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1. Пояснювальна записка 

Типові навчальні плани і програми для професійно-технічного навчання 

розроблені згідно з “Методичними рекомендаціями щодо розробки 

навчальних планів і програм для курсового професійно-технічного навчання 

за робітничими професіями”, погодженими з Міністерством праці та 

соціальної політики України і затвердженими Міністерством освіти і науки 

України 8 лютого 2002 року, відповідно до Міжгалузевого координаційного 

плану розробки та видання навчально-програмної документації. Вони 

призначені для перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників за 

професією 7242.1 НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК КОНТРОЛЬНО-

ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ ТА АВТОМАТИКИ 4-8 розрядів для всіх 

галузей народного господарства і є обов’язковими для використання 

професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами і 

організаціями, що здійснюють професійно-технічне навчання робітників, 

незалежно від форм власності та підпорядкування. 

Типові навчальні плани і програми є документами, які визначають 

загальнодержавний компонент змісту професійно-технічної освіти, що 

зумовлюється суспільними вимогами до рівня кваліфікації робітничих 

кадрів. 

Під час розробки типових навчальних планів та програм враховано основні 

завдання професійного навчання і задоволення потреб економіки у 

кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках, 

реалізацію державної політики зайнятості населення.     

Типові навчальні плани і програми містять: 

— пояснювальну записку; 

— кваліфікаційні характеристики, що містять вимоги до рівня знань, умінь та 

навичок, якими повинні оволодіти робітники вказаної професії і 

кваліфікації, викладені відповідно до Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників ( ДКХП ), випуск 42 “Оброблення 

металу”, частина 2 “Робітники”, книга 4, розділ “Слюсарні та складальні 

роботи у виробництвах машин та устаткування”. – Харків: ДНДЦНТМП, 

2002, § 15, стор. 80-85 ( Міністерство промислової політики України, 

Міністерство праці та соціальної політики України ) та пунктів 9.1 і 10 

“Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій 

працівників” ( ДКХП ), випуск 1, розділ, 2. – Краматорськ: Центр 

продуктивності, 1998; 

— навчальний план перепідготовки робітників на 4-й розряд; 

— навчальний план підвищення кваліфікації робітників на 5-6 розряди; 

— навчальний план підвищення кваліфікації робітників на 7-8 розряди; 

— навчальні плани і програми спеціальних дисциплін (предметів); 

— навчальні плани і програми загальнотехнічних дисциплін (предметів); 

— навчальний план і програму предмета “Охорона праці”; 

— навчальні плани і програми предмета “Основи ринкової економіки”; 

— навчальні плани і програми предмета “Основи трудового законодавства”; 

— навчальні плани і програми професійно-практичної підготовки; 
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— орієнтовний перелік питань щодо кваліфікаційної атестації; 

— перелік навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання; 

— перелік літератури з основних навчальних дисциплін.  

Тривалість перепідготовки робітників на 4-й розряд складає 5 місяців              

( 798 годин ), підвищення кваліфікації робітників на 5-6 розряди – 3 місяці           

( 472 години ), на 7-8 розряди – 2 місяці ( 311 годин ). 

Професійно-практична підготовка робітників здійснюється у навчальній 

майстерні, на навчально-виробничій дільниці та безпосередньо на робочих 

місцях.  

Після завершення навчання протягом 192 годин учень самостійно ( під 

наглядом інструктора ) виконує всі роботи та операції, передбачені 

кваліфікаційною характеристикою, відповідно до технологічних вимог і 

норм, встановлених на виробництві. 

Професійно-теоретична підготовка проводиться у складі груп в обсязі: при 

перепідготовці робітників – 252 годин, при підвищенні кваліфікації на              

5-6 розряди – 170 годин, на 7-8 розряди – 126 годин. 

Робочі програми професійно-теоретичної та професійно-практичної 

підготовки необхідно систематично доповнювати навчальним матеріалом 

про новини науки і техніки, сучасні технологічні процеси, передові методи 

праці, що впроваджуються у вітчизняну та зарубіжну практику виробництва, 

виключаючи при цьому застарілу інформацію. 

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, 

організація мають право відповідно до змін у техніці, технологіях, організації 

праці тощо самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-

технічної освіти у робочих навчальних планах ( до 20 відсотків у межах 

загального фонду навчального часу ) та робочих навчальних програмах ( до 

20 відсотків навчального часу з кожного навчального предмета і виробничого 

навчання ). 

У процесі навчання особливу увагу слід звернути на необхідність міцного 

засвоєння та виконання учнями вимог охорони праці, яких необхідно 

дотримуватись під час професійно-практичної підготовки з даної професії. 

До самостійного виконання робіт учні допускаються лише після навчання і 

перевірки знань з охорони праці. 

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на 

виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється 

навчальним закладом ( на виробництві ) відповідно до вимог кваліфікаційних 

характеристик. 

Навчання при перепідготовці робітників і підвищенні їх кваліфікації 

завершується проведенням кваліфікаційної атестації, що включає до свого 

складу виконання кваліфікаційних пробних робіт і перевірку теоретичних 

знань в обсязі навчальних програм. 

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно 

пройшла кваліфікаційну атестацію, при перепідготовці робітників 

присвоюється професія НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК КОНТРОЛЬНО-

ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ ТА АВТОМАТИКИ 4-го, а при 
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підвищенні кваліфікації – 5-го, 6-го, 7-го або 8-го розряду і видаються 

свідоцтво про присвоєння ( підвищення ) робітничої кваліфікації, форма 

якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 

2001р. № 979, та посвідчення про допуск до роботи. 

Зміст економічного навчання наведений у програмі предмета “Основи 

ринкової економіки”. На підприємстві ( у навчальному закладі ) можливе 

коригування тематики відповідно до особливостей і потреб підприємства на 

час проведення навчання. 

Навчальний план і програма предмета “Охорона праці” розроблені 

відповідно до Типових навчального плану і програми, затверджених 

Міністерством освіти і науки України ( лист № 1/11-2070 від 25.06.02 ).  

Скорочувати час на вивчення предмета “Охорона праці” не дозволяється. 

Стереотипне розмноження типових навчальних планів і програм 

заборонено. 

Раніше розроблені навчальні плани і програми перепідготовки та 

підвищення кваліфікації робітників за професією НАЛАГОДЖУВАЛЬ-

НИК КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ ТА АВТОМАТИКИ   

визнаються недійсними. 

 

 

Типові навчальні плани і програми розроблені Державним закладом 

Дніпропетровським державним інститутом технічного навчання ( ДДІТН ). 

 

Зауваження та пропозиції щодо змісту типових навчальних планів і 

програм, замовлення на їх придбання просимо надсилати на адресу:  

49000, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 71. Державний заклад                                      

Дніпропетровський державний інститут технічного навчання. 

Телефони: ( 056 ) 7911053,  ( 0562 ) 451461,  ( 0562 ) 454531. 
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Навчальні плани і програми 

перепідготовки робітників 

за професією 

НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ 

ПРИЛАДІВ ТА АВТОМАТИКИ 

на 4-й розряд 
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2. Кваліфікаційна характеристика 

Професія: НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК КОНТРОЛЬНО- 

                   ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ ТА АВТОМАТИКИ 

Код професії: 7242.1 

Кваліфікація: 4-й розряд 

 

Завдання та обов’язки: 

— налагоджує прості електронні теплотехнічні прилади, автоматичні 

газоаналізатори, контрольно-вимірювальні, електромагнітні, 

електродинамічні розрахунково-аналітичні механізми з підганянням та 

доведенням відповідальних деталей і вузлів; 

— налагоджує схеми керування контактно-релейного, іонного, 

електромагнітного та напівпровідникового електроприводу; 

— налагоджує, випробовує та здає елементи і прості електронні блоки зі 

зніманням характеристик; 

— складає і макетує прості та середньої складності схеми; 

— раціонально і ефективно організовує працю на робочому місці; 

— виконує вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила 

безпечного поводження з устаткуванням, машинами, механізмами, 

користується засобами колективного та індивідуального захисту; 

— додержує норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; 

— виконує вимоги виробничих ( експлуатаційних ) інструкцій, інструкцій з 

охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового 

розпорядку.  

 

Повинен знати: 

— будову, принцип роботи і способи налагодження устаткування, яке 

обслуговує; 

— технічні умови на експлуатацію; 

— правила знімання характеристик під час випробувань; 

— будову та принцип роботи радіоламп, тріодів, напівпровідникових діодів, 

транзисторів, тиристорів, мікросхем та їх основні характеристики; 

— методи та способи електричного і механічного регулювання контрольно-

вимірювальної апаратури; 

— принцип генерування підсилення; 

— склад і принцип дії промислових контролерів систем автоматичного 

керування; приймання радіохвиль та настроювання станцій середньої 

складності; 

— призначення та застосування контрольно-вимірювальних приладів 

(осцилографів, стандарт-генераторів, електронних вольтметрів тощо); 

— правила відрахунків вимірювань та складання за ними графіків; 

— основи електротехніки, електроніки в обсязі роботи, яку виконує; 

— принципи раціональної  і ефективної організації праці на робочому місці; 
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— вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила безпечного 

поводження з устаткуванням, машинами й механізмами, користування 

засобами колективного та індивідуального захисту; 

— норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт; 

— вимоги виробничих ( експлуатаційних ) інструкцій, інструкцій з охорони 

праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.  

 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта.  

                                            Професійно-технічна освіта. Підвищення 

                                            кваліфікації. Стаж роботи за технологічно  

                                            суміжною  професією 3 розряду не менше 

                                            1 року.                

 

ПРИКЛАДИ РОБІТ: 

1.  Автомати живлення, контактори, кінцеві вимикачі, елементи захисту і    

     блокування – перевірка функціонування. 

2.  Автоматика в газовому господарстві – налагодження. 

3.  Блоки, вузли і прилади хіміко-термічного та електровакуумного   

     устаткування середньої складності – регулювання. 

4.  Верстати металорізальні, електроприводи запірних та регулювальних   

     пристроїв усіх типів – нескладне налагодження схеми автоматики. 

5.  Генератори – налагодження з підбиранням екранних напружень зі  

     зніманням градуйованих частотних кривих контурів з замірянням  

     потужності. 

6.  Кола електричні – осцилографування струму та напруги. 

7.  Осцилографи цифрові – налагодження електронної апаратури. 

8.  Перетворювачі електричні – складання схеми, налагодження та усунення   

     дефектів. 

9.  Приймачі нескладні на чотирьох-шести каскадах – налагодження зі   

     зніманням частотної характеристики. 

10.Промислові контролери – регулювання вузлів. 

11.Сельсини – регулювання та погоджування в схемі станцій відповідно до   

      технічних умов та інструкцій. 

12.Установки промислові газові ( кисневі, водневі та ацетиленові станції ) –  

      налагодження апаратури, автоматики та схем. 
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3. Навчальний план перепідготовки робітників 

на 4-й розряд 

Термін навчання: 5 місяців 

№ 

з/п 
Розділ, 

дисципліна, 

курс  

Т  и  ж  н  і Всього  

1-2 3-4 5-6   7-8 9-10 11- 

12 

13 14 15-

16 

17-

18 

19-  

20 

21 

 

22 

Кількість годин на тиждень 

 1. Професійно-

теоретична 

підготовка 

24 16 14 15 18 18 18 12 6     252 

 1.1. Спеціальні 
дисципліни 

(предмети) 

6 1 6 13 18 18 18 12 6     166 

 1.1.1. Електромате-

ріалознавство 

6 1 2           18 

 1.1.2. Спецтехно-

логія 

  4 13 18 18 18 12 6     148 

 1.2. Загальнотехніч-

ні дисципліни 
(предмети) 

10 8 8 2          56 

 1.2.1. Читання прое-

ктів автомати-

зації техноло-
гічних проце-

сів  

10             20 

 1.2.2. Основи елект-
роніки і мікро-

процесорної 

техніки  

 8 8 2          36 

 1.3. Охорона праці 8 7            30 

 2. Основи 

ринкової 

економіки  

 2 2 1          10 

 3. Основи 

трудового 

законодавства  

  2 2          8 

 4. Професійно-

практична 

підготовка 

12 18 18 18 18 18 18 24 30 40 40 40  506 

 4.1. Виробниче 
навчання 

12 18 18 18 18 18 18 24 30     306 

 4.2. Виробнича 

практика  

         40 40 40  200 

 5. Консультації             14 14 

 6. Кваліфікаційна 

атестація  

            8 8 

 Всього годин 

на тиждень: 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 40 40 40 22 - 

 Разом:  72  72 72 72 72 72 36 36 72 80 80 40 22 798 
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4. Навчальні плани і програми професійно-теоретичної підготовки 

4.1. Навчальні плани і програми спеціальних дисциплін ( предметів ) 

4.1.1. Навчальний план і програма предмета 

“Електроматеріалознавство” 

 

Навчальний план 

№ 

з/п 

Зміст   тем Кількість 

годин 

1. Ізоляційні матеріали  5 

2. Провідникові і напівпровідникові матеріали  4 

3. Монтажні вироби і деталі  6 

4. Допоміжні матеріали  3 

 Всього: 18 

 

 

П Р О Г Р А М А 

ТЕМА 1. Ізоляційні матеріали 

Загальні відомості про матеріали і вироби, які застосовуються під час 

монтажу і налагодження приладів та засобів автоматизації. 

Значення економії матеріалів. 

Властивості ізоляційних матеріалів: електрична міцність, теплостійкість, 

вологостійкість, механічна міцність, діелектрична проникність тощо. 

Рідкі ізоляційні матеріали. Трансформаторне масло; його призначення, 

фізико-хімічні властивості, випробування на електричну міцність, хімічний 

аналіз. 

Синтетичні електроізоляційні рідини: совол, совтол; їх властивості й сфера  

застосування. 

Скло і фарфор, їх властивості, застосування в електротехніці; 

електроматеріали та електроізоляційні вироби з них.  

Установні фарфорові вироби. Стеатит. 

Волокнисті ізоляційні матеріали, їх призначення. Деревина як ізоляційний 

і конструкційний матеріал. Папір, гетинакс, фібра, електрокартон, текстоліт; 

їх властивості й сфера застосування. 

Бавовняні і шовкові тканини. Ізоляційні стрічки. Світлі і чорні 

лакотканини; їх властивості, сфера застосування. 

Мінеральні електроізоляційні матеріали. Слюда, міканіти, мікафолій-

мікашовк, скломікафолій, азбест, вироби з азбесту, азбоцемент (просочений); 

їх властивості й сфера застосування. 

Каучук ( його похідні ), гума, ебоніт; їх електроізоляційні властивості. 

Трубки гумові, ебонітові: конструкція, розміри й сфера застосування. 

Синтетичні каучуки; їх властивості, призначення. 

Полімери. Електротехнічні матеріали на основі полімерів. 

Нові ізоляційні матеріали, полімерні діелектрики. 
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Високомолекулярні ізоляційні матеріали: поліетилен, поліпропілен, 

полістирол та інші; їх електроізоляційні властивості. 

Пластичні маси, їх одержання, діелектричні властивості, застосування в 

електротехніці. 

Вироби з полівінілхлориду: стрічка липка і нелипка, труби для монтажу 

електропроводок, труби ізоляційні, сальники, окінцювачі, закріплювачі, 

полівінілхлоридна ізоляція й оболонка проводів і кабелів. 

Смоли і лаки. Епоксидні смоли і компаунди, їх властивості. Ескапон, 

ескапонова смола і ескапонові лаки; їх застосування в електротехніці. 

Бакеліт, гліфталь, шелак, каніфоль, бітуми; їх властивості й сфера 

застосування. Заливальні і прошпарювальні маси. 

Лаки просочувальні, покривні, клеючі. Лаки для сухих зароблень кабелів. 

Клей, що застосовується при монтажі й налагодженні приладів і регуляторів. 
 

ТЕМА 2. Провідникові і напівпровідникові матеріали 

Кольорові метали і сплави. 

Мідь, її властивості, сфера застосування. 

Алюміній: властивості, застосування. 

Алюмінієві сплави, які застосовуються в приладах. Магнітні матеріали і 

електровугільні вироби. 

Сталь як провідниковий і конструкційний матеріал; її властивості, сфера 

застосування. 

Матеріали з високим електричним питомим опором: ніхром, константан, 

манганін, фехраль; їх властивості, застосування. 

Проводи: голі, мідні, алюмінієві, сталеві, сталеалюмінієві; біметалові, 

ізольовані. Типи і конструкції проводів найбільш поширених марок. Канати 

сталеві. 

Шини мідні, алюмінієві, сталеві: типи і розміри, сфера застосування. 

Паковані або пресовані алюмінієві шини. 

Кабелі ( силові і контрольні ), їх призначення. Конструкція і марки кабелів 

з мідними й алюмінієвими жилами, зі свинцевими, алюмінієвими і 

пластмасовими оболонками; їх призначення. Конструкція і марки 

контрольних кабелів, сфера їх застосування. Кінцеві кабельні зароблення і 

з’єднувальні кабельні муфти: індустріальні конструкції, комплекти 

матеріалів для монтажу. 

Напівпровідникові матеріали: кремній, германій, селен, окисли металів 

(цинку, міді, титана, молібдену, вольфраму тощо); їх загальні властивості і 

будова. Відмінність напівпровідників від ізоляторів і провідників, сфера їх 

застосування. Електричний струм у напівпровідниках. 
 

ТЕМА 3. Монтажні вироби і деталі 

Електроустановочні матеріали і вироби. Електроустановочні вироби з 

фарфору і синтетичних матеріалів; їх номенклатура, конструкція, 

призначення. 
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Монтажні вироби і деталі. Коробки з’єднувальні й відгалужувальні, сталеві 

і пластмасові. Ящики протяжні. Вироби з кабельних проводок: збірні 

кабельні конструкції, лотки, короби, підвіски, наконечники для алюмінієвих і 

мідних жил, гільзи з’єднувальні, фітинги. Бирки маркувальні. 

Вироби для трубних проводок: патрубки ( для тонкостінних труб ), 

заземлюючі гайки, втулки ( сталеві і пластмасові ). Вироби для 

шинопроводів: шинотримачі і стискачі, кріпильні вироби, дюбелі з 

розпірною гайкою та пластмасові. Дюбелі для будівельно-монтажного 

пістолета, для ручної і піротехнічної оправок. Скоби, смужки, пряжки. 

Перфорована сталь: профілі і штаби, рейки, стрічки, пряжки. Клиці і 

канатні підвіски. Затискачі комутаційні. Блоки затискачів. Затискачі набірні і 

бирки-окінцювачі. Металорукави. 

З’єднувачі для труб мідних, сталевих і пластмасових. 

Пневмокабелі і поліетиленові труби. Щити і пульти: призначення, типи, 

конструкції. 
 

