процес очищення ємкості від сторонніх домішок? 

5. Як проходить прийом зміни усього комплексу робіт апаратника? 

6. Як перевіряється стан технологічної лінії для прийому та перекачування 

сировини, напівфабрикатів і продукції? 

7. Як перевіряється справність кранів? 

8. Як перевіряється справність трубопроводів? 

9. Як перевіряється справність сальникових ущільнень? 

10. Як перевіряється температура підшипників? 

11. Як перевіряється наявність мастила у підшипниках?  

12. Як перевіряється технологічний стан насосів? 

13. Як перевіряється наявність кріплення насосів? 

14. Як перевіряється наявність захисних огорож? 

15. Як перевіряється справності заземлення? 

16. Яке використання матеріалів відповідно норм технологічного режиму?  

17. Як заощадити енергоресурси? 

18. Як проходе процес дотримання норм техніки безпеки? 

19. Які сучасні технології  використовуються у виробництві двуокису титану? 

20. Які сучасні технології  використовуються у виробництві жовтих 

пігментів? 

21. Які сучасні технології  використовуються у виробництві червоних 

пігментів? 

22. Які сучасні технології  використовуються у виробництві складних 

мінеральних добрив?  

23.  Які сучасні технології  використовуються у виробництві суперфосфату? 

24.  Які новітні технології впроваджуються в сучасне виробництво? 

25.  Як проходить процес контролю якості продукції? 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

      

Бали Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів 

1 

Учень/слухач має базові загальні навички і здатен виконувати прості 

завдання: підбирати і налагоджувати інструмент, виконувати прості 

розмічальні операції, заготовку, первинну обробку металу, виконувати 

прості елементи слюсарних робіт. 

Навички навчання потребують структурованої постійної підтримки. 

Без присвоєння кваліфікації 

2 

Учень/слухач має базові загальні навички і здатен виконувати прості 

завдання: підбирати і налагоджувати інструмент, виконувати прості 

розмічальні операції, заготовку, первинну обробку металу, виконувати 

прості елементи слюсарних робіт, виконує найпростішу роботу по 

обслуговуванню обладнання.  

Навички навчання потребують структурованої постійної підтримки. 

Без присвоєння кваліфікації 

3 

Учень/слухач має базові загальні навички і здатен виконувати прості 

завдання: підбирати і  налагоджувати інструмент, готувати тару для 

пакування готової сировини, очищати ємкості від сторонніх домішок. 

Навички навчання потребують структурованої постійної підтримки. 

Без присвоєння кваліфікації. 

4 

Учень/слухач має обмежений обсяг навичок й більш широкі компетенції, які 

є, в основному, конкретними і загальними. Уміє готувати тару для 

пакування готової продукції, розфасовувати продукцію у тару під 

керівництвом наставника, засвоює навички під керівництвом у 

контрольованому середовищі. 

Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення, через 

досвід роботи або навчання. 

5 

Учень/слухач уміє розставляти продукти на складах, організовувати та 

утримувати своє робоче місце в належному стані, очищати ємкості від 

сторонніх домішок. 

Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через 

досвід роботи або навчання. 

6 

Учень/слухач уміє підбирати і очищати тару для пакування готової 

продукції, розфасовувати продукцію в тару і розставляти продукти на 

складі. Засвоює навички роботи під керівництвом наставника. 

Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через 

досвід роботи або навчання. 

7 

Учень/слухач має конкретні практичні навички ведення технічного процесу 

з приймання, підготовки сировини, відпускання напівфабрикатів і продукції 

під керівництвом апаратника більш високої кваліфікації. 

Готує тару для пакування та пакує готову продукцію, розміщує її на 

складах, раціонально організовує та утримує своє робоче місце. 

Дотримується вимог нормативних актів. 
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Виконує вимоги і правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Має обмежений досвід практики в конкретному аспекті роботи. 

8 

Учень/слухач має конкретні практичні навички підготовки сировини, та 

відпускання напівфабрикатів і продукції. Вміє виконувати роботу 

апаратника 2-го розряду, раціонально організовувати та утримувати своє 

робоче місце, виконувати вимоги виробничої (посадової) інструкції, і 

правила внутрішнього трудового розпорядку, має обмежений досвід 

практики в конкретному аспекті роботи. 

9 

Учень/слухач має конкретні практичні навички в веденні технологічного 

процесу з приймання, підготовки, відпускання напівфабрикатів і продукції 

під керівництвом наставника, раціонально організовує та утримує своє 

робоче місце, заощаджує матеріали, сировину, електроенергію, інструменти, 

застосовує найбільш доцільні і продуктивні способи роботи. Має 

обмежений досвід практики в конкретному аспекті роботи. 

10 

Учень/слухач має значні практичні навички апаратника 2-го розряду з 

приймання, підготовки сировини, відпускання напівфабрикатів і продукції, 

вміє раціонально організовувати та утримувати робоче місце, заощаджує 

матеріали, сировину, електроенергію, інструменти, застосовує найбільш 

доцільні і продуктивні способи роботи. . Опанував основи професійної 

культури. Визначається здатністю вирішувати проблеми незалежно. Має 

практичний досвід у роботі як у простих, так і виняткових ситуаціях. 

11 

Учень/слухач має значні практичні навички апаратника 2-го розряду 

підготовки сировини та відпуску напівфабрикатів, заощаджує матеріали, 

сировину, електроенергію, інструмент.  Дотримується технологічної 

послідовності виконання роботи. Раціонально організовує робоче місце. 

Опанував основи професійної культури. Визначається здатністю вирішувати 

проблеми незалежно. Має практичний досвід у роботі як у простих, так і 

виняткових ситуаціях. 

12 

Учень/слухач має значні практичні навички в веденні технологічного 

процесу. Знає в цілому технологічний процес, застосовує найбільш доцільні 

і продуктивні способи роботи та сучасні методи організації праці. Знаходить 

шляхи зменшення витрат матеріалів та інших ресурсів, що не впливають на 

якість. Визначається здатністю вирішувати проблеми незалежно. Має 

практичний досвід у роботі як у простих, так і виняткових ситуаціях. 
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