
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ЗАВДАННЯ  

З КОМПЕТЕНЦІЇ  

«ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАЖКОЇ ТЕХНІКИ» 

 

Механік з обслуговування важкої техніки обслуговує, діагностує і ремонтує 

великогабаритні машини і промислове обладнання включно з буксируваним та 

самохідним обладнанням що використовується в будівельній, дорожньо-будівельній, 

гірничо-збагачавальній, ливарній, машинобудівній, переробній, сільськогосподарській, 

ландшафтній, навантажувально-розвантажувальній промисловості. 

Механік має вміти обслужити, діагностувати та відремонтувати двигуни,  робочі 

органи, органи керування, рухомі та нерухомі частини та їх компоненти на стаціонарному 

та самохідному обладнанні. 

Виконання означених задач вимагає від механіка навичок роботи з двигунами, 

гідравлічною системою, пневматичною системою, тормозною системою, силовою 

передачею, електрикою, електронікою. Механік повинен використовувати спеціальний 

інструмент для діагностики,  виконання регулювання, ремонту або заміни несправних 

компонентів чи систем.  

Механік повинен розуміти технічні керівництва, складати сервісні звіти, та 

виконувати роботи згідно специфікації виробника та вимогам законодавства. 

  

Категорія компетенцій 

1 Безпека 

 Учасник повинен знати та розуміти: 

 Найкращі методи/процедури захисту здоров’я та безпеки на робочому місці 

 Використання засобів індивідуального захисту механіка 

 Перелік та спосіб використання речовин, матеріалів та обладнання, що 
використовуються на робочих місцях 

 Спосіб безпечного та вірного використання речовин та матеріалів 

 Причини та спосіб уникнення всіх ризиків пов’язаних з поставленими задачами 

 Важливість впорядкованого робочого простору для особистої безпеки та 
здоров’я, а також важливість відновлення впорядкованого робочого простору 
для наступного механіка 

 Учасник повинен вміти: 

 Послідовно та неухильно прямувати найкращим процедурам для захисту 
здоров’я та безпеки на робочому місці 

 Використовувати відповідні засоби індивідуального захисту: 
o Захисне взуття та захисні окуляри з боковими екранами 
o Захист органів слуху та дихання, а також рукавички в разі необхідності 

 Відбирати та застосовувати речовини, матеріали та обладнання безпечно та у 
відповідності до інструкцій виробника 

 Безпечно утилізувати речовини та матеріали 

 Прогнозувати та упереджувати всі ризики, пов’язані з необхідними діями  



 Підготувати та підтримувати порядок на робочому місці з точки зору здоров’я 
та безпеки, а також передати впорядкований робочий простір наступному 
механіку 

2 Логіка усунення несправності 

 Учасник повинен знати та розуміти: 

 Як організувати та застосувати відповідні рішення, що стосуються технічного 
обслуговування та ремонту 

 Методи, що найбільш відповідають виконанню кожної задачі 

 Учасник повинен вміти: 

 Організувати та застосовувати відповідні рішення, що стосуються технічного 
обслуговування та ремонту 

 Використовувати методи, що найбільше відповідають виконанню кожної задачі 

3 Використання та інтерпретація технічної інформації 

 Учасник повинен знати та розуміти: 

 Призначення та використання технічної інформацїї в бумажному та 
електронному форматах 

 Як читати, інтерпретувати витягувати технічну інформацію із всіх форматів 

 Як застосувати технічну інформацію до задачі 

 Як вірно використовувати технічну мову відповідно до задачі 

 Учасник повинен вміти: 

 Вибирати відповідні джерела інформації, що стосуються задачі 

 Читати, розуміти та витягувати інформацію з вибраних джерел 

 Застосовувати технічну інформацію для вирішення задачі 

 Інтерпретувати та чітко використовувати технічну мову, пов’язану з задачею 

4 Точні виміри 

 Учасник повинен знати і розуміти: 

 Різновиди діагностичних та прецизійних засобів вимірювання в метричних 
одиницях 

 Призначення, правильне поводження та використання видів діагностичних та 
прецизійних засобів вимірювання 

  Як вибирати, інтерпретувати та використовувати результати діагностичних і 
прецизійних вимірювальних інструментів для отримання точних вимірювань 
для встановлення можливості повторного використання компонентів та 
пошуку несправностей в компонентах та системах  

 Учасник повинен вміти: 

 Вибирати та використовувати вірні типи діагностичних і прецизійних засобів 
вимірювання в метричних одиницях  

 Вибирати та використовувати діагностичні та прецизійні інструменти у 
відповідності з їх характеристиками та вимогами задачі 

 Вибирати, використовувати та інтерпретувати результати діагностичних і 
прецизійних вимірювальних інструментів для отримання точних вимірів для 
визначення можливості повторного використання компонентів та пошуку 
несправностей в компонентах і системах 

5 Пошук несправностей 

 Учасник повинен знати та розуміти 

 Діапазон несправностей та їх симптомів в компонентах або системах важкої 
техніки 

 Спектр використання діагностичних методів і обладнання 

 Як використовувати результати діагностичного тестування та будь які 
відповідні розрахунки для виявлення і усунення несправностей 

 Важливість регулярного технічного обслуговування для мінімізації 
несправностей в компонентах чи системах 

 Учасник повинен вміти: 

 Розпізнавати та діагностувати несправності в компонентах чи системах важкої 
техніки 



 Вибирати, інтерпретувати та використовувати результати відповідних 
діагностичних методів та обладнання 

 Застосовувати результати діагностичного тестування і будь-які відповідні 
розрахунки для вірного виявлення та усунення несправностей, пов’язаних с 
задачею 

6 Належне використання інструментів 

 Учасник повинен знати та розуміти: 

 Призначення та спосіб належного використання та зберігання інструментів, що 
застосовуються під час обслуговування та ремонту будь яких компонентів чи 
систем, пов’язаних з обслуговуванням важкої техніки 

 Учасник повинен вміти: 

 Вибирати та вірно застосовувати, обслуговувати та зберігати інструменти для 
відповідної задачі  

7 Технічне обслуговування та ремонт компонентів чи систем 

 Учасник повинен знати та розуміти: 

 Перелік процедур та специфікацій виробника для технічного обслуговування 
чи ремонту систем дизельних двигунів, гідравлічних систем, пневматичних 
систем, електричних та електронних систем, систем трансмісії, а також 
перевірок передпродажної інспекції 

 Як вибирати відповідні процедури для обслуговування чи ремонту цих систем 

 Передбачувати та мінімізувати вплив вибраних процедур на інші компоненти 
чи системи 

 Учасник повинен вміти: 

 Вибирати відповідні процедур для дотримання вимог виробника щодо 
обслуговування та ремонту систем дизельних двигунів, гідравлічних систем, 
пневматичних систем, електричних та електронних систем, систем трансмісій, 
а також перевірок передпродажної інспекції 

 Передбачувати та мінімізувати вплив вибраних процедур на інші компоненти 
чи системи 

8 Комунікація при обслуговуванні та ремонті 

 Учасник повинен знати та розуміти: 

 Як чітко й точно записувати технічну інформацію в звіті про кожну задачу 

 Учасник повинен вміти: 

 Чітко й точно записувати технічну інформацію в звіті про кожну задачу 

 