ТЕМА 4. Допоміжні матеріали 

Цемент, гіпс ( алебастр ), шпагат, нитки, фольга, стеарин, вазелін, бензин, 

спирт, ацетон, гас, ефір, епоксидний клей; їх властивості і застосування. 

Мастила, їх види. Мастила для підшипників.   

Припої і флюси, їх застосування при проведенні монтажно-

налагоджувальних робіт. 

Інші допоміжні матеріали. 
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4.1.2. Навчальний план і програма спеціальної технології 

Навчальний план 

№ 

з/п 

Зміст   тем Кількість 

годин 

1. Вступ  2 

2. Контрольно-вимірювальні прилади  24 

3. Основи автоматизації технологічних процесів  18 

4. Монтаж приладів та засобів механізації 48 

5. Налагодження контрольно-вимірювальних приладів та 

систем автоматичного регулювання 

56 

 Всього: 148 

 

 

П Р О Г Р А М А 

ТЕМА 1. Вступ 

Перспективи розвитку галузі, підприємства. 

Продукція, що випускається підприємством ( цехом ); її стисла 

характеристика. Основні і допоміжні цехи, служби, дільниці підприємства; їх 

призначення та взаємозв’язок. 

Організація роботи і керівництво цехом ( дільницею ), його роль у  

виробничому  процесі.  

Робоче місце налагоджувальника контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики, його оснащення і раціональна організація, правила догляду. 

Значення професійно-технічного навчання для освоєння нової техніки, 

поліпшення якості виконуваних робіт. 

Перспективи розвитку професії. 

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою налагоджувальника 

контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду, програмою 

навчання, графіком занять, рекомендованою літературою. 

Поняття трудової і технологічної дисципліни.  

 

ТЕМА 2. Контрольно-вимірювальні прилади 

Класифікація методів вимірювання та зразкових вимірювальних приладів. 

Види похибок при вимірюванні. Класи точності приладів. 

Прилади для вимірювання тиску. Поняття про тиск, одиниці його 

вимірювання. Рідинні прилади. Вантажопоршневі та пружинні манометри, 

правила їх установлення і перевірки, включення, контролювання у процесі 

роботи. П’єзокристалічні манометри, іонізаційні мановакуумметри. 

Електроконтактні манометри. 

Прилади для вимірювання температури. Загальні поняття про температурні 

шкали і термометри: рідинно-скляні, біметалеві, дилатометричні, 

манометричні, термоелектричні. Термопари і компенсаційні проводи. 

Пірометричні мілівольтметри і потенціометри. Електропневматичні датчики 
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температури. Електричні термометри опору. Зрівноважені і незрівноважені 

мости, логометри. Похибки приладів для вимірювання температури. 

Пірометри випромінювання: оптичні, радіаційні і фотоелектричні. Порядок 

перевірки термопар, термометрів опору і приладів для вимірювання 

температури, правила включення їх у роботу. 

Лічильники кількості та прилади для вимірювання витрат рідин, газів і 

пари; порядок їх установлення, перевірки, включення в роботу. Звужувальні 

пристрої. Правила установлення діафрагм. Диференціальні манометри.    

Витратоміри постійного перепаду. Індукційні витратоміри з лічильною 

приставкою. Витратоміри сипких речовин. 

Прилади для вимірювання рівня. Вимірники рівня в резервуарах. 

Поплавкові показники з телепередачею показань на вторинний прилад. 

Вимірники рівня в апаратах, які працюють під тиском. Рівнеміри поплавкові. 

Порядок вимірювання рівня дифманометром. Рівнеміри сипких матеріалів. 

Електронні регулятори і сигналізатори рівня. Порядок установлення, 

перевірки і включення в роботу приладів для вимірювання рівня. 

Прилади для визначення складу і якості речовин, правила їх установлення, 

перевірки, налагодження та включення в роботу. Хроматографи для аналізу 

газів. Електричні газоаналізатори складу димових газів. Магнітні 

газоаналізатори на кисень. Прилади для вимірювання водневих іонів               

(рН-метри). Автоматичні прилади для вимірювання густини продуктів.   

Соленоїдні вентилі і електропневматичні клапани; їх будова та призначення. 

Будова, принцип дії, призначення  тримембранного пневмореле, комірки 

пам’яті безперервної дії. 

Призначення і принцип дії пневматичних та електричних виконавчих 

механізмів. 

 

ТЕМА 3. Основи автоматизації технологічних процесів 

Характеристика об’єктів регулювання. Об’єкти регулювання і регульовані 

ділянки; їх основні властивості. Види регулювання: статичне, астатичне, 

пряме й непряме, безперервне, переривчасте, зв’язане і незв’язане. Системи 

автоматичного керування: замкнуті, розімкнуті, з компенсуючим зв’язком. 

Системи стабілізації, слідкування і програмного керування. 

Характеристика  систем автоматичного регулювання, їх елементи. 

Структурні схеми, передавальні функції. Поняття про елементарні ланки. 

Стійкість систем регулювання. Якість  процесу регулювання, його основні 

показники. Самоналагоджувані системи регулювання. Поняття про 

автоколивальний режим. Коригувальні пристрої, які застосовуються для 

поліпшення процесів регулювання. Цифрові системи автоматичного 

керування. 

Основні регулятори. 

Гідравлічні регулятори і виконавчі механізми. Універсальна система 

елементів промислової пневмоавтоматики. Елементи безперервної та 

дискретної техніки. Цифрові регулятори. 
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ТЕМА 4. Монтаж приладів та засобів автоматизації 

Класифікація приладів за способом монтажу. 

Правила монтажу приладів для вимірювання температури: 

термоелектричних термометрів ( термопар ) та термометрів опору на 

трубопроводах і апаратах, термобалонів манометричних термометрів, 

радіаційних пірометрів, ртутних термометрів, електронних потенціометрів і 

автоматичних мостів, пірометричних мілівольтметрів та логометрів, 

фотоелектричних пірометрів. 

Прийоми монтажу приладів для вимірювання тиску: манометрів, тягомірів, 

напоромірів і тягонапоромірів. Способи установлення відбірних пристроїв у 

гарячих і агресивних середовищах. 

Правила монтажу приладів для вимірювання витрат: дифманометрів, 

ротаметрів та інших витратомірів постійного перепаду, а також лічильників 

кількості рідких і сипких середовищ. 

Особливості вимірювання витрат гарячих і агресивних середовищ. 

Порядок монтажу індукційних витратомірів. 

Способи вимірювання рівнів рідких і сипких речовин. Особливості 

монтажу рівнемірів.  

Основні правила монтажу аналізаторів фізико-хімічних властивостей 

речовин. 

Способи монтажу електричних, пневматичних і гідравлічних виконавчих 

механізмів. 

Основні вимоги до монтажу щитів і пультів, контрольних кабелів та 

проводів, трубних проводок зі сталевих, мідних і пластмасових труб та 

пневмокабелів. 

Способи відшукування несправностей ( пошкоджень ) електричних та 

трубних проводок і пластмасових труб та пневмокабелів. 

Методи випробування  змонтованих електричних і трубних проводок. 

 

ТЕМА 5. Налагодження контрольно-вимірювальних приладів та 

                 систем  автоматичного регулювання 

Основні відомості з метрології і вимірювальної техніки. 

Поняття про вимірювану величину, умови і методи вимірювання, технічні 

вимірювальні засоби, результати вимірювань. Міри і вимірювальні прилади. 

Основні одиниці вимірювання фізичних величин. Система СІ. 

Похибки вимірювань. Класи точності приладів. Організація 

метрологічного контролю. Призначення налагодження. Державна система 

приладів. Контрольні і лабораторні прилади, що використовуються під час 

перевірки та налагодження приладів і засобів автоматизації; їх типи, 

характеристика та призначення. Правила вимірювання основними 

контрольними приладами: амперметрами, омметрами, комбінованими 

приладами, потенціометрами, мостами, магазинами опорів, мегомметрами, 

осцилографами, переносними і стаціонарними стендами, електричними та 

пневматичними установками. 
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Організація стендової перевірки приладів і регуляторів. Порядок перевірки 

вимірювальних перетворювачів температури, тиску, перепаду тиску, рівня, 

витрат. 

Правила перевірки приладів з електричним і пневматичним уніфікованими 

сигналами. Особливості контролювання витратомірів. Способи перевірки 

індукційних витратомірів. Уявлення про стендову перевірку і налагодження 

датчиків-сигналізаторів температури, тиску, витрат, рівня. Правила 

налагодження сигналізуючих пристроїв, вмонтованих у вимірювальні 

прилади. Способи налагодження систем технологічного захисту і 

блокування. 

Методи налагодження нескладних систем автоматичного керування. 
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4.2. Навчальні плани і програми загальнотехнічних дисциплін 

(предметів) 

4.2.1. Навчальний план і програма предмета 

“Читання проектів автоматизації 

технологічних процесів” 

 

Навчальний план 

№ 

з/п 

Зміст   тем Кількість 

годин 

1. Основи креслення  2 

2. Зміст проектів автоматизації  4 

3. Умовні графічні зображення в кресленнях і схемах 

автоматизації  

6 

4. Читання креслень і схем автоматизації  8 

 Всього: 20 

 

 

П Р О Г Р А М А 

ТЕМА 1. Основи креслення 

Роль креслення в техніці. Єдина система конструкторської документації 

(ЄСКД), її призначення, зміст. 

Формати креслень. Ескізи. Масштаби. Правила виконання креслень за 

ЄСКД. Вимоги щодо нанесення розмірів.  

Способи побудови кутів, ухилів, конусностей, сполучень ліній. Основні 

геометричні побудови при виконанні креслень та розмічанні деталей. 

Правила зображення деталей у прямокутних аксонометричних проекціях. 

Порядок виконання та способи зображення розрізів і перерізів. Позначення 

матеріалів, покрить, зварних швів, шорсткості поверхні. 

Правила виконання складальних і деталювальних креслень специфікацій. 

Складальне креслення, його значення. 

 

ТЕМА 2. Зміст проектів автоматизації 

Поняття про завдання на проектування систем автоматизації 

технологічних процесів, його зміст. 

Види ( стадії ) проектування: технічний, робочий і техно-робочий проекти. 

Перелік проектних матеріалів кожної стадії проектування. Структурні схеми 

керування і контролю, комплексу технічних засобів ( КТЗ ), засобів 

автоматизації. Функціональні схеми автоматизації. 

Принципові електричні, гідравлічні, пневматичні схеми контролю, 

автоматичного регулювання, керування, сигналізації і живлення. 

Загальні види й монтажні схеми щитів і пультів. Схеми зовнішніх 

електричних і трубних проводок. Кросові відомості  ( таблиці підключення ).   

Плани розташування засобів автоматизації та загальних видів 

нестандартизованого устаткування, замовлені специфікації, пояснювальна 
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записка, типові креслення й нормалі; їх призначення, зміст і способи 

виконання. 

Основні поняття й призначення проектів проведення робіт  ( ППР ) і 

проектів організації будівництва  ( ПОБ ). 

 

ТЕМА 3. Умовні графічні зображення в кресленнях і схемах  

                 автоматизації 

Умовні позначення в будівельних монтажних кресленнях за ЄСКД. 

Позначення будинків та елементів металевих конструкцій, технологічного 

устаткування і трубопроводів. 

Умовні графічні зображення в електричних   схемах різних електричних 

пристроїв, позначення елементів і ліній зв’язку засобів автоматизації за 

державними стандартами. 

Умовні позначення в кресленнях і схемах автоматизації виробничого 

процесу. 

  

ТЕМА 4. Читання креслень і схем автоматизації 

Читання і розбір структурних та функціональних схем автоматизації 

керування, контролю й автоматизації технологічних процесів котлоагрегатів 

та інших енергетичних об’єктів металургійних виробництв, хімічних і 

нафтопереробних підприємств, будівельної індустрії. 

Читання і розбір схем контролю й автоматичного регулювання установок 

санітарно-технічних пристроїв і кондиціонування повітря. 

Послідовність читання монтажних схем щитів і пультів, креслень планів 

трас, електричних схем сигналізації і блокування, пневматичних та 

гідравлічних схем регулювання. 

Правила користування кресленнями типових конструкцій ( ТК ) і 

нормалями, замовленими специфікаціями і кошторисами. 
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4.2.2. Навчальний план і програма предмета 

“Основи електроніки і мікропроцесорної техніки” 

 

Навчальний план 

№ 

з/п 

Зміст    тем Кількість 

годин 

1. Напівпровідникові елементи приладів  6 

2. Випрямлячі, електронні і напівпровідникові 

підсилювачі  

10 

3. Безконтактні системи автоматики і телемеханіки 8 

4. Інтегральні мікросхеми 6 

5. Мікропроцесорні комплекси  6 

 Всього: 36 

 

 

П Р О Г Р А М А 

ТЕМА 1. Напівпровідникові елементи приладів 

Поняття з фізики твердого тіла. Провідність напівпровідників. Загальна 

класифікація напівпровідникових приладів. 

Будова, принцип дії напівпровідникових тиристорів, транзисторів, 

фотоопорів, фотоелементів. 

 

ТЕМА 2. Випрямлячі, електронні і напівпровідникові підсилювачі 

Схеми випрямлення струму. Будова, принцип дії електронних і 

напівпровідникових підсилювачів. Визначення простих несправностей. 

 

ТЕМА 3. Безконтактні системи автоматики і телемеханіки 

Загальні відомості про системи. Основні логічні операції. Потенційні 

логічні елементи. Логічні схеми. 

 

ТЕМА 4. Інтегральні мікросхеми 

Позначення інтегральних мікросхем. Визначення серії інтегральних 

мікросхем. Класифікація операційних підсилювачів. Типові схеми 

включення. 
 

ТЕМА 5. Мікропроцесорні комплекси 

Визначення мікропроцесора. Серії мікропроцесорів, їх загальні 

характеристики. 

Програмування мікропроцесорів. Поняття програмування на асемблері.  
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4.3. Навчальний план і програма предмета 

“Охорона праці” 

 

Навчальний план 

№ 

з/п 

Зміст тем Кількість 

годин 

1. Правові  та організаційні основи охорони праці 4 

2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості 

про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. 

Організація роботи з охорони праці 

8 

3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека 

виробництва і вибухозахист 

4 

4. Основи електробезпеки 4 

5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 

Медичні огляди 

4 

6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках. Загальні відомості про організаційно-

технічні заходи щодо профілактики,  попередження, 

локалізації техногенних аварій та катастроф 

6 

 Всього: 30 

 

П Р О Г Р А М А 

ТЕМА 1. Правові  та організаційні основи охорони праці 

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

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

вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці 

робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.  

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон 

України “Про охорону праці”, Кодекс законів України про працю, Закон 

України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності”, Основи законодавства України про 

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

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

“Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”. 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення 

небезпечних і шкідливих виробничих факторів, створення ефективних 

засобів захисту  працюючих. Галузеві стандарти.   

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його 

укладення і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на 

підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. 

Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами 

індивідуального та колективного захисту. Державний і громадський контроль 
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за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за 

охороною праці. 

Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та 

інструкцій з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і 

кримінальна відповідальність. 

Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і 

профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і 

побутові. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння. 

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. 

Основні заходи запобігання травматизму та захворюванню на виробництві: 

організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. 

Соціальне страхування від нещасних випадків і  професійних захворювань. 

Розслідування й облік нещасних випадків на виробництві, професійних 

захворювань і професійних отруєнь. 

  

ТЕМА 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про  

                потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація  

                роботи з охорони праці 

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, 

для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань 

з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки 

праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання й устаткування, якими 

користується налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики. Зони безпеки та їх огородження.   

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів. Індивідуальні засоби захисту ( спецодяг, спецвзуття та ін. ) для 

налагоджувальника контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, 

вимоги до них, правила користування. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, 

несприятливих метеорологічних умов.  

Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов 

праці, порядок їх використання. 

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План 

ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварії. 

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях 

навчальних закладів. 

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та 

умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).  

Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (почуття, 

сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці. 

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп 

роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх 

вплив на безпеку праці. 

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих 

процесів, обладнання, будівель і споруд. 
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Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в 

професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з 

нормами та правилами. 

Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова 

сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки. 

Засоби колективного захисту працівників. План ліквідації аварій. План 

евакуації з приміщень у разі аварії. 

Безпечна організація й утримання робочого місця налагоджувальника 

контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Безпечні прийоми і 

методи праці на робочому місці. Вимоги до організації робочого місця. Дії 

робітника під час виникнення небезпечної ситуації на робочому місці 

налагоджувальника контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. 

Основні небезпечні виробничі фактори: дія електричного струму, дорожні 

аварії, рухомі частини машин тощо; причини їх виникнення. 

Небезпечні виробничі фактори під час виконання налагоджувальних і 

монтажних робіт. Правила безпеки при суміщенні монтажних і 

налагоджувальних робіт. 

Заходи безпеки при роботі в цеху. Вимоги безпеки праці на дільниці робіт. 

Поняття про небезпечну зону, порядок її визначення, огородження, 

позначення; правила допуску людей.    

Загальні правила користування інструментом та інвентарем. Пристрої 

запобіжні, огороджувальні, сигналізуючі. Засоби захисту (колективні, 

індивідуальні). Безпечні прийоми і методи праці. Дії  робітників під час 

виникнення небезпечної ситуації на робочому місці. 

Заходи безпеки при підключенні контрольно-перевірної апаратури та під 

час роботи на стендах. 

Правила безпеки при роботі з кабельною масою, епоксидними смолами і 

компаундами, бакелітовим та іншими лаками, спиртом і бензином. 

Вимоги безпеки праці під час з’єднання і окінцювання проводів паянням, 

зварюванням та опресуванням. 

Основні правила безпеки праці при виконанні налагоджувальних робіт в 

газонебезпечних місцях, на киснепроводах, паропроводах і в приміщеннях, 

де встановлене устаткування з використання газу, кисню, пари, гарячої води.  

Безпечні методи обслуговування приладів, для вимірювання та 

регулювання параметрів промислового і природного газів, кисню, пари, 

гарячої води. Правила налагодження приладів, установлених в системах,  

підпорядкованих органам Держнаглядохоронпраці.   

Биркова система на підприємстві, її призначення і зміст. 

Ознайомлення з типовою інструкцією щодо безпеки праці, умовами і 

прийомами безпечної роботи налагоджувальника контрольно-вимірювальних 

приладів та автоматики, умовами та прийомами безпечної роботи. Причини і 

види травматизму. 
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ТЕМА 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і 

                 вибухозахист 

Основні нормативні документи, які регламентують роботу щодо 

забезпечення пожежної безпеки робочого місця, об’єктів підприємства: Закон 

України “Про пожежну безпеку”, Правила пожежної безпеки в Україні, 

інструкції з пожежної безпеки та з охорони праці при гасінні пожежі для 

працівників підприємства, плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій 

і аварій на виробництві тощо. 

