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Конкурс з компетенції «Обслуговування важкої техніки» включає 

завдання зі знань та умінь з діагностування, дефектування, регулювання, 

ремонту компонентів та систем дорожньо-будівельної, гірничо-видобувної, 

промислової та іншої важкої техніки. 

 

Конкурсанту необхідно виконати: 

Модуль «А» - Гідравлічні системи; загальна будова машин. Конкурсант 

повинен виконати письмовий тест за зазначеними темами. 

Модуль «В» - Електричні та електронні системи; загальна будова машин. 

Конкурсант повинен виконати письмовий тест за зазначеними темами. 

Модуль «С» - Точні виміри. Конкурсанту необхідно виконати виміри, а 

також, якщо це зазначено в завданні виконати дефектування компонентів та 

необхідні настройки та регулювання. Виконати аналіз отриманих результатів, 

згідно завданню. Завдання цього модулю виконуються на наданих агрегатах та 

компонентах. 

Модуль «D» - Механіка та системи ходу. Конкурсанту необхідно провести 

розборку/зборку агрегату, провести виміри, дефектування компонентів та 

регулювання. Провести аналіз причин несправності. Модуль виконується на 

маточині (планетарному редукторі) зчленованого самоскиду. 

Модуль «Е» - Механіка і система силового приводу. Конкурсанту 

необхідно провести розборку/зборку агрегату, провести виміри, дефектування 

компонентів та регулювання. Провести аналіз причин несправностей. Модуль 

виконується на редукторі повороту екскаватора. 

 

Конкурсант повинен: 

1. Безпечно експлуатувати інструмент та обладнання. 

2. Знать місцеположення медичної аптечки. 



   

3. Впевнитися, що всі електричні проводи на робочому місці розташовані 

безпечно та не мають пошкодженої ізоляції. 

4. Суворо дотримуватися всіх вимог ТБ. Серйозні та систематичні 

порушення будь-яких пунктів ТБ можуть бути підставою для виключення 

конкурсанта зі змагань з обнулінням всіх отриманих балів за рішенням 

головного експерта. 

 

Область застосування. 

1. Кожен Експерт та Конкурсант зобов'язаний ознайомитися зі змістом 

Конкурсного завдання. 

2. Конкурсанти, що не мають спец. одягу, спец. взуття, захисних окулярів, 

рукавиць які не пройшли інструктаж з техніки безпеки та охорони 

здоров’я до виконання завдань допускатися НЕ БУДУТЬ. 

3. Експерти, що не пройшли інструктаж з техніки безпеки та охорони 

здоров’я, які не мають спец. взуття та одягу, захисних окулярів до роботи 

на площадці не допускаються. 

4. Перед початком виконання робіт на техніці конкурсантом, необхідно 

впевнитися що конкурсант виконав всі вимоги ТБ (стоянкові гальма, 

противідкатні упори, витяжна вентиляція. 

5. За необхідністю експерт повинен допомогти конкурсанту в процедурах, 

що описані конкурсним завданням. 

6. В разі виявлення будь-якої реальної чи потенційної небезпеки на території 

зони проведення змагань необхідно невідкладно зупинити проведення 

всіх робіт. 

7. В разі виявлення порушень техніки безпеки під час виконання завдання, 

експерт повинен зупинити виконання завдання. 

 

Форма участі у конкурсі. 

Індивідуальний залік 



   

Завдання конкурсу 

Завдання до конкурсу складається з виконання 5 модулів. 

 

Таблиця 1. 

№ 

п/п 

Назва модуля  Час на завдання 

1 Модуль «А» - теоретичный  90 хвилин 

2 Модуль «В» - теоретичний 90 хвилин 

3 Модуль «С» - практичний 90 хвилин 

4 Модуль «D» - практичний 90 хвилин 

5 Модуль «Е» - практичний 90 хвилин 

 

За якістю виконання завдання на всіх етапах спостерігає експерт. Результат 

фіксується документально. 

Якщо конкурсант не виконав завдання в одному з модулів, до нього 

повернутися він не може.  

Завдання вважається виконаним, якщо всі модулі зроблені в основний час, 

в повному обсязі. 

Після виконання завдання конкурсант повинен отримати підтвердження 

експерта про виконання завдання.  

Час початку та закінчення виконання завдання (включаючи паузи і т.п.) 

проставляє експерт. Учасник повинен переконатися в тому, що час початку 

вказано коректно. 

Методика оцінки результатів визначається експертним співтовариством в 

день початку проведення конкурсу.  

 