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання 

відкритого вогню та електричної енергії, використання непідготовленої 

техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання 

опалювальних систем, електронагрівальних прикладів, відсутність захисту 

від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин. 

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. 

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

займання, самозаймання, горіння, тління. Легкозаймисті та горючі рідини. 

Займисті, важкозаймисті та незаймисті речовини, матеріали та конструкції. 

Поняття вогнестійкості. 

Вогнегасильні речовини та матеріали ( рідина, піна, вуглекислота, пісок, 

покривала ), їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для  захисту 

об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для 

пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент; їх призначення, 

будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах 

галузі. 

Організація пожежної охорони в галузі. 

Заходи пожежної безпеки в побуті. Основні причини виникнення пожеж: 

несправність електромережі, неправильне поводження з самозаймистими 

матеріалами і опалювальною системою, перевантаження проводів 

електромережі, коротке замикання, нагрівання контактних з’єднань тощо. 

Загальні заходи щодо запобігання пожежам. 

Правила пожежної безпеки при користуванні електроприладами, 

експлуатації газових печей, колонок, зберіганні та використанні товарів 

побутової хімії тощо. 

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних 

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

хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і 

тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і 

параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі. 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та 

вибуху у апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових 

викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів. 

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища. 

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і 

тяжкість наслідків. 
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Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних процесів; 

показники рівня руйнування промислових аварій. 

Вибір засобів контролю, керування і протиаварійного захисту (ПАЗ). 

Обгрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості) систем 

контролю, керування і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного процесу 

й енергетичного потенціалу об’єкта. 

Запобігання аварійній розгерметизації технологічних систем, займанню 

аварійних викидів. 

Вимоги щодо професійного добору та навчання персоналу для виробництв 

підвищеної вибухонебезпеки.  

 

ТЕМА 4. Основи електробезпеки 

Статистичні відомості про стан виробничого електротравматизму, його 

основні причини та шляхи зниження рівня. 

Електрика промислова, статична й атмосферна. 

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму 

на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, які впливають на 

ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, 

шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні 

методи вивільнення потерпілого від дії електричного струму. 

Загальні відомості про чотирипровідну електричну мережу живлення. 

Фазова та лінійна напруги. Електричний потенціал Землі. Електрична 

напруга доторкання. 

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження 

працюючих електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою й електрифікованими машинами. 

Колективні й індивідуальні засоби захисту в електроустановках, порядок їх 

використання, зберігання і обліку, періодичність та види випробувань. 

Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. 

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками.   

Заземлення і занулення електроустановок, їх призначення, захист, 

максимально допустимі величини опору.   

Заходи безпеки під час роботи з електрифікованим інструментом, 

зварювальними і знижувальними трансформаторами, переносними 

світильниками тощо. 

Вимоги безпечного застосування машин і механізмів у діючих 

електроустановках, порядок виконання робіт: організаційні та технічні 

заходи, наряд-допуск до роботи, інструктаж, групи електробезпеки. 

Особа, відповідальна за стан електрогосподарства; її статус, кваліфікація, 

група електробезпеки, обов’язки і відповідальність. 

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних 

комп’ютерах. 

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

Правила поведінки під час грози. 
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ТЕМА 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди 

Поняття гігієни праці та виробничої санітарії. Нормативні акти з питань 

гігієни праці, санітарні норми і правила, гігієнічні та санітарні нормативи 

щодо робочого місця працівника, температурного та водного режимів. 

Організація і здійснення контролю за факторами виробничого середовища 

та трудового процесу. 

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних і 

санітарно-технічних заходів.  

Основні шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, інфразвук, 

ультразвук, іонізуючі та неіонізуючі випромінювання, підвищена 

температура, вологість повітря, невідповідне освітлення, тверді й рідкі 

аерозолі  тощо), характерні для даного виробництва; джерела їх утворення, 

класифікація, граничнодопустимі рівні, можливий вплив на робітників. 

Лікувально-профілактичне харчування. 

Шкідливі речовини, джерела їх утворення, класифікація, приблизний 

перелік (навести декілька найбільш поширених у виробництві ). 

Граничнодопустимі значення ( рівні концентрації ) шкідливих виробничих 

факторів. Природний пил, його властивості, джерела та заходи запобігання 

утворенню. 

Вібрація, її джерела, характеристика, дія на організм людини, допустимі 

рівні, заходи боротьби з нею. 

Шум, джерела його утворення. Характеристика шуму за інтенсивністю і 

способом утворення. Вплив технологічного процесу, використовуваних 

машин, механізмів і пристроїв на рівень інтенсивності та характер шуму. 

Звукова сигналізація в умовах сильного шуму. Дія шуму на організм 

людини. Допустимі рівні звукових тисків на робочих місцях. Основні заходи 

щодо зменшення рівнів шумів і запобігання впливу шуму на людину. 

Фізіологія праці. Чергування праці та відпочинку. Виробнича гімнастика.   

Особливості гігієни праці при використанні праці жінок й неповнолітніх: 

дотримання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і 

жінками, вивільнення з шкідливих і важких робіт відповідно до діючих 

переліків важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, 

на яких забороняється використання праці жінок й неповнолітніх. 

Рекомендації щодо використання праці вагітних жінок. 

Забезпечення нагляду за виробничим середовищем. Гігієнічний контроль 

виробничого середовища та його основні методи (фотометричний, 

газохроматографічний, полярографічний). 

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, 

навчальних і побутових приміщень. Види вентиляції. Правила експлуатації 

систем опалення та вентиляції. 

Вимоги до освітлення, його види. Природне освітлення. Штучне 

освітлення: робоче й аварійне. Переносні й індивідуальні світильники. 

Правила експлуатації освітлення. 

Основні гігієнічні особливості праці налагоджувальника контрольно-

вимірювальних приладів та автоматики.                 .  
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Санітарно-побутове забезпечення робітників: основні нормативні 

документи, конкретні приклади недоліків. 

Виробнича санітарія, її завдання. Санітарна характеристика робочого 

місця налагоджувальника контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики, основні вимоги до її складання. Санітарне утримання робочого 

місця. Санітарно-побутове обслуговування робітників на підприємстві. 

Режим роботи налагоджувальника контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики. Особиста гігієна. Санітарне і медичне обслуговування на 

підприємстві.   

Санітарні норми забезпечення робітників побутовими пристроями 

(душовими, санвузлами, гардеробними, кімнатами для приймання їжі). 

Характеристика виробничо-побутових приміщень. Забезпечення питною 

водою. 

Поняття про втомленість. Значення раціонального режиму праці й 

відпочинку, правильної робочої пози. Режим робочого дня.   

Вплив метеорологічних умов на організм людини. Особливості роботи в 

холодну пору року на відкритому повітрі, в приміщеннях з підвищеною 

температурою, в запиленому і загазованому повітряному середовищі.   

Загальні поняття про професійні захворювання: основні причини, види,  

реєстрація, облік, профілактика. Застосування Порядку розслідування та 

ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 

виробництві. 

Визначення придатності працівника до роботи, необхідність переведення 

на іншу роботу, відновлення працездатності. Оцінка стану здоров’я 

працівника. 

Медичне і санітарне обслуговування працівників. Медичні огляди – 

попередні й періодичні; нормативні акти з їх організації та проведення: 

Положення про медичний огляд  працівників певних категорій. Перелік 

професій, працівники яких підлягають медичному огляду ( Накази МОЗ 

України № 45 від 31.03.94 та № 139 від 07.06.99 ). Вік, до якого всі 

працівники підприємства 1 раз на рік повинні проходити обов’язкові медичні 

і періодичні при прийомі на роботу огляди. Обов’язки працівника щодо 

проходження медичних оглядів і власника за їх проведення.    

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

 

ТЕМА 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних   

                 випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні  

                заходи щодо профілактики,  попередження, локалізації  

                техногенних аварій та катастроф  

Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії у важких 

випадках. 

Поняття першої допомоги, основні принципи її надання: правильність, 

доцільність дій, швидкість, рішучість, спокій.  
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 Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, 

правила користування. 

Класифікація кровотеч, їх основні види, ознаки. Перша допомога при 

кровотечах: капілярній, артеріальній і венозній. Зупинення кровотечі 

притисканням ушкодженої судини до прилеглої кістки, максимальним 

згинанням кінцівки, за допомогою джгута або джгута-закрутки. Припинення 

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

Способи реанімації. Підготовка потерпілого до реанімації. Штучне 

дихання способом “ з рота в рот” або “ з рота в ніс”. Непрямий ( закритий ) 

масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного 

дихання. Способи перенесення і перевезення потерпілого від нещасного 

випадку на виробництві, випадки заборони перенесення ( перевезення ) без 

присутності лікаря. Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до 

транспортування. Вимоги до транспортних засобів. 

Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах 

тощо. 

Перша допомога при вивихах і розтяженні зв’язок: порядок дій робітника, 

заборонені прийоми. 

Перша допомога при пораненнях. Визначення і класифікація ран. Види 

перев’язувального матеріалу. Типи пов’язок, правила їх накладання. Терміни 

накладання джгута взимку і влітку. Надання першої допомоги при пораненні 

голови, шиї тощо.  

Перша допомога при переломах, їх класифікація. Ознаки переломів 

кінцівок, ребер тощо. Поняття про закриті та відкриті переломи: порядок дій, 

правила накладання шин. 

Перша допомога при ударах. Струс головного мозку. Удари у ділянці 

хребта. Синдром здавлювання. Перша допомога при ушкодженні хребта і 

кісток таза. 

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

тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні. 

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання 

допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Опіки, їх класифікація (1-П-Ш-1У ступеня); дії робітника. Перша допомога 

при хімічних і термічних опіках, при опіках очей.  

Теплові та сонячні удари: характерні ознаки, перша допомога. 

Види електротравм. Безпечні методи вивільнення потерпілого від дії 

електричного струму. Термічна, електролітична і біологічна дія електричного 

струму на організм людини. Правила надання першої допомоги потерпілим 

від ураження електричним струмом. 

Перша допомога при утопленні: порядок дій. 

Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, 

попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф. 

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

наслідки.  Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку 
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життя  і здоров’я людей. Приклади  великих техногенних аварій і катастроф 

та їх наслідки.  

Загальні відомості про інженерно-технічні заходи, спрямовані на 

забезпечення безпеки функціонування потенційно небезпечних об’єктів 

(ПНО), захист виробничого персоналу і населення, зменшення збитків, втрат 

і руйнувань у разі аварій, великих пожеж. 
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5. Навчальний план і програма предмета 

“Основи ринкової економіки” 

 

Навчальний план 

№ 

з/п 

Зміст   тем Кількість 

годин 

1. Загальні основи суспільного виробництва 1 

2. Поняття ринку і ринкових відносин. Формування та 

розвиток ринку  

1 

3. Реформування економіки. Власність та її економічна 

сутність. Роздержавлення і приватизація  

1 

4. Система підприємництва. Підприємство у системі 

ринкових відносин 

1 

5. Витрати виробництва і собівартість продукції. Ціна та 

ціноутворення. Прибуток та система оподаткування 

прибутків підприємств 

2 

6. Організація і оплата праці   1 

7. Трудові ресурси. Зайнятість населення. Ринок праці. 

Підготовка конкурентоспроможних робітників – основа 

соціального захисту 

1 

8.  Поняття про менеджмент і маркетинг, їх сутність і 

значення 

1 

9. Відтворення суспільного продукту. Національний доход 1 

 Всього: 10 

 

 

П Р О Г Р А М А 

ТЕМА 1. Загальні основи суспільного виробництва 

Економіка як господарська діяльність. Суспільне виробництво: процес 

праці, його складові, продуктивні сили, місце та роль працівників у системі 

виробництва. Форми суспільного виробництва, стадії його розвитку. 

Виробництво та потреби. Система потреб. 

Проблема обмежених ресурсів. Виробничі можливості. 

Ефективність виробництва, її показники. 

  

ТЕМА 2. Поняття ринку і ринкових відносин. Формування та  

                 розвиток ринку 

Поняття ринку, його функції та структура. Необхідність переходу України 

до ринкової економіки. Закони, які впливають на розвиток ринкових 

відносин.  

Шляхи формування та розвитку ринкової економіки. 

Умови і механізм функціонування ринку. Ринкова інфраструктура та її 

склад ( фондові, товарні, валютні біржі ). 

Державне регулювання ринку. 
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ТЕМА 3. Реформування економіки. Власність та її економічна  

                 сутність. Роздержавлення і приватизація  

Модель розвитку економіки, основні завдання економічної політики 

України. 

Власність. Закон України “Про власність”. 

Роздержавлення, його призначення. 

Сутність, принципи та способи приватизації. 

Орендна форма господарювання. 

Форми власності на землю.  

 

ТЕМА 4. Система підприємництва. Підприємство у системі 

                 ринкових відносин  

Підприємництво в ринковій системі господарювання. Організаційно-

правові форми підприємництва, тенденції його розвитку.  

Поняття підприємства, цілі й напрямки його діяльності, правові основи 

функціонування ( Закон “ Про підприємства в Україні )”, умови створення, 

реєстрації, ліквідації та реорганізації. Статут підприємства. Колективний 

договір. Класифікація та структура підприємств.  

 

ТЕМА 5. Витрати виробництва і собівартість продукції. Ціна та  

                 ціноутворення. Прибуток та система оподаткування  

                 прибутків підприємств 

Основні фонди підприємства, види та показники їх зношення, форми 

відтворення. Оборотні фонди та оборотні кошти виробництва. 

Витрати виробництва. Поняття собівартості продукції, шляхи її зниження. 

Калькуляція та кошторис.   

Ціна, її види. Ціноутворення на сучасному етапі. 

Прибуток: види, використання. 

Рентабельність продукції і рентабельність виробництва. Фактори, які 

впливають на підвищення прибутковості. 

Класифікація податків. Механізм оподаткування. 

Пільги при оподаткуванні прибутків. 

  

ТЕМА 6. Організація і оплата праці 

Нормування праці. 

Сучасна політика оплати праці. Поняття та функції заробітної плати. Закон 

України “Про оплату праці”. 

Основи (тарифно-кваліфікаційний довідник, тарифні ставки, тарифна 

сітка) та форми організації заробітної плати. Мінімальна заробітна плата. 

Матеріальне стимулювання працівників. 

Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання 

персоналу. 
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ТЕМА 7. Трудові ресурси. Зайнятість населення. Ринок праці.  

                 Підготовка конкурентоспроможних робітників – основа  

                 соціального захисту   

Трудові ресурси та їх використання.  

Продуктивність праці: методи вимірювання, фактори підвищення. 

Персонал: класифікація та структура. 

Кадрова політика й система управління персоналом. 

Служби зайнятості в Україні. 

Безробіття, його форми, шляхи подолання. 

Ринок праці, особливості його формування і регулювання. 

Підготовка та перепідготовка кадрів. Удосконалення системи професійно-

технічного навчання. Підготовка конкурентоспроможних робітників як 

основа вирішення проблем соціального захисту населення.  

 

ТЕМА 8. Поняття про менеджмент і маркетинг, їх сутність і  

                 значення    

Поняття “менеджмент” та “управління”. Принципові положення сучасного 

менеджменту. Менеджер та його функції. Стиль та методи управління. 

Ділове спілкування у робочій групі. 

Чотири функції управління. Управлінські рішення. 

Функції та принципи маркетингу. 

Вибір сегмента ринку та робота на ньому. Товар у маркетингу. Головні 

атрибути товару. Методи збуту товарів. Реклама. 

 

ТЕМА 9. Відтворення суспільного продукту. Національний доход   

Поняття суспільного продукту; його розподіл, перерозподіл. 

Відтворення, його види та типи. Фази відтворення. 

Поняття валового національного продукту ( ВНП ), валового внутрішнього 

продукту ( ВВП ). 

Національний доход: суть, джерела зростання, розподіл та перерозподіл. 
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6. Навчальний план і програма предмета 

“Основи трудового законодавства” 

 

Навчальний план 

№ 

з/п 

Зміст   тем Кількість 

годин 

1. Право громадян України на працю. Трудовий договір 3 

2. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку   2 

3. Соціальні гарантії та соціальний захист працівників    1 

4. Особливості правового регулювання трудових відносин 

в окремих галузях господарства  

2 

 Всього: 8 

  

 

П Р О Г Р А М А 

ТЕМА 1. Право громадян України на працю. Трудовий договір 

Конституція України про права і свободи людини. Основні трудові права і 

обов’язки працівників згідно з Кодексом законів про працю. Рівність 

трудових прав громадян України. Регулювання трудових відносин. 

Законодавство про працю. Особливості регулювання праці деяких категорій 

працівників. Недійсність умов договорів про працю, які погіршують 

становище працівників.  

Трудовий договір, його зміст, порядок укладання, форми, строки. Контракт 

і трудова угода як особливі форми трудового договору. Умови прийняття на 

роботу. Випробування при прийнятті на роботу та його строк. Обов’язки 

власника і працівника  при укладанні трудового договору. Переведення на 

іншу роботу зі зміною суттєвих умов праці. Тимчасове переведення 

працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, а також в 

разі простою. Заборона переведення на некваліфіковані роботи при простої і 

в разі тимчасової заміни відсутнього працівника. 

Підстави для припинення трудового договору. Розірвання трудового 

договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника, а 

також строкового трудового договору. Припинення трудового договору з 

ініціативи власника. Відсторонення від роботи. 

Гарантії забезпечення права на працю працівникам, що вивільняються чи 

звільняються з підприємства. Порядок вивільнення, звільнення. Пільги для 

деяких категорій працівників, які вивільняються ( звільняються ) з роботи у 

разі зміни в організації виробництва і праці, скорочення чисельності або 

штату працівників. 

Обов’язок власника провести розрахунок з працівником, видати йому 

трудову книжку, довідку про роботу та заробітну плату.  
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ТЕМА 2. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку 

Право громадян України на відпочинок. Нормальна і скорочена тривалість 

робочого часу. П’ятиденний і шестиденний робочі тижні та тривалість 

щоденної роботи. Тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і 

вихідних днів. Тривалість роботи в нічний час. Неповний робочий день. 

Підсумковий облік робочого часу. Поділ робочого дня на частини. Граничні 

норми та обмеження надурочних робіт. Робота змінами та перерви між 

змінами. 

Перерва для відпочинку і харчування. Тривалість щотижневого 

безперервного відпочинку. Вихідні, святкові і неробочі дні. Заборона роботи 

у вихідні дні, винятковий порядок застосування такої роботи, компенсація.  

Щорічна відпустка, її тривалість, порядок і умови надання та перенесення. 

Щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами 

праці та за особливий характер праці. Додаткова відпустка за ненормований 

робочий день. Найменша тривалість щорічної відпустки. 

Відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами; приєднання до них щорічної 

відпустки. Тривалість перерви для харчування дитини. Часткове оплачування 

відпустки по догляду за дитиною до трирічного віку. Часткова відпустка 

жінкам, які мають дітей віком до 6 років. 

Щорічна відпустка підлітків. 

Грошова компенсація за невикористані відпустки. Відпустки без 

збереження заробітної плати. 
 

ТЕМА 3. Соціальні гарантії та соціальний захист працівників   

Правові основи соціального захисту і соціальних гарантій працівників 

згідно з Конституцією України. Кодекс законів про працю, закони України 

“Про колективні договори і угоди”, “Про охорону праці”, “Про обов’язкове 

державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності” та інші 

нормативно-правові акти. 

Колективний договір як документ, що забезпечує соціальні пільги, 

гарантії, компенсації, регулювання трудових і соціальних відносин в 

колективі. Сфера укладання колективного договору, його сторони. 

Недопустимість заборони діяльності щодо укладання та виконання 

колективних договорів. Зміст колективного договору ( взаємні зобов’язання 

сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних 

відносин, зокрема: зміни в організації виробництва й праці; забезпечення 

продуктивної зайнятості; нормування і оплати праці, встановлення форми, 

системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат ( доплат, 

надбавок, премій тощо ); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; участі 

трудового колективу у формуванні, розподілі й використанні прибутку 

підприємства; режиму роботи, тривалості робочого часу і часу відпочинку; 

умов та охорони праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, 

медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку 

працівників; гарантії діяльності профспілкової чи інших представницьких 
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організацій трудящих; соціально-побутових пільг та інших додатків до 

договору ). 

Дія колективного договору, порядок вирішення розбіжностей, внесення 

змін і доповнень, підписання, реєстрації, контролю за виконанням; 

відповідальність за невиконання, порядок притягнення до відповідальності. 

Зміст Закону України “Про обов’язкове державне страхування від 

нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, які 

спричинили втрату працездатності”. 

Відшкодування збитків ( завданої шкоди застрахованому та членам сімей 

загиблих ). Соціальні виплати й послуги, що здійснюються Фондом 

соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. 

Гарантії та компенсації для працівників, обраних на виборні посади, на час 

виконання державних або громадських обов’язків; при переїзді на роботу в 

іншу місцевість; при службових відрядженнях, направленні на підвищення 

кваліфікації та на обстеження до медичного закладу. Гарантії для донорів, 

авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків і 

раціоналізаторських пропозицій. Гарантії при накладенні на працівників 

матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству. Межі 

матеріальної відповідальності  та обмеження відрахувань із заробітної плати. 

Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням у середніх, 

професійно-технічних або вищих закладах освіти. 

Індивідуальні трудові угоди. 

Професійні спілки, їх повноваження при здійсненні контролю за 

додержанням законодавства про працю та житлово-побутовим 

обслуговуванням працівників. 

Державний нагляд і громадський контроль за додержанням законодавства 

про працю, відповідальність за його порушення.                    

 

ТЕМА 4. Особливості правового регулювання трудових відносин в  

                 окремих галузях господарства  

Правове регулювання трудових відносин в промисловості, в 

агропромисловому комплексі та на транспорті. Рішення правління та 

дисциплінарний статут. 

Особливості регулювання праці деяких категорій працівників. 

Регулювання праці осіб, які працюють у районах з особливими природними, 

географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для 

здоров’я, тимчасових і сезонних працівників, які працюють у фізичних осіб 

за трудовим договором. 

Регулювання трудових відносин громадян, які працюють за межами своїх 

держав. 

Додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги: 

забезпечення працівників гарячих цехів газованою солоною водою, видача 

лікувально-профілактичного харчування, перерви в роботі для обігрівання і 

відпочинку робітників, що працюють взимку на відкритому повітрі або в 

неопалюваних приміщеннях, тощо. 
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7. Навчальний план і програма професійно-практичної підготовки 

 

Навчальний план 

№ 

з/п 

Зміст  тем,   видів  робіт Кількість 

годин 

1.  Виробниче навчання 306 

1.1. Інструктаж з питань охорони праці. Ознайомлення з 

виробництвом 

12 

1.2. Освоєння прийомів роботи налагоджувальника 

контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 

складністю 4-го розряду 

294 

1.2.1. Навчання виконання спеціальних допоміжних робіт під 

час проведення налагодження устаткування  

32 

1.2.2. Стендова перевірка приладів  64 
1.2.3.  Освоєння прийомів налагодження приладів і 

автоматичних систем регулювання 

198 

2. Виробнича практика 200 
2.1. Самостійне виконання ( під наглядом інструктора ) робіт 

налагоджувальника контрольно-вимірювальних приладів 

та автоматики 4-го розряду    

192 

2.2. Кваліфікаційна пробна робота 8 

 Всього: 506 

     
 

П Р О Г Р А М А 

1. Виробниче навчання 

ТЕМА 1.1. Інструктаж з питань охорони праці. Ознайомлення 

                   з виробництвом 

Інструктаж з питань охорони праці: проводить спеціаліст відділу (служби) 

охорони праці  підприємства. 

Екскурсія на підприємство з метою ознайомлення з його структурою, 

характером роботи, розташуванням основних і допоміжних цехів, дільниць, 

служб, взаємозв’язком між ними, а також з устаткуванням, продукцією, що 

випускається, системами  управління та контролю якості продукції.  

Ознайомлення з навчальними майстернями, вимогами безпеки праці в них, 

видами і причинами травматизму, заходами щодо запобігання йому ( робота 

справним інструментом, огородження небезпечних місць, користування 

захисними окулярами тощо ), з правилами електро- та пожежобезпеки, 

причинами пожеж. 

Ознайомлення з вимогами безпеки праці під час роботи, інструкціями 

виробничою ( експлуатаційною ) та типовою щодо безпеки праці,  

кваліфікаційними обов’язками налагоджувальника контрольно-

вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду.  
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Ознайомлення з організацією праці в цеху, з робочим місцем 

налагоджувальника контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, його 

оснащенням і раціональною організацією. 

Ознайомлення з програмою професійно-практичної підготовки, 

прикладами виконуваних робіт, правилами внутрішнього трудового 

розпорядку. 

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на робочому місці. 

 

ТЕМА 1.2. Освоєння прийомів роботи налагоджувальника 

                    контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 

                    складністю  4-го розряду  

1.2.1. Навчання виконання спеціальних допоміжних робіт під час  

          проведення налагодження устаткування  

Інструктаж щодо змісту робіт, організації робочого місця та вимог безпеки 

праці. 

Освоєння прийомів паяння м’якими припоями. Ознайомлення з порядком 

підготовки деталей, припоїв і флюсів до паяння. Освоєння способів паяння 

проводів. Навчання прийомів паяння за допомогою паяльної лампи. 

Придбання навичок паяння твердими припоями. 

Ознайомлення з прийомами виконання електромонтажних робіт під час 

монтажу контрольно-вимірювальних приладів. Освоєння навичок вмикання і 

зняття показів електровимірювальних приладів, вимірювання величини 

струму, напруги, опору, потужності. 

Ознайомлення з правилами вибору проводів і кабелів. Освоєння прийомів 

підготовки кабелів, зняття зовнішніх покрить. Навчання способів оброблення 

кабелів і проводів, розпаювання на штепсельні розняття. 

Освоєння різних слюсарних операцій з мідними, сталевими і 

пластмасовими трубами: різання, гнуття, оброблення кінців,  нарізання різі, 

розвальцьовування, складання у вузли. 

 

1.2.2. Стендова перевірка  приладів 

Інструктаж з питань охорони праці. 

Ознайомлення з лабораторними та зразковими перевірними приладами, 

стендами і пристроями. 

Освоєння прийомів вмикання в схему та проведення вимірювань за 

допомогою зразкових приладів: амперметрів, вольтметрів, потенціометрів і 

мостів постійного струму, магазинів опору, універсальних переносних 

вимірювальних приладів та стаціонарних пристроїв. 

Навчання прийомів вимірювання різних параметрів за допомогою 

комбінованих вимірювальних приладів. 

Ознайомлення з принципом роботи джерел регульованої напруги, 

лабораторних автотрансформаторів та інших перетворювачів. 

Освоєння правил застосування зразкових манометрів: У-подібних, 

чашкових, вантажопоршневих. 
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Ознайомлення з термостатами й іншими схемами термостатування 

холодних кінців термоелектричних термометрів. 

Навчання прийомів складання перевірних схем, перевірки й визначення 

основної похибки і варіації перетворювачів та приладів для вимірювання 

температури, тиску, витрат і рівня. 

Освоєння навичок складання схеми і перевірки перетворювачів 

електричних та пневматичних сигналів. Практичне вивчення прийомів 

перевірки вторинних приладів типу ПВ, КСУ. 

Навчання способів перевірки і механічного регулювання 

електромагнітного реле. Ознайомлення з правилами перевірки і 

настроювання електронних та пневматичних реле часу. 

Придбання навичок роботи з осцилографом. 

 

1.2.3. Освоєння прийомів налагодження приладів і автоматичних         

          систем регулювання 

Інструктаж щодо змісту робіт, організації робочого місця та вимог безпеки 

праці. 

Ознайомлення з правилами вибору проводів і кабелів за марками, 

перерізом, типом ізоляції та іншими характеристиками. Освоєння правил 

розведення і підключення проводів та кабелів. Навчання прийомів 

підключення проводів і кабелів за допомогою штепсельних рознімань. 

Освоєння навичок вимірювання опору ізоляції, підганяння опору зовнішніх 

електричних ліній приладів, вибору і установлення підганяльних котушок. 

Навчання прийомів нанесення маркування на клеми, проводи і затискачі. 

Ознайомлення зі способами відшукання місць ушкодження електричних 

ліній. 

Освоєння прийомів визначення відповідності схемам кінців проводів і 

кабелів ( продзвонювання ). Навчання методів електропрогрівання в зимовий 

період, виконання заземлень електричних проводів, конструкцій і  

приладового устаткування. 

Освоєння навичок виконання операцій при підключенні трубних проводок, 

обв’язуванні ними приладів і регуляторів, випробуванні їх: продуванні, 

обпресуванні повітрям та водою. 

Ознайомлення з порядком виконання ревізії запірної арматури. Освоєння 

прийомів відшукування місць витоку і закупорки трубних проводок. 

Навчання способів проведення монтажу й демонтажу нескладних приладів 

і регулювальної арматури, прийомів монтажу регуляторів прямої дії. 

Освоєння навичок зняття градуювальних характеристик з датчиків 

температури. 

Навчання прийомів стендової перевірки, способів включення в роботу і 

випробування мілівольтметрів, логометрів, електронних потенціометрів та 

мостів, манометров, систем дистанційної передачі. Ознайомлення з порядком 

здавання робіт. Навчання прийомів індивідуального випробування приладів і 

засобів автоматизації. 
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Участь у знятті характеристик обсягів та регуляторів, визначенні якості 

процесів регулювання, перевірці схем сигналізації, блокування і керування. 

Освоєння прийомів  налагодження  приладів автоматичного контролю 

витрат, їх стендового налагодження, градуювання. 

Навчання способів монтажу контрольно-вимірювальної апаратури для 

вимірювання температури в лабораторній муфельній печі. Ознайомлення з 

порядком підключення і налагодження регулятора для роботи в системі 

стабілізації температури печі. Освоєння навичок проведення замірювання 

температури, визначення похибок вимірювань, ознайомлення з заходами 

безпеки під час проведення робіт. 

 

2. Виробнича практика 

2.1. Самостійне виконання ( під наглядом інструктора ) робіт    

       налагоджувальника контрольно-вимірювальних приладів та     

       автоматики 4-го розряду  

Приймання зміни. 

Самостійне виконання ( під наглядом інструктора ) усього комплексу 

робіт, передбачених кваліфікаційною характеристикою налагоджувальника 

контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду, з 

дотриманням технічних умов та вимог правил безпеки праці.   

Виконання норм виробітку і часу. 

Освоєння кращих прийомів і методів праці. 

Здавання зміни. 

 

2.2.  Кваліфікаційна пробна робота 
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Навчальні плани і програми 

підвищення кваліфікації робітників 

за професією 

НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ 

ПРИЛАДІВ ТА АВТОМАТИКИ 

на 5-6 розряди 
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8. Кваліфікаційна характеристика 

Професія: НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК КОНТРОЛЬНО- 

                    ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ ТА АВТОМАТИКИ 

Код професії: 7242.1 

Кваліфікація: 5-й розряд 

 

Завдання та обов’язки: 

— налагоджує прилади та установки автоматичного регулювання середньої 

складності з механізмом, який складає, та дистанційною передачею 

показань; 

— налагоджує, випробовує та здає блоки середньої складності та системи 

живлення електронно-обчислювальних та керуючих машин,  приладів та 

інформаційно-вимірювальних систем; 

— перевіряє електричні параметри апаратури, яку регулює, з застосуванням 

всіляких контрольно-вимірювальних приладів; 

— складає макетні схеми для регулювання  та випробування складних 

механізмів, приладів, систем; 

— раціонально і ефективно організовує працю на робочому місці; 

— виконує вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила 

безпечного поводження з устаткуванням, машинами, механізмами, 

користується засобами колективного та індивідуального захисту; 

— додержує норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; 

— виконує вимоги виробничих ( експлуатаційних ) інструкцій, інструкцій з 

охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового 

розпорядку.  

 

Повинен знати: 

— принципи установлення режимів робіт окремих пристроїв, приладів та 

блоків; 

— принципи регулювання блоків середньої складності та стабілізованих 

джерел живлення; 

— принципи кодування та декодування в системах телемеханіки; 

— техніку налагодження цифрових слідкуючих систем; 

— будову, призначення і принцип роботи складних механізмів 

радіотехнічних систем та приладів; 

— методи та способи електричного, механічного та комплексного 

налагодження складних пристроїв та технологічну послідовність 

налагодження; 

— макетування складних схем з обробленням їх елементів; 

— основи механіки; 

— принципи раціональної  і ефективної організації праці на робочому місці; 

— вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила безпечного 

поводження з устаткуванням, машинами й механізмами, користування 

засобами колективного та індивідуального захисту; 

— норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт; 
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— вимоги виробничих ( експлуатаційних ) інструкцій, інструкцій з охорони 

праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.  

 

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта ( молодший спеціаліст ).  

                                            Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за  

                                            професією 4 розряду не менше 1 року.  

 

ПРИКЛАДИ РОБІТ: 

1. Автоматика живлення, тиску та температури – налагодження та  

          перевірка. 

2. Апаратура внутрішньозаводського диспетчерського зв’язку  

          радіостанцій та переговорних пристроїв – налагодження та  

          регулювання. 

3. Апаратура промислового телебачення, електронно-гравірувальні  

          верстати середньої складності – налагодження. 

4. Апаратура телекерування безконтактних та релейних систем середньої  

          складності – налагодження та регулювання. 

5. Апаратура ультразвукова промислова та дефектоскопія медичної  

          апаратури, фототелеграфів середньої складності – налагодження. 

6. Блоки, вузли складного хіміко-термічного та електровакуумного  

          устаткування – регулювання. 

7. Блоки на напівпровідникових приладах – налагодження. 

8. Верстати металорізальні середньої складності та з програмним  

          керуванням, устаткування гнучких технологічних процесів –  

          налагодження автоматики. 

9. Вібростенди з електронною системою керування – налагодження,  

          перевірка. 

10. Захист релейний – підналагодження. 

11. Машини, прилади самописні автоматичні, електричні та електронні –  

          налагодження та перевірка. 

12. Машини пральні автоматизовані – ремонт та налагодження програмних  

          пристроїв. 

13. Печі мартенівські, гартувальні, індукційні – налагодження схем  

          автоматики. 

14. Підсилювачі високої та низької  частоти ( два - п’ять каскадів  

          підсилення ) – налагодження з підганянням та регулюванням усіх  

          параметрів вхідних радіоламп, налагодження контурів гетеродина та  

          вирівнювання смуги частоти в смугових підсилювачах та зрізувальних  

          фільтрах, настроювання резонансу, знімання та креслення частотних  

          характеристик. 

15. Прилади кисневі та пірометричні – налагодження та перевірка. 

16. Прилади коректувальних та програмних пристроїв – налагодження. 

 

 

 



 42 

17. Радіоблоки – вмикання блоку в електромережу в схемі з живлячим  

          пристроєм, настроювання довжини хвилі високочастотної частини,  

          знімання режиму за постійним струмом, перевірка підсилення частоти. 

18. Система лічильно-вирішальних приладів – налагодження. 

19. Телевізійні та електронно-механічні графопобудовники –  

           налагодження. 
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9. Кваліфікаційна характеристика 

Професія: НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК КОНТРОЛЬНО- 

                   ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ ТА АВТОМАТИКИ 

Код професії: 7242.1 

Кваліфікація: 6-й розряд 

 

Завдання та обов’язки: 

— налагоджує, перевіряє та здає в експлуатацію складні та особливо складні 

схеми промислової автоматики, телемеханіки, зв’язку, електронно-

механічних випробувальних та електрогідравлічних машин та стендів, які  

оснащені інформаційно-вимірювальними системами; 

— налагоджує лічильно-грошові машини з електронними лічильниками та 

бракувальні конвеєри для перевірки та рахування монет різної вартості; 

— виконує контрольні випробування електронно-обчислювальної системи 

керування з випробувальною машиною; 

— налагоджує та випробовує схеми електронно-обчислювальних керуючих 

машин; 

— складає принципові та монтажні схеми для регулювання та випробування 

особливо складних та дослідних взірців механізмів приладів, систем; 

— розробляє методи налагодження та схеми з’єднання апаратури, яка 

регулюється, з контрольно-вимірювальними приладами та джерелами 

живлення; 

— налагоджує та перевіряє апаратуру та агрегати радіостанцій, пеленгаторів, 

радарних установок та приладів автоматичної дії електронної апаратури; 

— раціонально і ефективно організовує працю на робочому місці; 

— виконує вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила 

безпечного поводження з устаткуванням, машинами, механізмами, 

користується засобами колективного та індивідуального захисту; 

— додержує норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; 

— виконує вимоги виробничих ( експлуатаційних ) інструкції, інструкцій з 

охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового 

розпорядку.  

 

Повинен знати: 

— технологію складання блоків апаратури будь-якої складності; 

— конструкцію, схеми та принципи роботи електронних лічильників 

лічильно-грошових машин, бракувальних конвеєрів, лічильно-складальних 

та обчислювальних керуючих машин; 

— методи та способи налагодження різних електричних блоків та складних 

регуляторів; 

— методи розрахунку окремих елементів регулювальних пристроїв; 

— правила оформлення здавальної технічної документації; 

— основи телемеханіки в межах роботи, яку виконує; 

— принципи раціональної  і ефективної організації праці на робочому місці; 
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— вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила безпечного 

поводження з устаткуванням, машинами й механізмами, користування 

засобами колективного та індивідуального захисту; 

— норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт; 

— вимоги виробничих ( експлуатаційних ) інструкцій, інструкцій з охорони 

праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.  

 

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта ( молодший спеціаліст ).  

                                            Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за  

                                            професією 5 розряду не менше 1 року.  

 

ПРИКЛАДИ РОБІТ: 

1. Автоматика особливо складна промислових установок з виробництва  

          кисню, аргону, ацетилену та інших газів – комплексне налагодження. 

2. Апаратура медична електронна – налагодження. 

3. Апаратура радіоелектронна, генератори усіх типів, електронні  

          осцилографи, складні безконтактні системи телекерування –  

          налагодження з виявленням та усуненням пошкоджень. 

4. Апаратура ультразвукова складна – налагодження. 

5. Верстати металорізальні і верстати з програмним керуванням,  

          устаткування гнучких технологічних процесів – налагодження  

          автоматики. 

6. Взірці дослідні устаткування для виготовлення виробів електронної  

          техніки – регулювання. 

7. Газоаналізатори світлофотометричні, магнітоелектричні, оптико- 

          акустичні – налагодження. 

8. Машини газорізальні з програмним керуванням – налагодження. 

9. Пірометри оптичні радіаційні та потенціометри – налагодження і  

          перевірка. 

10. Установки перевіряльні – налагодження. 

11. Установки промислового телебачення – налагодження.           



 45 

10. Навчальний план підвищення кваліфікації робітників 

на 5-6 розряди 

 

Термін навчання: 3 місяці 

№ 

з/п 

Розділ, дисципліна,  

курс 

Тижні Всього 

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

12 

13 

 

Кількість годин на тиждень 

 1. Професійно-

теоретична 

підготовка 

27 24 20 24 18 18 6 6   170 

 1.1. Спеціальні дисципліни 

(предмети)  
7 8 10 24 18 18 6 6   104 

 1.1.1. Матеріалознавство 6          12 
 1.1.2. Спецтехнологія 1 8 10 24 18 18 6 6   92 
 1.2. Загальнотехнічні 

дисципліни (предмети) 
12 10 10        44 

 1.2.1. Читання креслень і 
схем 

4          8 

 1.2.2. Механіка і 

телемеханіка 
8          16 

 1.2.3. Електротехніка з осно-
вами промислової 

 електроніки   

 10 10        20 

 1.3. Охорона праці  8 6         22 

 2. Основи ринкової 

економіки 

3          6 

 3. Основи трудового 

законодавства  

  4        4 

 4. Професійно-

практична 

підготовка 

6 12 12 12 18 18 30 30 40 12 276 

 4.1. Виробниче навчання 6 12 12 12 18 18 30 30   144 
 4.2. Виробнича  практика         40 12 132 

 5. Консультації          8 8 

 6. Кваліфікаційна 

атестація 

         8 8 

 Всього годин на 

тиждень: 

36 36 36 36 36 36 36 36 40 28 - 

  Разом:   72 36 36 36 36 36 36 36 120 28 472 
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11. Навчальні плани і програми професійно-теоретичної підготовки 

11.1.Навчальні плани і програми спеціальних дисциплін (предметів) 

11.1.1. Навчальний план і програма предмета 

“Матеріалознавство” 

 

Навчальний план 

№ 

з/п 

Зміст   тем Кількість 

годин 

 1. Металографія  2 

2. Властивості металів  3 

3. Оброблення металів  2 

4. Сплави  2 

5. Абразивні, неметалеві та інші матеріали і речовини  3 

 Всього: 12 

 

П Р О Г Р А М А 

ТЕМА 1. Металографія 

Металографія, її суть. Внутрішня будова металів. Процеси кристалізації. 

Алотропічні перетворення, що відбуваються в металі. Поняття про діаграму 

стану сплавів.  

 

ТЕМА 2. Властивості металів 

Властивості металів та сплавів залежно від їх складу і структури. 

Методи визначення технологічних властивостей металів. Способи 

випробування на твердість ( методи Брінелля, Роквелла, Віккерса ), розтяг, 

ударну в’язкість, втомленість, текучість. 

Вплив постійних домішок на структуру і властивості чавуну. Основні 

відомості про високоміцні, леговані та антифрикційні чавуни. 

Вплив на структуру сталей легуючих елементів. Леговані конструкційні та 

інструментальні сталі: основні марки; хімічні, фізичні, механічні і 

технологічні властивості, сфера застосування. Сталі із спеціальними 

властивостями ( кислотостійкі, жаростійкі та ін. ). 

 

ТЕМА 3. Оброблення металів 

Термічне оброблення сталей та його зв’язок з діаграмою стану залізо-

вуглець. Вплив температури нагрівання і швидкості охолодження на 

структуру сталі. Захист сталі від окислення під час нагрівання. Загартувальні 

середовища. Способи охолодження сталевих виробів під час загартування  та 

відпуску. Особливості термічного оброблення легованих сталей. Методи 

поверхневого загартування: з нагріванням в полум’ї, електроліті та струмами 

високої частоти; галузі застосування. Термічне оброблення сталі холодом і 

старінням. Термічне оброблення чавуну. Дефекти, що виникають під час 

термічного оброблення: способи запобігання і усунення. 
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Хіміко-термічне оброблення сталі методом цементації в твердому 

карбюризаторі. 
 

ТЕМА 4. Сплави  

Значення твердих сплавів в машинобудуванні, стисла характеристика їх 

окремих марок: стеліту, сормайту, вольфрамокобальтових ( ВК ), 

титановольфрамокобальтових ( ТК ) і титанотанталовольфрамокобальтових. 

Найважливіші сплави кольорових металів на мідній, алюмінієвій та 

магнієвій основах та їх фізико-хімічні властивості. Поняття про замінювачі 

кольорових металів, їх значення в промисловості. 

 

ТЕМА 5. Абразивні, неметалеві та інші матеріали і речовини 

Види абразивних матеріалів, їх зернистість. Стислі відомості про 

абразивний інструмент, його використання під час оброблення металів. 

Шліфувальні круги, їх маркування і призначення. 

Класифікація пластмас, їх основні складові ( зв’язувальні речовини, 

пластифікатори, наповнювачі ), призначення. Характеристика текстоліту, 

пенопласту і капрону. Властивості та сфера застосування гумових і 

ебонітових матеріалів. 

Рідкі та консистентні мастила, умови їх вибору. Охолоджувальні рідини, їх 

склад і застосування. Набивальні і прокладні матеріали, їх класифікація, 

властивості, застосування. 
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11.1.2. Навчальний план і програма спеціальної технології 

 

Навчальний план 

№  

з/п 

Зміст   тем Кількість 

годин 

1. Вступ  2 

2. Контрольно-вимірювальні прилади  18 

3. Основи автоматизації технологічних процесів  32 

4. Налагодження контрольно-вимірювальних приладів і 

систем автоматичного регулювання  

40 

 Всього: 92 

 

П Р О Г Р А М А 

ТЕМА 1. Вступ 

Перспективи розвитку даної галузі промисловості. 

Значення підвищення кваліфікації та культурно-технічного рівня 

робітників. 

Ознайомлення з кваліфікаційними характеристиками налагоджувальника 

контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-6 розрядів, програмою 

навчання, графіком занять, рекомендованою літературою. 

Поняття трудової і технологічної дисципліни. 

 

ТЕМА 2. Контрольно-вимірювальні прилади 

Основні метрологічні терміни стосовно до вимірювань та  вимірювальних 

приладів: значення фізичної величини;  сигнал вимірювальної інформації; 

ціна поділки шкали; діапазон показань; впливова фізична величина; 

коефіцієнт перетворення вимірювального перетворювача; чутливість; 

абсолютна, відносна і зведена похибки вимірювального приладу; 

систематична, випадкова й основна похибки; класи точності засобів 

вимірювань; прямі і непрямі вимірювання; межа допуску непрямих 

вимірювань; похибки вимірювань;  виправлення. 

Вторинні прилади для вимірювання і регулювання неелектричних величин,    

перетворюваних за допомогою датчиків у функціонально змінні стандартні 

електричні або пневматичні сигнали. 

Мілівольтметри і логометри: типи й модифікації, принцип дії, принципові 

електричні схеми і схеми підключення, градуювання й інші технічні 

характеристики. 

Особливості підключення логометрів за дво- і трипровідною схемами. 

Прийоми підганяння величини опору зовнішніх сполучних проводів. 

Мілівольтметри і логометри з регулювальними пристроями. 

Автоматичні потенціометри і зрівноважені мости; типи й модифікації, 

принцип дії, принципові електричні схеми і схеми підключення, 

градуювання, типи застосовуваних датчиків. Будова й призначення 
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вмонтованих у прилади дво- і трипозиційних контактних пристроїв, 

реостатних пристроїв для дистанційної передачі показань; реостатних 

датчиків зі стовідсотковою зоною пропорційності та для програмних 

пристроїв. Багатоточкові прилади. Сигнальні пристрої приладів. Самописні 

прилади. 

Малогабаритні та мініатюрні вторинні прилади, їх типи і модифікації. 

Будова і принцип дії вихідних перетворювачів уніфікованих сигналів. 

Вторинні прилади з диференціально-трансформаторною вимірювальною 

схемою: модифікації, будова, схеми дистанційної передачі і підключення, 

технічні характеристики. Аналогові сигналізуючі контактні прилади. 

Частотно-феродинамічні вторинні прилади з аналоговим і цифровим 

відліком: будова, принцип дії, типи й модифікації, схеми підключення. 

Вторинні пневматичні прилади: будова, принцип дії, типи і модифікації, 

сфера застосування. Вторинні пневматичні прилади з регулятором, з 

датчиком контролю і програмним пристроєм. Самописні й інтегрувальні 

прилади. Цифрові вимірювальні прилади. Цифрові осцилографи. 

 

ТЕМА 3. Основи автоматизації технологічних процесів 

Поняття інформації. Вимірювання інформації. Системи передачі даних. 

Характерні об’єкти регулювання, їх класифікація за динамічними 

властивостями. 

Основні закони регулювання. Класифікація регуляторів за законом 

регулювання. Структурні схеми, передавальні функції. Методи дослідження 

динаміки автоматичних систем регулювання. Аналіз динаміки, що базується 

на вивченні перехідних   характеристик. 

Алгебричні і частотні критерії стійкості: основні поняття, формули, 

графіки. Аналіз якості автоматичних систем регулювання ( АСР ). 

Уявлення про стабілізацію і корекцію АСР, визначення параметрів 

коригувальних пристроїв. Основи побудови високоякісних АСР: 

оптимальних, екстремальних, самоналагоджувальних. Елементи АСР: 

чутливі   ( датчики ), підсилювальні, перетворювальні, виконавчі реле. 

Елементи уніфікованої    системи електропневматичних приладів і 

автоматики  ( УСЕППА ).    Основні поняття про математичне моделювання і 

методи дослідження АСР на цифрових обчислювальних машинах. Методи 

настроювання типових регуляторів для різних об’єктів. 

Побудова і розбір схем автоматичного регулювання основних 

технологічних параметрів: тиску, витрат, рівня, температури, якості 

продуктів. Сигналізація, автоматичний захист і блокування в технологічних 

процесах. Приклади промислових систем автоматичного керування 

технологічними процесами в різних галузях: теплоенергетиці, металургії, 

нафтопереробці, хімії, будівництві. Уявлення про диспетчерське керування 

на підприємствах та технічні характеристики деяких серійних машин 

централізованого контролю і керування. 
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ТЕМА 4. Налагодження контрольно-вимірювальних приладів і систем 

                 автоматичного регулювання 

Організація пусконалагоджувальних робіт. Характеристика робочого місця 

налагоджувальника контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. 

Взаємовідношення між налагоджувальними, монтажними й експлуатуючими 

( замовниками )  організаціями,    установлені нормативними документами. 

Індивідуальне випробування засобів автоматизації: склад робіт. Особливості 

статичного і динамічного настроювання та фазування пристроїв по 

технологічному процесу. Спрощені методи аналізу автоматичних систем 

регулювання. Графічне зображення системи регулювання. Аналіз побудови 

системи з точки зору можливої якості її дії й оцінка можливих 

регулювальних впливів. Умови вибору настройки регулятора, способи оцінки 

якості дії системи та її подальшого поліпшення. 

Методи перевірки і налагодження дискретних систем з програмованими 

логічними контролерами, систем автоматичного керування з промисловими 

контролерами. Способи контролю електричних ланцюгів. 

Порядок перевірки справності складових частин системи. Способи 

визначення несправностей в перевірній системі. 
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11.2. Навчальні плани і програми загальнотехнічних дисциплін 

(предметів) 

11.2.1. Навчальний план і програма предмета 

“Читання креслень і схем” 

 

Навчальний план 

№  

з/п 

Зміст   тем Кількість 

годин 

1. Вступ  1 

2. Робочі креслення  1 

3. Позначення на кресленнях деталей машин 2 

4. Складальні креслення 1 

5. Креслення-схеми  1 

6. Комп’ютерна графіка. Комп’ютерні мережі 2 

 Всього: 8 

 

 

П Р О Г Р А М А 

ТЕМА 1. Вступ 

Читання креслень як одна з характеристик кваліфікації робітників. 

Загальне поняття про аксонометричні проекції. Стислі відомості про 

зображення деталей в ізометричній і диметричній проекціях. 

 

ТЕМА 2. Робочі креслення 

Призначення і структура робочих креслень. Умовності та спрощення на 

кресленнях деталі. Виносні елементи. Визначення форми деталі за 

кресленням. Аналіз всіх елементів та знаходження їх на проекціях креслення. 

Ескізування деталей з натури з використанням усіх умовних позначень. 

Виконання креслення за ескізом з вибором головного виду. 

Поняття про табличні креслення на різі і пружини. 

 

ТЕМА 3. Позначення на кресленнях деталей машин 

Різі. Поняття про гвинтову лінію. Однозахідні та багатозахідні гвинтові 

лінії. Профіль та елементи різі. Стандарти на болти, гайки і гвинти. 

Позначення основних типів різей за промисловими стандартами. 

Зубчасті колеса. Поняття про елементи зуба ( модуль, крок, висота ). 

Умовне позначення на кресленні зубчастого колеса ( циліндричного і 

конічного ). Правила зображення на кресленні черв’ячного колеса і черв’яка, 

храпового колеса та рейки. 

Умовне зображення на кресленні пружин за державним стандартом. 

Написи на кресленнях із зображенням пружин. 

З’єднання: заклепкові, різальні, шпонкові, штифтові, зварні; їх зображення 

на кресленнях. 

Передачі: зубчасті, ланцюгові, черв’ячні; їх умовні позначення. 



 52 

ТЕМА 4. Складальні креслення 

Стисла характеристика складальних креслень та їх елементів, способів 

з’єднання деталей. Зображення на складальному кресленні деталей, що 

мають допоміжне значення. Порядок читання складальних креслень. 

 

ТЕМА 5. Креслення-схеми 

Поняття про принципові та монтажні схеми ( гідравлічні, пневматичні, 

електричні ), умовні позначення деталей в них. Правила читання схем. 

 

ТЕМА 6. Комп’ютерна графіка. Комп’ютерні мережі 

Комп’ютерна графіка. Призначення графічного редактора. Елементи 

інтерфейса графічного редактора. 

Створення та перетворення графічних зразків. Графічні фільтри. 

Створення автофігур. Стандартизовані лінії зв’язку. Блок-схеми.  

Комп’ютерні мережі. Методи передачі інформації. Топологія локальних 

мереж. Протоколи передачі інформації. 

Модуляція і демодуляція.  

Технічні засоби реалізації комп’ютерних мереж. 

Установлення програмного мережного забезпечення. 

Пошук несправностей та методи їх усунення.  
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11.2.2. Навчальний план і програма предмета 

“Механіка і телемеханіка” 

 

Навчальний план 

№  

з/п 

Зміст   тем Кількість 

годин 

1. Механіка  8 

2. Телемеханіка 8 

 Всього: 16 

 

 

П Р О Г Р А М А 

ТЕМА 1. Механіка 

Механічні системи як сукупність матеріальних точок, рух яких є 

взаємозв’язаним. Поняття про геометрично незмінні ( тверде тіло, ланка, 

форма ) та геометрично змінні ( кінематичні ланцюги, кінематичні пари ) 

системи. 

Статика і кінетостатика. Складання і розкладання сил на площині, умови 

рівноваги. Визначення реакцій в кінематичних парах та рушійного моменту 

для механізму. 

Поняття динаміки: сили, що діють в механічних системах; основні 

залежності динаміки; рух машин під дією заданих сил та їх регулювання. 

Загальні відомості про кінематичні пари, ланцюги, механізми: плоскі 

триланкові з одними поступальними парами, гвинтові одноосні триланкові, 

плоскі чотириланкові шарнірні, плоскі триланкові кулачкові. 

 

ТЕМА 2. Телемеханіка 

    Безконтактні системи автоматики і телемеханіки: загальні відомості.  

Безконтактні колійні датчики і вихідні ключі. Сучасні телемеханічні системи. 

Елементи імпульсної техніки. Електричні імпульси та їх параметри. 

Диференціальні трансформатори. Діодні обмежувачі. Комбіновані схеми 

формування  імпульсів. Імпульсні підсилювачі. Емітерний повторювач.  

Логічні елементи і операції: загальні відомості. Основні види схемних 

елементів і логічних операцій. Символічний запис елементів. Логічні 

операції на релейно-контактних і напівпровідникових елементах. 

Запам’ятовуючі елементи і діодні ключі. Основні схеми логічних елементів. 

Комбіновані логічні схеми. 
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11.2.3. Навчальний план і програма предмета 

“Електротехніка з основами промислової електроніки” 

 

Навчальний план 

№ 

з/п 

Зміст тем Кількість 

годин 

1. Вступ 1 

2. Електричне коло і його основні закони 2 

3. Електромагнетизм і електромагнітна індукція 2 

4. Постійний струм 2 

5. Змінний струм 2 

6. Електричні машини постійного й змінного струму, 

двигуни, трансформатори 

3 

7. Електровимірювальні прилади і методи вимірювань 2 

8. Напівпровідникові прилади для перетворення 

електричного струму  

3 

9. Електронні пристрої автоматики 3 

 Всього: 20 

 

П Р О Г Р А М А 

ТЕМА 1. Вступ 

Електрична енергія, її особливості й сфери застосування. Відомості про 

історію розвитку електротехніки й електроніки в Україні. 

Електрозабезпечення підприємства. 

Значення електротехніки й електроніки та їх використання в різних галузях 

господарства. Застосування електронних і напівпровідникових приладів для 

систем автоматизації, керування й контролю різних технологічних процесів.  

 

ТЕМА 2. Електричне коло і його основні закони  

Відомості про будову речовини й електричне поле, фізичну природу 

електрики. Електричні заряди та їх взаємодія. Кількість електрики й одиниці 

її вимірювання. Електричне поле, його графічне зображення. Поняття про 

електричний потенціал і різність потенціалів ( напругу ). Одиниці 

вимірювання напруги. 

Електричний струм у металевих провідниках, умови його протікання, 

напрямок. Сила струму, одиниці й прилади для їх вимірювання. 

Електричне коло: основні елементи й ділянки; їх призначення. Правила 

включення в електричне коло амперметрів і вольтметрів. 

Електричний опір. Фізична природа електричного опору й провідності. 

Одиниці вимірювання опору. Граничний опір і гранична провідність. 

Залежність опору від матеріалу, розмірів провідника й температури. 

Температурний коефіцієнт. Поняття про надпровідність. 

Закон Ома. Електрорушійна сила ( ЕРС ) і напруга джерела електричної 

енергії, внутрішнє падіння напруги; одиниці їх вимірювання. Закон Ома для 
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ділянки та для усього кола. Правила вимірювання напруги на затискачах 

джерела.   

Елементи електричного кола: лінійні й нелінійні. Резистори: основні 

параметри, маркування, тепловий режим. Конденсатори, їх параметри. 

Конденсатори електролітичні й  змінної ємності. Котушки індуктивності й 

дроселі: основні параметри. Котушки індуктивності без сердечників, із 

магнітними сердечниками, зв’язані.  

Способи з’єднання резисторів: послідовне, паралельне, змішане. Порядок 

визначення струму в колі. Загальний ( еквівалентний ) опір, падіння напруги 

на опорах. Схема електричного моста, її застосування. 

Перший і другий закони Кірхгофа, їх використання при розрахунках 

складних електричних кіл. 

Теплова дія електричного струму. Закон Джоуля-Ленца. Робота й 

потужність електричного струму: одиниці вимірювання. 

 

ТЕМА 3. Електромагнетизм і електромагнітна індукція 

Магніти, їх властивості. Магнітне поле, його напрямок. Магнітні силові 

лінії, їх властивості. Величини, що характеризують магнітне поле: магнітна 

індукція, магнітний потік, напруга, магнітна проникність. 

Магнітне поле провідника зі струмом. Напрямок магнітного поля навкруги 

провідника зі струмом. Правило буравчика. Способи підсилення магнітних 

полів. Соленоїди, електромагніти; визначення їх полярності. Поняття про 

роботу електромагнітного реле. 

Магнітні властивості речовин. Феромагнітні, парамагнітні і діамагнітні 

речовини. Основні відомості про криві намагнічування, явище гістерезиса, 

магнітне насичення, залишковий магнетизм, втрати енергії  під час 

перемагнічування. 

Електромагнітна сила. Провідник із струмом у магнітному полі. Правило 

лівої руки. Виток із струмом у магнітному полі. Величина електромагнітної 

сили й моменту. Принцип дії електродвигуна змінного струму. 

Явище електромагнітної індукції. Величина й напрямок індуктивної ЕРС. 

Правило правої руки. Поняття про способи індукування ЕРС. Принцип дії 

електричного генератора. Правило Ленца. 

Вихрові струми: виникнення, використання, способи зменшення їх 

шкідливої дії. Явище самоіндукції. Індуктивність провідників і котушок. 

Поняття про причину виникнення перенапруги, іскріння й електричної дуги 

під час розмикання кола. Способи іскрогасіння. Явище взаємоіндукції, його 

використання. 
 

ТЕМА 4. Постійний струм  

Постійний електричний струм у рідких провідниках, особливості його 

проходження. Хімічні джерела струму. Електрична дисоціація. Явище 

електролізу, його використання. 

Гальванічні елементи: принцип дії. Явище поляризації й деполяризації. 

Електрична ємність елементів, одиниці її вимірювання. Будова водоналивних 
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і сухих гальванічних елементів. Поняття про мідно-окисні та інші елементи 

ємнісної батареї ( окисно-ртутні, галетні, атомні, сонячні тощо ). Маркування 

й застосування  гальванічних елементів і батарей. 

Кислотні акумулятори: принцип дії, будова, електричні дані, типи, 

маркування. Електроліт, його густина. Зарядка й розрядка акумуляторів. 

Лужні акумулятори: принцип дії, будова, електричні дані, типи, 

маркування, застосування. 

Порівняння кислотних і лужних акумуляторів. Поняття про інші типи та 

нові види акумуляторів. 

З’єднання ( послідовне, паралельне ) елементів або акумуляторів у батареї. 

Погоджувальне й зустрічне з’єднання джерел ЕРС. Умови паралельного 

з’єднання джерел ЕРС. Змішане з’єднання елементів або акумуляторів. 

Умови застосування різних способів з’єднання елементів і акумуляторів у 

батареї. 

 

ТЕМА 5. Змінний струм 

Визначення, одержання і графічне зображення змінного синусоїдального 

струму. Параметри змінного струму: період, частота. Миттєве, діюче 

значення струму й напруги. Основні поняття про зображення синусоїдальних 

величин за допомогою векторів, про фазу й зсув фаз. 

Електрична ємність, одиниці її вимірювання. Конденсатори: паралельне й 

послідовне з’єднання. Конденсатори в колах постійного й змінного струму. 

Види опорів у колах змінного струму. Поняття про активний і реактивний 

опір. Кола змінного струму з активним опором. Поняття про поверхневий 

ефект. Коло змінного струму з індуктивністю. Індуктивний опір. Кола 

змінного струму з ємністю. Ємнісний опір. 

Нерозгалужені кола змінного струму. Коло змінного струму з послідовно 

з’єднаними активним опором, індуктивністю і ємністю. Активний, 

реактивний і повний опір. Закон Ома для послідовного кола змінного струму. 

Резонанс напруги. 

Розгалужені кола змінного струму. 

Коло змінного струму з паралельно з’єднаними активним опором, 

індуктивністю і ємністю. Резонанс струмів. Поняття про коливальний контур 

та його призначення. 

Потужність змінного струму. Активна, реактивна і повна потужність у 

колах змінного струму. Коефіцієнт потужності, його значення й способи 

підвищення. 

Трифазний струм, його одержання. Будова трифазного синхронного 

генератора. Чотирипровідна й трипровідна схеми при з’єднанні обмоток 

генератора й споживачів зіркою. Рівномірне й нерівномірне навантаження. 

Призначення нульового дроту. Співвідношення між фазними й лінійними 

напругами та струмами з рівномірним навантаженням при з’єднанні фаз 

зіркою. З’єднання обмоток генератора й споживачів трикутником.  

Співвідношення між фазними й лінійними струмами і напругами з 
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рівномірним навантаженням при з’єднанні фаз трикутником. Поняття про 

потужність трифазного струму. 

 

ТЕМА 6. Електричні машини  постійного й змінного струму, двигуни, 

                 трансформатори 

Машини постійного струму: будова, основні частини.  Поняття про 

магнітне коло електричної машини. 

Обмотки якоря. З’єднання окремих провідників в обмотку якоря. Секції 

одновиткові і багатовиткові. 

Фізична суть реакція якоря: магнітні поля полюсів і якоря. Вплив реакції 

якоря на роботу машин постійного струму в режимі генератора й 

електродвигуна. Причини виникнення кругового вогню в колекторі. Способи 

усунення шкідливих наслідків реакції якоря. Поняття про тривалі, годинні і 

максимальні потужність та струм. 

Основні відомості про однофазні й двофазні асинхронні електродвигуни 

змінного струму. 

Однофазні й двофазні двигуни з конденсаторами і з пустотілим 

немагнітним ротором. Синхронні електродвигуни, їх застосування, 

потужність. Трифазні кола синусоїдального струму. З’єднання споживачів 

зіркою та трикутником. 

Трансформатори: призначення, застосування. Принцип дії й будова 

однофазного трансформатора. Позначення виводів трансформатора. 

Коефіцієнт трансформації. Робота трансформатора в різних режимах: 

холостий хід, навантажувальний режим і коротке замикання. Поняття про 

номінальну потужність, втрати енергії й коефіцієнт корисної дії 

трансформатора.    

Трифазні трансформатори: будова, стандартні схеми з’єднання, 

застосування. 

Автотрансформатори. Трансформатори з регульованою напругою. 

Багатообмоткові трансформатори й автотрансформатори. Поняття про 

зварювальні й вимірювальні трансформатори. 

Дроселі: будова, принцип дії, види й застосування. Поняття про 

стабілізацію напруги дроселем насичення. 

 

ТЕМА 7. Електровимірювальні прилади і методи вимірювань  

Основні поняття про прилади й порядок вимірювання. 

Електровимірювальні прилади: призначення, класифікація. Методи 

електричних вимірювань. Умовні позначення й умовні знаки на шкалах 

електровимірювальних приладів. 

Магнітоелектричні,   електромагнітні прилади: властивості, сфера 

застосування, будова, принцип дії, переваги й недоліки. 

Будова і принцип дії електродинамічного, феродинамічного та 

індукційного вимірювальних механізмів. 

Цифрові вимірювальні прилади: принцип дії, методи вимірювання, 

властивості й застосування. 
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Порядок вимірювання струму й напруги. Правила безпосереднього 

включення в електричне коло амперметрів і вольтметрів. Умови застосування 

шунтів, вимірювальних трансформаторів струму, додаткових резисторів і 

вимірювальних трансформаторів напруги для розширення меж вимірювань. 

Методи вимірювання потужності й енергії. Особливості вимірювання 

потужності в колах постійного й змінного струму.  

Правила вимірювання опору кабелів, устаткування, контурів заземлення за 

допомогою амперметра й вольтметра. Порядок вимірювання опору за 

допомогою моста, омметра і мегомметра. Поняття про вимірювання опору 

ізоляції. Методи перевірки цілісності електричного кола і стану ізоляції. 

Поняття про вимірювання неелектричних величин. Принцип вимірювання 

неелектричних величин електричними методами. 

Електричні термометри, рівнеміри, манометри, психрометри, тахометри й 

швидкостеміри. 

 

ТЕМА 8. Напівпровідникові прилади для перетворення електричного  

                 струму 

Напівпровідники: електрофізичні властивості, власна й примусова 

електропровідність. Електронно-дірковий перехід, його властивості. 

Електричний струм у напівпровідниках. 

Напівпровідникові діоди: умовні позначення, маркування, основні 

параметри, вентильні властивості, будова, вольт-амперні характеристики, 

застосування.   

Спеціальні прилади: застосування, умовні позначення, маркування. 

Основні поняття про стабілітрони, тунельні діоди, термістори, фотодіоди, 

фоторезистори тощо. 

Транзистори, тиристори і семистори: будова, принцип дії, вольт-амперні 

характеристики, основні параметри, умовні позначення, маркування сфера 

застосування. Поняття про польові транзистори. Типи тиристорів: частотні, 

лавинні, діністори, фототиристори. 

Випрямлення змінного струму, його схеми: одно-півперіодична, дво-

півперіодична із середньою точкою вторинної обмотки трансформатора, 

мостова дво-півперіодична; їх основні властивості. 

Стабілізація випрямленого струму й напруги. Види згладжувальних 

фільтрів, принцип їх дії. 

Класифікація інтегральних мікросхем, їх структура, конструктивно-

технологічні варіанти побудови. 

 

ТЕМА 9. Електронні пристрої автоматики  

Підсилення електричних сигналів: призначення, принцип підсилення. 

Класифікація підшипників. 

Підсилювачі напруги й потужності на транзисторах при різних способах їх 

включення: особливості схем та сфера застосування. Підсилювачі змінного 

струму з реостатно-ємнісним і трансформаторним виходами. Підсилювачі 

постійного струму, їх призначення. Зворотні зв’язки і стабілізація режиму 
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роботи підсилювачів. Поняття про імпульсний ( ключовий ) режим роботи 

транзистора. 

Електронні генератори. Генератори електричних коливань: типи, 

призначення. Генератори синусоїдальної напруги з незалежним збудженням і 

самозбудженням.  Поняття про генератори пилоподібної напруги. Генератори 

прямокутної напруги: мультивібратори, блокінг-генератори і діодні 

обмежувачі; їх принципові схеми, робота й застосування. 

Електронні й фотоелектронні реле постійного й змінного струму: 

призначення, принцип дії.   

Безконтактні реле з двома ( тригер ) і одним ( чекаючий мультивібратор ) 

стійкими станами: принцип дії, застосування. 

Електроавтоматика: значення для розвитку провідних галузей 

господарства України. Елементи автоматичних пристроїв. Поняття про 

автоматичні системи. Основні відомості про пристрої автоматики й 

телемеханіки та застосування в них електронних пристроїв. 

  

11.3. Навчальний план і програма предмета 

“Охорона праці” 

 

Навчальний план 

№ 

з/п 

Зміст тем Кількість 

годин 

1. Правові  та організаційні основи охорони праці 2 

2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості 

про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. 

Організація роботи з охорони праці 

7 

3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека 

виробництва і вибухозахист 

3 

4. Основи електробезпеки 3 

5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 

Медичні огляди 

3 

6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках. Загальні відомості про організаційно-

технічні заходи щодо профілактики,  попередження, 

локалізації техногенних аварій та катастроф 

4 

 Всього: 22 

 

 

П Р О Г Р А М А 

Зміст програми наведено на стор. 20. 

Можливе коригування тематики відповідно до вимог кваліфікаційної 

характеристики налагоджувальника контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики 5-6 розрядів. 
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12. Навчальний план і програма предмета 

“Основи ринкової економіки” 

 

Навчальний план 

№ 

з/п 

Зміст    тем Кількість 

годин 

1. Ефективність функціонування ринкового механізму 

господарювання 

2 

2. Шляхи зниження витрат виробництва 4 

 Всього: 6 

 

П Р О Г Р А М А 

ТЕМА 1. Ефективність функціонування ринкового механізму  

                 господарювання 

Основні умови функціонування ринку: регулювальні, інформаційні. 

Необхідні важелі для підвищення ефективності функціонування ринкового 

механізму господарювання: повна самостійність, незалежність агентів ринку, 

вільні ціни, конкуренція, економічність договорів, угод, стабільність 

фінансово-кредитної, грошової систем, зовнішньоекономічні зв’язки. 
 

ТЕМА 2. Шляхи зниження витрат виробництва  

Витрати виробництва. Собівартість продукції, її формування. Основні 

шляхи зниження витрат виробництва: підвищення продуктивності праці, 

виробництво високоякісної продукції та забезпечення її 

конкурентоспроможності на вітчизняному і світовому ринках, впровадження 

нових технологій, зменшення матеріаломісткості продукції, економія 

сировини, матеріалів, електроенергії, запровадження кращих прийомів та 

методів праці, ефективне використання робочого часу. 
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13. Навчальний план і програма предмета 

“Основи трудового законодавства” 

 

Навчальний план 

№ 

з/п 

Зміст   тем Кількість 

годин 

1. Гарантійні і компенсаційні виплати. Пільги для 

робітників, які поєднують роботу з навчанням  

2 

2. Колективний договір  2 

 Всього: 4 

 

 

П Р О Г Р А М А 

ТЕМА 1. Гарантійні і компенсаційні виплати. Пільги для робітників, 

                які поєднують роботу з навчанням 

Гарантійні та компенсаційні виплати. Підстави і порядок  утримань із 

заробітної плати. Обмеження розміру утримань. Відповідальність за 

затримку розрахунку при звільненні. Компенсація втрати частини заробітної 

плати у зв’язку з затриманням її виплати. Відповідальність за порушення 

законодавства про оплату праці. 

Пільги та заохочення для робітників, які поєднують роботу з навчанням;   

порядок надання їм відпустки.  

 

ТЕМА 2. Колективний договір 

Галузеві угоди між міністерством, галузевими об’єднаннями підприємств і 

підприємців та відповідними профспілковими органами. 

Колективний договір, його зміст, форма, термін чинності, порядок 

укладання, внесення змін та доповнень і контролю за виконанням. Звіти 

перед трудовим колективом про виконання колективного договору.  
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14. Навчальний план і програма професійно-практичної підготовки 

 

Навчальний план 

№ 

з/п 

Зміст  тем,   видів  робіт Кількість 

годин 

1. Виробниче навчання 144 

1.1. Інструктаж з питань охорони праці 6 

1.2. Виконання робіт налагоджувальника контрольно-

вимірювальних приладів та автоматики складністю        

5-6 розрядів 

138 

1.2.1. Налагодження вимірювальних та автоматичних 

систем регулювання 

138 

2. Виробнича практика 132 

2.1. Самостійна робота налагоджувальником контрольно-

вимірювальних приладів та автоматики 5-6 розрядів 

124 

2.2. Кваліфікаційна пробна робота 8 

 Всього: 276 

 

 

П Р О Г Р А М А 

1. Виробниче навчання 

ТЕМА 1.1. Інструктаж з питань охорони праці 

Інструктаж з питань охорони праці: проводить спеціаліст відділу (служби) 

охорони праці. 

Ознайомлення з основними правилами та інструкціями, вимогами безпеки 

праці під час виконання монтажних і пусконалагоджувальних робіт, 

заходами безпеки при продуванні імпульсних ліній, ліній під великим 

тиском, при роботі в колодязях та резервуарах. 

Ознайомлення з правилами безпеки праці при роботі з кислотою, лугом, 

нафтопродуктами і ртуттю, пневматичним та електрифікованим 

інструментом, при обслуговуванні і налагодженні приладів для вимірювання 

параметрів газу, кисню, хлору, пари, гарячої води.   

Ознайомлення з виробничою ( експлуатаційною ) інструкцією, програмою 

професійно-практичної підготовки, прикладами робіт, що виконує 

налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики             

5-6 розрядів, правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на робочому місці. 
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Види робіт 

1.2. Виконання робіт налагоджувальника контрольно-вимірювальних  

       приладів та автоматики складністю 5-6 розрядів    

1.2.1. Налагодження вимірювальних та автоматичних систем  

          регулювання   

Інструктаж щодо змісту робіт, організації робочого місця та вимог безпеки 

праці. 

Перевірка і налагодження електронних потенціометрів і мостів з 

регулювальними пристроями. Налагодження витратомірів-дифманометрів у 

комплекті з вторинними регулювальними приладами. Налагодження 

електромеханічних та електронних безконтактних регуляторів. Перевірка і 

налагодження вторинних приладів типу ПВ, вторинних електронних 

приладів феродинамічних і з диференціально-трансформаторною 

вимірювальною схемою. Контроль і налагодження газоаналізаторів 

магнітних, термокондуктометричних, фотоколориметричних, аналізаторів 

рідин та пари. 

Налагодження релейно-контактних схем. Усунення можливих 

несправностей та обслуговування й експлуатація приладів і регуляторів. 

Підготовка перевірної апаратури на об’єкті. Індивідуальне випробування і 

підготовка до включення приладів для вимірювання тиску, розрідження, 

витрати, рівня, температури. Перевірка правильності монтажу діафрагм і 

включення в роботу дифманометрів-перепадомірів. Контроль працездатності 

систем дистанційної передачі показань, контактних, регулювальних і 

сигналізуючих пристроїв промислових регуляторів. Перевірка правильності 

улаштування обігрівання імпульсних і командних ліній, а також приладів, 

установлених на зовнішньому повітрі в шафах, що обігріваються. Контроль 

правильності монтажу електричних і трубних проводок, релейно-контактної 

та пускової апаратури в щитах і пультах. Розбір функціональних і 

принципових схем, схем зовнішніх з’єднань, таблиць і діаграм включення 

перемикачів та іншої контактної пускорегулювальної апаратури. 

Перевірка правильності монтажу виконавчих механізмів ( електричних, 

пневматичних, гідравлічних і комбінованих ). Перевірний розрахунок 

виконавчих механізмів. Настроювання позиціонерів. 

Регулювання контактних груп реле, кінцевих вимикачів, кнопок і ключів 

керування, пускачів, автоматів та інших елементів електроавтоматики. 

Участь у монтажі, налагодженні і включенні в роботу регуляторів прямої 

дії. Стендова перевірка приладів і регуляторів із системами дистанційної 

передачі, задавальними та регулювальними пристроями. 

Участь у налагодженні П-, ПІ-, ПІД-регуляторів. Зняття пропорційних та 

інтегральних характеристик регуляторів. Розрахунок налагоджувальних 

даних регуляторів ( установок ) за характеристиками об’єкта. Налагодження і 

включення в роботу багатопозиційних регуляторів. 

Ознайомлення з проектною документацією. Складання кошторису на 

пусконалагоджувальні роботи, плану-графіка їх проведення. Участь у 

складанні ПОР. 
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Налагодження приладів і регуляторів на заданий технологічний режим. 

Складання режимних графіків і карт. 

Індивідуальне випробування регуляторів прямої і непрямої дії. 

Налагодження і включення в роботу індукційних витратомірів. 

Налагодження газоаналізаторів на один і декілька компонентів та 

аналізаторів рідини, а також каскадних систем регулювання зі зворотними 

зв’язками та інших взаємозв’язаних систем. Зняття характеристик об’єкта 

регулювання. Налагодження П-, ПІ-, ПІД-регуляторів, пристроїв захисту, 

сигналізації і блокування. 

Розробка монтажної схеми підключення до лабораторного стенда 

(наприклад, муфельної печі) контрольно-вимірювальної апаратури, 

регуляторів керування температурою в зоні печі. Проведення монтажу: 

налагодження регулятора таким чином, щоб виконувались показники якості 

роботи системи. Визначення статичних і динамічних похибок роботи 

системи. 

Налагодження пристроїв телекерування, телесигналізації, 

телевимірювання. Налагодження машин централізованого контролю і 

керування. Складання інструкцій з експлуатації та обслуговування систем 

автоматичного керування. Участь у консервації і розконсервації 

устаткування автоматики. Складання й оформлення акта здавання 

пусконалагоджувальних робіт. Складання технічного звіту. 

 

2. Виробнича практика 

2.1. Самостійна робота налагоджувальником контрольно- 

       вимірювальних приладів та автоматики 5-6 розрядів 

Приймання зміни. 

Самостійне виконання усього комплексу робіт, передбачених 

кваліфікаційними характеристиками налагоджувальника контрольно-

вимірювальних приладів та автоматики 5-6 розрядів, з дотриманням 

технічних умов та вимог правил безпеки праці. 

Виконання норм виробітку і часу. 

Освоєння кращих прийомів і методів праці. 

Здавання зміни. 

 

2.2. Кваліфікаційна пробна робота 
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Навчальні плани і програми 

підвищення кваліфікації робітників 

за професією 

НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ 

ПРИЛАДІВ ТА АВТОМАТИКИ 

на 7-8 розряди 
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15. Кваліфікаційна характеристика 

Професія: НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ 

                   ПРИЛАДІВ ТА АВТОМАТИКИ 

Код професії: 7242.1 

Кваліфікація: 7-й розряд 

 

Завдання та обов’язки:  

— налагоджує, регулює та здає в експлуатацію складні, особливо складні 

системи приладів та системи керування устаткування на базі 

мікропроцесорної техніки з виконанням відновлювальних ремонтних робіт 

елементів цих систем, програмувальних контролерів, мікро- і мініЕОМ та 

іншого устаткування засобів електронно-обчислювальної техніки з 

забезпеченням виводу їх на задані параметри роботи; 

— діагностує системи керування устаткування за допомогою спеціальних 

тестових програм; 

— раціонально і ефективно організовує працю на робочому місці; 

— виконує вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила 

безпечного поводження з устаткуванням, машинами, механізмами, 

користується засобами колективного та індивідуального захисту; 

— додержує норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; 

— виконує вимоги виробничих ( експлуатаційних ) інструкцій, інструкцій з 

охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового 

розпорядку.  

 

Повинен знати: 

— основні принципи будування систем управління на базі мікропроцесорної 

техніки, функціональні та структурні схеми програмувальних контролерів, 

мікро- і мініЕОМ; 

— конструкцію мікропроцесорних пристроїв; 

— основи програмування і теорії автоматизованого електропривода; 

— способи введення технологічних і тестових програм; 

— методику настроювання систем для одержання заданих статичних і 

динамічних характеристик пристроїв і приладів перетворювальної техніки; 

    будову основних контрольно-вимірювальних приладів та діагностуючої 

апаратури, які створені на базі  мікропроцесорної техніки; 

— методи і організацію будови “пам’яті” в системах керування; 

— принципи раціональної  і ефективної організації праці на робочому місці; 

— вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила безпечного 

поводження з устаткуванням, машинами й механізмами, користування 

засобами колективного та індивідуального захисту; 

— норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт; 

— вимоги виробничих ( експлуатаційних ) інструкцій, інструкцій з охорони 

праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.  
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Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта ( молодший спеціаліст ). 

                                        Підвищення кваліфікації. Стаж роботи 

                                        за професією 6 розряду не менше 1 року. 
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16. Кваліфікаційна характеристика 

Професія: НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ 

                   ПРИЛАДІВ ТА АВТОМАТИКИ 

Код професії: 7242.1 

Кваліфікація: 8-й розряд 

 

Завдання та обов’язки: 

— виконує комплексне налагодження, регулює і здає в експлуатацію складні, 

особливо складні і унікальні системи приладів і системи керування 

устаткування на базі мікропроцесорної техніки з виконанням 

відновлювальних ремонтних робіт цих систем, програмувальних 

контролерів, мікро- і мініЕОМ та іншого устаткування засобів електронно-

обчислювальної техніки, а також периферійного устаткування та 

діагностує їх за допомогою тестових програм і стендів із застосуванням 

засобів обчислювальної техніки; 

— налагоджує, ремонтує, регулює і здає в експлуатацію цифрові 

електроприводи з застосуванням “інтелектуальних” датчиків; 

— розробляє нестандартні плати для систем керування; 

— складає тестові і коректує технологічні програми устаткування; 

— аналізує, систематизує відмови в роботі технологічного устаткування і 

розробляє рекомендації для їх усунення; 

— раціонально і ефективно організовує працю на робочому місці; 

— виконує вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила 

безпечного поводження з устаткуванням, машинами, механізмами, 

користується засобами колективного та індивідуального захисту; 

— додержує норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; 

— виконує вимоги виробничих ( експлуатаційних ) інструкцій, інструкцій з 

охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового 

розпорядку.  

 

Повинен знати: 

— способи будування систем керування на базі мікропроцесорної техніки; 

— принципові схеми програмувальних контролерів, мікро- і мініЕОМ; 

— способи коректування технологічних і тестових програм; 

— організацію комплексу робіт з налагодження і пошуку несправностей 

пристроїв і систем обчислювальної техніки; 

— будову і діагностику унікальних вимірювальних і керувальних систем та 

комплексів; 

— теорію автоматичного регулювання; 

— основні “мови” програмування, які застосовуються в конкретному 

технологічному устаткуванні; 

— принципи раціональної  і ефективної організації праці на робочому місці; 

— вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила безпечного 

поводження з устаткуванням, машинами й механізмами, користування 

засобами колективного та індивідуального захисту; 
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— норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт; 

— вимоги виробничих ( експлуатаційних ) інструкцій, інструкцій з охорони 

праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.  

 

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта ( молодший спеціаліст ). 

                                        Підвищення кваліфікації. Стаж роботи 

                                        за професією 7 розряду не менше 1 року. 
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17. Навчальний план підвищення кваліфікації робітників 

на 7-8  розряди 

 

Термін навчання: 2 місяці 

№ 

з/п 

Розділ, дисципліна, 

курс 

Тижні Всього 

1-2 3-4 5-6 7 8 9 

Кількість годин на тиждень 

1. Професійно-

теоретична 

підготовка 

21 24 18    126 

1.1. Спецтехнологія  9 16 18    86 
1.2. Загальнотехнічні 

дисципліни (предмети) 
8 4     24 

1.2.1. Основи електроніки і 

мікропроцесорної 
техніки  

8      16 

1.2.2. Основи 

автоматизованого 
електропривода  

 4     8 

1.3. Охорона праці  4 4     16 

2. Основи ринкової 

економіки 

2      4 

3. Основи трудового 

законодавства  

1      2 

4. Професійно-

практична 

підготовка 

12 12 18 40 40  164 

4.1. Виробниче навчання 12 12 18    84 
4.2. Виробнича  практика    40 40  80 

5. Консультації      7 7 

6. Кваліфікаційна 

атестація 

     8 8 

 Всього годин на 

тиждень: 

36 36 36 40 40 15 - 

 Разом:    72 72 72 40 40 15 311 
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18. Навчальні плани і програми професійно-теоретичної підготовки 

18.1. Навчальний план і програма спеціальної технології 

 

Навчальний план 

№ 

з/п 

Зміст     тем Кількість 

годин 

1. Вступ  2 

2. Будова контрольно-вимірювальних приладів та 

діагностуючої апаратури  

16 

3. Основи програмування  12 

4. Системи приладів та системи керування устаткуванням на 

базі мікропроцесорної техніки 

24 

5. Налагодження контрольно-вимірювальних приладів, 

діагностуючої апаратури та систем   

32 

 Всього: 86 

 

 

П Р О Г Р А М А 

ТЕМА 1. Вступ 

Перспективи розвитку галузі. 

Значення підвищення кваліфікації робітників для освоєння нової техніки і 

технології, поліпшення якості виконуваних робіт. 

Ознайомлення з кваліфікаційними характеристиками налагоджувальника 

контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 7-8 розрядів, програмою 

навчання, графіком занять, рекомендованою літературою. 

Поняття трудової і технологічної дисципліни. 

 

ТЕМА 2. Будова контрольно-вимірювальних приладів та діагностуючої  

                 апаратури   

Основні методи вимірювання електричних величин. Класифікація засобів 

вимірювання залежно від виду вироблення сигналу вимірювальної 

інформації ( аналогові, цифрові ). 

Системи вимірювання аналогових електричних приладів безпосередньої 

оцінки. 

Будова, елементи та схеми вмикання амперметрів, вольтметрів, ватметрів, 

фазометрів, частотомірів і лічильників постійного та змінного струму 

електромагнітної, магнітоелектричної, електродинамічної, феромагнітної, 

індукційної систем вимірювання. Типові конструкції корпусів приладів та їх 

відлікових пристроїв. Діапазони вимірювань. Порівняльні характеристики 

систем ( переваги та недоліки ). 

Дискретно-аналогові оптоелектронні прилади для вимірювання напруги та 

сили постійного струму, їх конструкція, діапазон вимірювання, переваги. 

Оптоелектронні елементи шкали. Схема керування шкалою.   
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Цифрові вимірювальні прилади. Будова, елементи, структурні та 

принципові схеми цифрового електронного вольтметра, частотоміра, 

цифрового моста з використанням мікропроцесорів. Розширення можливості 

вимірювань завдяки використанню мікропроцесорів. Цифро-аналогові та 

аналого-цифрові перетворювачі як основні елементи цифрових приладів, їх 

призначення та використання. 

Конструкція та схеми перетворювачів тиску типу “Сапфір”,                      

“Сапфір-ДІ-ВТО”, “КРІОСА-ДА”, їх призначення та діапазони вимірювань.  

Будова, елементи й схеми електромагнітних, ультразвукових, ядерно-

магнітних, лазерних, вихрових та кореляційних витратомірів; їх переваги і 

недоліки. 

Будова термоємнісних, термотранзисторних, волоконно-оптичних 

термометрів, принцип їх дії та схеми вимірювань. Порядок вимірювання 

високих температур за допомогою пірометрів. Конструкція, принцип дії 

радіаційних, спектрофотометричних, акустичних та лазерних пірометрів. 

Будова та призначення тепловізорів. Засоби діагностування: загальна 

характеристика, призначення. 

Магнітоелектричні та електронні цифрові осцилографи: елементи, 

структурні та принципові схеми. Цифрові осцилографи. 

Логічні аналізатори: принцип діагностування, будова, схеми використання. 

Мікропроцесорні аналізатори: будова, елементи, призначення, основні 

вимоги до них. 

Сигнатурні аналізатори: структурна схема, будова, елементи, принцип 

діагностування, апаратурна реалізація. 

Цифрові та аналогові зонди: конструкція, використання. Будова та 

принцип дії безконтактного зонда на прикладі приладу Щ 4315-03. 

Призначення та будова багатоканального спектрометра на прикладі 

рентгенівського квантометра типу КРФ-18. 

Будова оптичних дефектоскопів, проекторів, мікроскопів, інтерферометрів, 

ендоскопів; їх призначення та використання. 

Основні елементи, принцип діагностування та використання флюороскопа, 

стереоскопа і томографа. 

 

ТЕМА 3. Основи програмування 

Алгоритми та алгоритмічні мови. Поняття алгоритму. Виконувач 

алгоритму, його основні властивості, блок-схема. Поняття про мови 

програмування. 

Основи програмування. Операційні системи, структурні і об’єктно-

орієнтовані мови програмування (Турбо Паскаль, Си++, Скада системи та ін.): 

загальний опис. Алфавіти, імена, числа, оператори, дані, константи, мітки, 

терми, лічильники адреси, речення, коментарі, макрокоманди, команди 

транслятора. Структури програм на цих мовах. Об’єктно-орієнтована мова 

Паскаль. Порівняльні характеристики мов програмування, їх переваги та 

недоліки. 
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Використання мов для розробки  інформаційних керуючих систем, опису 

при вирішенні економічних завдань у галузях промисловості, машинного 

аналізу текстів, які написані звичайною мовою та у міні- і мікроЕОМ. Вибір 

мови програмування для вирішення конкретних завдань. 

 

ТЕМА 4. Системи приладів та системи керування устаткуванням на 

                 базі мікропроцесорної техніки  

Мікропроцесори. Загальна характеристика процесорів та мікропроцесорів, 

їх типи, найважливіші характеристики, класифікація та основні визначення. 

Типові логічні елементи мікропроцесорів та мікропроцесорних систем. 

Поняття про одно- та багатокристальний мікропроцесори. Організація 

взаємодії мікропроцесора із зовнішнім середовищем: інтерфейси, порти 

вводу-виводу, аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі, 

аналоговий мікропроцесор. 

Загальна характеристика і призначення мікропроцесорних комплексів 

інтегральних мікросхем та мікропроцесорних програмувальних контролерів. 

Цифрові системи приладів та цифрові ЕОМ як основна база використання 

мікропроцесорів.  

Промислові контролери однокристальні, одноконтактні, індустріальні. 

Програмовані контролери фірм Avanech PPC-153, Octadon Systems                

мод. 5066-586, Siemens ( Simatic Rack PC 840, Simatic S-7200 ). 

Програмовані вимірювальні перетворювачі з цифровою індикацією                 

1 РА 2000. 

Відмовностійкі джерела живлення системи РS 2500. 

Мережне та периферійне устаткування. Системи розподільного вводу-

виводу сигналів Openline i OpenДАС. 

Операторські термінали типу IP 3900. 

Комбіновані плати дискретного, аналогового вводу-виводу. 

Вставні периферійні модулі вводу-виводу з гальванічною ізоляцією. 

Мережні контролери, що використовуються в мережах Ethernet. 

Концентратори, комутатори типів Hubs i Switch.  

  

ТЕМА 5. Налагодження контрольно-вимірювальних приладів,  

                 діагностуючої апаратури та систем       

Зміст та ступені налагоджувальних робіт. Перелік та організація 

пусконалагоджувальних робіт 1, П, Ш ступенів. 

Нормативна документація і взаємовідношення з монтажними та 

експлуатуючими організаціями. 

Серійна апаратура та прилади, що застосовуються під час виконання робіт 

з налагодження засобів вимірювання та систем технологічного контролю. 

Прилади, пристрої і пристосування відомчого малосерійного та 

індивідуального виробництва. 

Способи перевірки і налагодження приладів тиску типу ПВ; витратомірів-

дифманометрів з вторинними регулювальними приладами типів КСП, КСД, 
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ВФП, КСФ; електронних потенціометрів і автоматичних мостів з 

регулювальними пристроями, перетворювачів типів ІИ-71, ІИ-72. 

Правила перевірки і налагодження газоаналізаторів ( термомагнітних, 

термокондуктометричних, оптико-акустичних, комбінованих ), рН-метрів, 

фотоколориметрів; кондуктометричних концентратомірів, хроматографів, 

мас-спектрнографів, густиномірів. 

Порядок перевірки і налагодження діагностуючої апаратури: осцилографів, 

мультимірів, частотомірв, логічних зондів, безконтактних струмових 

індикаторів, стимуляторів, сигнатурних та логічних аналізаторів. 

Правила налагодження цифрових вимірювальних приладів: вольтметрів, 

мостів частотомірів, перетворювачів. 

Методи перевірки і налагодження регуляторів системи ДСП ( державної 

системи приладів ). 

Системи технологічного контролю: структура, елементи, структурна 

схема. Класифікація систем передавання та приймання інформації. 

Уявлення про автономне та комплексне налагодження пневматичної 

системи передавання інформації з використанням пневмосилового 

перетворювача “сопло-заслінка”.  

Схема та елементи диференціально-трансформаторної системи 

передавання інформації. Способи регулювання й перевірки діапазону 

вимірювання та установки “0” датчика. 

Струмова система передавання інформації. Перетворювачі дво- ( серії 

“Сапфір”) та чотирипровідного ( типу ПЕ-55М ) кабельного зв’язку 

струмової системи. Техніка налагодження параметрів перетворювачів – 

перевірка “0”, регулювання діапазону вимірювання. 

Кодування, протоколи передавання інформації. Засоби передавання 

інформації по локальних обчислювальних мережах. Радіомодеми. 
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18.2. Навчальні плани і програми загальнотехнічних дисциплін 

(предметів) 

18.2.1. Навчальний план і програма предмета 

“Основи електроніки і мікропроцесорної техніки” 

 

Навчальний план 

№ 

з/п 

Зміст  тем Кількість 

годин 

1. Напівпровідникові прилади, підсилювачі 4 

2. Інтегральні схеми  4 

3. Великі інтегральні схеми  8 

 Всього: 16 

 

 

П Р О Г Р А М А 

ТЕМА 1. Напівпровідникові прилади, підсилювачі 

Загальна класифікація напівпровідникових приладів. Діод, транзистор; їх 

характеристики, будова, схеми включення. Будова, принцип дії електронних і 

напівпровідникових підсилювачів. 

 

ТЕМА 2. Інтегральні схеми 

Позначення серії інтегральних схем. Операційні підсилювачі: класифікація 

і типові схеми включення. Логічні схеми. Робота, параметри вхідних сигналів 

цифрових інтегральних схем. 

Тригери,    регістри,    лічильники. Інтегральні мікросхеми. 

 

ТЕМА 3. Великі інтегральні схеми 

Мікропроцесорні комплекти. Програмне керування. Поняття 

обчислювальної машини. Загальні характеристики мікропроцесорів, їх серії; 

способи виявлення несправностей, тестування, перевірки працездатності, 

порядок заміни плат. 
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18.2.2. Навчальний план і програма предмета 

“Основи автоматизованого електропривода” 

 

Навчальний план 

№ 

з/п 

Зміст   тем Кількість 

годин 

1. Основи автоматичного регулювання електроприводом  2 

2. Побудова систем автоматичного керування з   

розімкнутим циклом  

2 

3. Пускові і гальмові режими асинхронного двигуна 2 

4. Типові вузли схем автоматичного керування  

асинхронними двигунами 

2 

 Всього: 8 

 

 

П Р О Г Р А М А 

ТЕМА 1. Основи автоматичного регулювання електроприводом 

Призначення електропривода. Автоматизований електропривід, його 

функціональна схема. Автоматична система керування електроприводом 

(АСКЕП). Збуджуючий вплив в АСКЕП. Три види систем автоматичного 

керування ( САК ). САК, що працюють за розімкнутим ( їх переваги і 

недоліки ) та замкнутим ( в схемах ліфтів ) циклами. Вимоги щодо АСКЕП в 

ліфтах. Функціональні схеми АСКЕП швидкісних ліфтів. 

 

ТЕМА 2. Побудова систем автоматичного керування з розімкнутим  

                циклом 

Функціональна схема та використання АСКЕП з розімкнутим циклом в 

ліфтах. Вимоги, що ставляться до АСКЕП під час виконання операцій пуску і 

зупинення ліфта. Використання асинхронних електродвигунів в 

електроприводах. Найпростіші схеми керування пуском і зупиненням 

асинхронних двигунів. 

 

ТЕМА 3. Пускові і гальмові режими асинхронного двигуна 

Пуск асинхронного двигуна з короткозамкнутим ( пускові струми і 

напруги ) та фазовим ротором. Вимоги до АСКЕП, що забезпечують 

працездатність електропривода з асинхронним двигуном. Гальмові режими 

асинхронного двигуна. Гальмування: рекуперативне, протилежним 

включенням. 

 

ТЕМА 4. Типові вузли схем автоматичного керування асинхронними  

                двигунами 

Схема керування двошвидкісним реверсивним асинхронним 

електродвигуном з короткозамкнутим ротором. Схема керування 

асинхронним електродвигуном з короткозамкнутим ротором при 

динамічному гальмуванні. 
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Схема керування пуском асинхронного двигуна з фазним ротором. 

Використання схем керування асинхронним двигуном в схемах ліфтів. 

 

 

 

18.3. Навчальний план і програма предмета 

“Охорона праці” 

 

Навчальний план 

№ 

з/п 

Зміст тем Кількість 

годин 

1. Правові  та організаційні основи охорони праці 1 

2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості 

про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. 

Організація роботи з охорони праці 

6 

3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека 

виробництва і вибухозахист 

2 

4. Основи електробезпеки 2 

5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 

Медичні огляди 

2 

6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках. Загальні відомості про організаційно-

технічні заходи щодо профілактики,  попередження, 

локалізації техногенних аварій та катастроф 

3 

 Всього: 16 

 

 

П Р О Г Р А М А 

Зміст тематики наведено на стор. 20. 

Можливе коригування тематики відповідно до вимог кваліфікаційної 

характеристики налагоджувальника контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики 7-8 розрядів. 
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19. Навчальний план і програма предмета 

“Основи ринкової економіки” 

 

Навчальний план 

№ 

з/п 

Зміст    тем Кількість 

годин 

1. Ефективність функціонування ринкового механізму 

господарювання 

2 

2. Шляхи зниження витрат виробництва 2 

 Всього: 4 

 

П Р О Г Р А М А 

 

Зміст програми наведено на стор. 60.  

Можливе коригування тематики відповідно до вимог виробництва на час 

проведення навчання. 

 

 

 

 

20. Навчальний план і програма предмета 

“Основи трудового законодавства” 

 

Навчальний план 

№ 

з/п 

Зміст   тем Кількість 

годин 

1. Гарантійні і компенсаційні виплати. Пільги для 

робітників, які поєднують роботу з навчанням  

1 

2. Колективний договір  1 

 Всього: 2 

 

 

П Р О Г Р А М А 

Зміст програми наведено на стор.61. 

Можливе коригування тематики. 
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21. Навчальний план і програма професійно-практичної підготовки 

Навчальний план 

№ 

з/п 

Зміст тем,  видів  робіт Кількість 

годин  

 7-й розряд  

1. Виробниче навчання 84 

1.1 Інструктаж з питань охорони праці 6 

1.2. Виконання робіт налагоджувальника контрольно-

вимірювальних приладів та автоматики складністю          

7-го розряду 

78 

2. Виробнича практика 80 

2.1. Самостійна робота налагоджувальником контрольно-

вимірювальних приладів та автоматики 7-го розряду 

72 

2.2. Кваліфікаційна пробна робота 8 

 Всього: 164 

 8-й розряд  

1. Виробниче навчання 84 

1.1. Інструктаж з питань охорони праці 6 

1.2. Виконання робіт налагоджувальника контрольно-

вимірювальних приладів та автоматики складністю          

8-го розряду 

78 

2. Виробнича практика 80 

2.1. Самостійна робота налагоджувальником контрольно-

вимірювальних приладів та автоматики 8-го розряду 

72 

2.2. Кваліфікаційна пробна робота 8 

 Всього:  164 

 

 

П Р О Г Р А М А 

7-й розряд 

1. Виробниче навчання 

ТЕМА 1.1. Інструктаж з питань охорони праці 

Інструктаж з питань охорони праці: проводить спеціаліст відділу (служби) 

охорони праці підприємства. 

Ознайомлення з інструкціями: виробничою ( експлуатаційною ) та щодо 

безпеки праці налагоджувальника контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики 7-8 розрядів. 

Ознайомлення з програмою професійно-практичної підготовки, правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на робочому місці.  
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Види робіт 

1.2. Виконання робіт налагоджувальника контрольно- 

  вимірювальних приладів та автоматики складністю 7-го розряду 

Інструктаж щодо змісту робіт, організації робочого місця та вимог безпеки 

праці. 

Налагодження, регулювання та здавання в експлуатацію складних, 

особливо складних систем приладів та систем керування устаткування на базі 

мікропроцесорної техніки. Виконання відновлювальних ремонтних робіт 

елементів систем керування, програмувальних контролерів, мікро- і мініЕОМ 

та іншого устаткування засобів електронно-обчислювальної техніки. 

Забезпечення виводу устаткування і техніки на задані параметри роботи.  

Діагностування систем керування устаткування за допомогою спеціальних 

тестових програм. 

Перевірка працездатності систем автоматичного керування з 

промисловими контролерами. 

Здійснення контролю стану технічних засобів, програмного забезпечення 

шляхом тестування. 

Діагностування унікальних вимірювальних датчиків і елементів систем 

керування на випробувальних стендах. 

Налагодження систем автоматичного керування на промислових об’єктах, 

проведення профілактичних і поточних ремонтів технічних засобів: датчиків, 

регуляторів, промислових контролерів на промислових об’єктах. 

Виконання креслень за допомогою пакетів комп’ютерної графіки. 

Виконання розрахункових робіт за допомогою пакетів Fxsel, Mathcad та ін. 

Розроблення нестандартних плат для елементів систем керування.  

 

2. Виробнича 

2.1. Самостійна робота налагоджувальником контрольно- 

       вимірювальних приладів та автоматики 7-го розряду 

Приймання зміни. 

Самостійне виконання усього комплексу робіт, передбачених 

кваліфікаційною характеристикою налагоджувальника контрольно-

вимірювальних приладів та автоматики 7-го розряду, з дотриманням 

технічних умов та вимог правил безпеки праці. 

Виконання норм виробітку і часу. 

Освоєння кращих прийомів і методів праці. 

Здавання зміни. 

 

2.2. Кваліфікаційна пробна робота 
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8-й розряд 

1. Виробниче навчання 

ТЕМА 1.1. Інструктаж з питань охорони праці 

Інструктаж з питань охорони праці: проводить спеціаліст відділу (служби) 

охорони праці підприємства. 

Ознайомлення з інструкціями: виробничою ( експлуатаційною ) та щодо 

безпеки праці налагоджувальника контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики 8-го розряду. 

Ознайомлення з програмою професійно-практичної підготовки, правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на робочому місці.  

 

Види робіт 

1.2. Виконання робіт налагоджувальника контрольно- 

   вимірювальних приладів та автоматики складністю 8-го розряду 

Інструктаж щодо змісту робіт, організації робочого місця та вимог безпеки 

праці. 

Комплексне налагодження, регулювання і здавання в експлуатацію 

складних, особливо складних та унікальних систем приладів і систем 

керування устаткування на базі мікропроцесорної техніки. Виконання 

відновлювальних ремонтних робіт цих систем, програмувальних 

контролерів, мікро- і мініЕОМ та іншого устаткування засобів електронно-

обчислювальної техніки. 

Налагодження, регулювання та здавання периферійного устаткування, 

діагностування його за допомогою тестових програм і стендів із 

застосуванням засобів обчислювальної техніки. 

Налагодження, ремонтування і здавання в експлуатацію цифрових 

електроприводів з застосуванням “інтелектуальних” датчиків.  

Розроблення монтажних схем автоматичного керування, налагодження в 

комплексі всіх технічних засобів, які входять в цифрові системи 

автоматичного керування. Внесення змін в програмне керування системи при 

змінах в устаткуванні чи технологічному процесі. Розроблення 

нестандартних плат для систем керування. 

Складання тестових та коригування технологічних програм устаткування. 

Аналізування, систематизація відмов в роботі технологічного устаткування 

і розроблення рекомендацій для їх усунення. 

Перевірка працездатності систем, виконаних на базі локальних 

обчислювальних систем з комутаторами і радіомодемами. 

Обслуговування вимірювальної техніки з мікропроцесорним обробленням 

даних, проведення перевірок і складання актів перевірок метрологічних 

характеристик вимірювальних приладів. 

Перевірка вимірювальних каналів інформаційно-діагностувальних систем. 

Ремонтування складної вимірювальної і керувальної техніки. 
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2. Виробнича практика 

2.1. Самостійна робота налагоджувальником контрольно- 

       вимірювальних приладів та автоматики 8-го розряду 

Приймання зміни. 

Самостійне виконання усього комплексу робіт, передбачених 

кваліфікаційною характеристикою налагоджувальника контрольно-

вимірювальних приладів та автоматики 8-го розряду, з дотриманням 

технічних умов та вимог правил безпеки праці. 

Виконання норм виробітку і часу. 

Освоєння кращих прийомів і методів праці. 

Здавання зміни. 

 

2.2. Кваліфікаційна пробна робота 
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Орієнтовний перелік питань 

щодо кваліфікаційної атестації 

при перепідготовці 

налагоджувальників контрольно-вимірювальних  

приладів та автоматики 

1. Перспективи розвитку галузі. 

2. Стисла характеристика продукції, що випускається підприємством. 

3. Основні і допоміжні цехи, дільниці та їх взаємодія. 

4. Оснащення і організація робочого місця налагоджувальника 

контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. 

5. Перспективи професійного зростання робітника даної професії. 

6. Кваліфікаційні обов’язки налагоджувальника контрольно-

вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду. 

7. Значення дотримання трудової і технологічної дисципліни. 

8. Класифікація методів вимірювання. 

9. Типи вимірювальних приладів. Класи точності. 

10. Види похибок при вимірюванні. 

11. Прилади для вимірювання тиску: правила установлення, включення, 

перевірки. 

12. Характеристика приладів для вимірювання температури. 

13. Температурні шкали і види термометрів. 

14. Похибки приладів для вимірювання температури. 

15. Типи пірометрів випромінювання. 

16. Порядок перевірки термопар, термометрів опору; правила їх включення. 

17. Лічильники кількості, порядок їх установлення. 

18. Правила перевірки і включення приладів для вимірювання витрат рідин, 

газів, пари. 

19. Витратоміри постійного перепаду: принцип дії. 

20. Стисла характеристика витратомірів сипких речовин. 

21. Прилади для вимірювання рівня: правила користування, перевірки. 

22. Види приладів для визначення складу і якості речовин. 

23. Правила налагодження автоматичних приладів для вимірювання 

густини продуктів. 

24. Будова соленоїдних вентилів і електропневматичних клапанів. 

25. Принцип дії тримембранного пневмореле. 

26. Призначення і принцип дії пневматичних та електричних виконавчих 

механізмів. 

27. Характеристика об’єктів регулювання. 

28. Види регулювання. 

29. Системи автоматичного керування: стисла характеристика. 

30. Елементи систем автоматичного регулювання. 

31. Стійкість систем регулювання. 

32. Основні показники процесу регулювання. 

33. Характеристика самоналагоджуваних систем регулювання. 

34. Призначення коригувальних пристроїв. 
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35. Уявлення про цифрові системи автоматичного керування. 

36. Гідравлічні регулятори і виконавчі механізми: стисла характеристика. 

37. Характеристика універсальної системи елементів промислової 

пневмоавтоматики. 

38. Уявлення про елементи безперервної техніки. 

39. Класифікація приладів за способом монтажу. 

40. Правила монтажу термопар. 

41. Прийоми монтажу радіаційних пірометрів. 

42. Порядок монтажу ртутних термометрів. 

43. Способи монтажу приладів для вимірювання тиску. 

44. Правила монтажу дифманометрів. 

45. Прийоми монтажу лічильників кількості рідких і сипких речовин. 

46. Особливості вимірювання витрат гарячих і агресивних середовищ. 

47. Правила монтажу індукційних витратомірів. 

48. Основні правила монтажу аналізаторів фізико-хімічних властивостей 

речовин. 

49. Способи установлення виконавчих механізмів. 

50. Вимоги щодо монтажу щитів і пультів. 

51. Правила монтажу контрольних кабелів. 

52. Способи відшукування несправностей електричних та трубних 

проводок. 

53. Методи випробування змонтованих проводок. 

54. Основні одиниці вимірювання фізичних величин. 

55. Організація метрологічного контролю. 

56. Порядок проведення стендової перевірки приладів і регуляторів. 

57. Правила контролювання приладів з електричними і пневматичними 

уніфікованими сигналами. 

58. Особливості налагодження сигналізуючих пристроїв, вмонтованих у 

вимірювальні прилади. 

59. Правила налагодження систем технологічного захисту і блокування. 

60. Кольорові метали і сплави, їх властивості. 

61. Типи і конструкції проводів. 

62. Характеристика напівпровідникових матеріалів. 

63. Монтажні вироби і деталі, умови їх застосування. 

64. Вироби для трубних проводок: стисла характеристика. 

65. Перелік приладів для шинопроводів. 

66. Щити і пульти: призначення, типи, конструкції. 

67. Вимоги безпеки у цеху, на дільниці. 

68. Правила користування інструментом та інвентарем. 

69. Небезпечні фактори під час виконання робіт налагоджувальником 

контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. 

70. Вимоги типової інструкції щодо безпеки праці. 

71. Заходи безпеки при суміщенні монтажних і налагоджувальних робіт. 

72. Правила безпеки праці при підключенні контрольно-перевірної 

апаратури та під час роботи на стендах. 
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73. Вимоги безпеки щодо роботи з кабельною масою, епоксидними 

смолами і компаундами. 

74. Правила безпеки під час з’єднання і окінцювання проводів. 

75. Вимоги безпеки при виконанні налагоджувальних робіт в 

газонебезпечних місцях. 

76. Безпечні методи обслуговуаання приладів для вимірювання та 

регулювання параметрів кисню, пари, гарячої води. 

77. Правила налагодження приладів, установлених в системах, 

підпорядкованих органам Держнаглядохоронпраці. 

78. Індивідуальні засоби захисту для налагоджувальника контрольно-

вимірювальних приладів та автоматики. 

79. Вимоги пожежної безпеки на дільниці, в цеху. 

80. Правила користування протипожежним інвентарем. 

81. Правила електробезпеки на виробництві. 

82. Заходи щодо профілактики професійних захворювань. 

83. Класифікація кровотеч. Перша допомога. 

84. Способи транспортування потерпілого від нещасного випадку. 

85. Правила надання допомоги при отруєннях. 

86. Перша допомога при опіках. 

87. Безпечні методи вивільнення потерпілого від дії електричного струму. 

88. Перша допомога при ударах, вивихах, переломах. 

89. Типи пов’язок, правила їх накладання. 

90. Порядок приймання і здавання зміни.    
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ПЕРЕЛІК 

навчально-наочних посібників   

 

Комплекти плакатів: 

1. Гігієна праці і виробнича санітарія. 

2. Електротехніка. 

3. Натуральні зразки інтегральних схем і виробів. 

4. Принципові електричні схеми. 

 

Кінофільми: 

1. Чорна металургія – 1 частина. 

2. Техніка безпеки в металургії – 1 частина. 

 

Лабораторні установки: 

1. Лабораторні установки з промисловими контролерами і  

           програмованими логічними контролерами провідних фірм Siemens,  

           Advantech, Octadon Systems, Otron та ін. 

2. Лабораторні установки ( прилади ) з інтегральними аналоговими і  

           дискретними елементами. 

3. Лабораторні установки ( прилади ) з мікропроцесорними наборами. 

4. Монтажні столи для виконання робіт із складання і монтажу засобів  

          автоматизації. 

5. Обчислювальний клас з персональними комп’ютерами типу Pentium. 

 

Стенди: 

1. Стенд для перевірки витратомірів, датчиків тиску, зусилля. 

2. Стенд для перевірки термопар з муфельною електропіччю і цифровим   

      регулюванням. 

3. Стенди з автоматизованими електроприводами змінного струму. 

4. Стенди з автоматизованими електроприводами постійного струму. 

5. Стенди з елементами цифрових електроприводів. 
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