
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 

«РОБОТИ НА ВЕРСТАТАХ ЧПУ» 

 

1. ВСТУП 

1.1 Назва і опис досвіду/компетенції 

1.1.1. Досвід/компетенція називається «Роботи на верстатах ЧПУ». 

1.1.2. Опис пов'язаних з досвідом/компетенцією трудових ролей або професій 

Оператор верстатів ЧПУ (технологія гнуття листового металу) готує і виконує 

гнуття листових металів різних товщин, працюючи на верстатах типу «TruBend 

5085» (спеціалізовані гідравлічні верстати для гнуття листового металу виробника 

«Trumpf»). Оператору верстатів ЧПУ необхідно вміти читати технічні робочі 

креслення, знати стандарти і символи, правильно переносити дані вимоги в точно 

виконані конструкції і вироби. 

Оператору верстатів ЧПУ необхідно володіти досконалими знаннями і 

розумінням процедур безпечного виконання робіт і засобів особистого захисту. Їм 

необхідно набути спеціальні знання з методики обробки листового металу на 

гідравлічних пресах, а також хороші практичні знання по механічній обробці металу. 

Оператори верстатів ЧПУ виконують обробку (гнуття) листових матеріалів. 

Вони повинні правильно вибирати і застосовувати потрібний інструмент, процеси і 

методологію в залежності від оброблювального матеріалу. 

Оператори верстатів ЧПУ не можуть застосовувати інструмент, який не 

передбачений виробником обладнання, а також повинні вміти визначити і слідувати 

вірній процедурі підготовки для виконання робіт відповідно до типу та товщини 

металу.  
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1.2 Релевантність і важливість даного документа 

Цей документ містить інформацію про стандарти, необхідні для участі в 

змаганнях з досвіду/компетенції, а також принципи, методи і процедури оцінювання, 

якими необхідно керуватися в ході змагань. 

1.3 Супутні документи 

1.3.1 Оскільки цей «Технічний опис» містить тільки інформацію про 

компетенцію, він повинен використовуватися разом з наступними документами: 

 WSI - Правила змагань; 

 WSI - Рамка стандартних технічних умов WorldSkills; 

 WSI - Стратегія оцінювання WorldSkills (при наявності); 

 WSI – Інтернет-ресурси, що містяться в цьому документі; 

 Регулювання в галузі охорони здоров'я та праці. 

 

2. СТАНДАРТНА СПЕЦИФІКАЦІЯ WORLDSKILLS (WSSS) 

2.1 Загальні вказівки до WSSS 

WSSS визначає знання, вміння і конкретні навички, які лежать в основі 

передової міжнародної практики в області технічного і професійного виконання. 

Вона повинна відображати загальне глобальне розуміння того, що пов'язана з цим 

робота являє для промисловості і бізнесу (www.worldskills.org/WSSS). 

Конкурс навичок покликаний відобразити кращу міжнародну практику, як 

описано в WSSS, і в тій мірі, на яку здатний. Стандартна Специфікація є 

керівництвом, необхідним для навчання і підготовки до змагань. 

На конкурсі професійної майстерності оцінка знань і умінь буде відбуватися 

за допомогою оцінки виконання (не буде окремих випробувань знань і вмінь). 

Стандартна Специфікація розділена на окремі розділи з заголовками і 

доданими посилальними номерами. 

www.worldskills.org/WSSS
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На кожен розділ виділяється певний відсоток від загальних оцінок, щоб 

вказати його відносну важливість в рамках Стандартної Специфікації. Сума всіх 

відсотків оцінок становить 100. 

Схема оцінювання і Конкурсні завдання будуть оцінювати тільки ті навички, 

які викладені в Стандартній Специфікації.  

Схема оцінювання і Конкурсне завдання будуть слідувати виділення марок в 

специфікації стандартів в тій мірі, які є  практично можливими. Розбіжність в п'ять 

відсотків допускається за умови, що це не спотворює зважування, призначені 

Стандартною Специфікацією. 

 

2.2 Стандартна специфікація WorldSkills 

РОЗДІЛ   Відносне 

значення 

(%) 

1 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТА МЕНЕДЖМЕНТ 25 

 
Конкурсант повинен знати і розуміти: 

 Стандарти і закони, що відносяться до здоров'я, 

безпеки, охорони праці, а також гігієни в межах 

технології виконуваних робіт. 

 Стандарти і правила, які стосуються безпечної 

організації роботи, запобігання аварійним ситуаціям, 

методам і шляхам евакуації. 

 Діапазон, використання і технічне обслуговування 

засобів індивідуального захисту, які використовуються 

в промисловості для будь-яких заданих умов 

 Вибір і використання засобів безпеки, пов'язаних з 

конкретним або небезпечним завданням. 

 Рекомендації з безпеки і правила, які стосуються 

зварювання матеріалів в будь-яких умовах, включаючи 

приміщення з високою вологістю, закриті простори і 

ситуації, коли рівень кисню, ймовірно, буде нижче 
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того, який необхідний для безпечної роботи. 

 Термінологія і показники нешкідливості, надані 

виробниками. 

 Небезпеки ковзань, необережних кроків і падінь під 

час виконуваних робіт. 

 Основні математичні перетворення і переклад 

одиниць вимірювання. 

 Геометричні принципи, методи і розрахунки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конкурсант повинен вміти: 

 Працювати безпечно по відношенню до себе і інших 

за будь-яких обставин. 

 Вибирати, надягати і експлуатувати ІЗЗ відповідно 

до високих стандартів по мірі необхідності. 

 Розпізнавати небезпечні ситуації і вживати 

відповідних заходів щодо своєї безпеки й інших. 

 Дотримуватися правильним методичним процесам 

при роботі в небезпечному і в мало безпечному 

середовищі. 

 Підтримувати чистоту робочого середовища. 

 Зберігати використані матеріали у відповідних 

контейнерах для утилізації і стійкості. 

 Завершити роботу протягом певного часу. 

 Розрахувати потреби в матеріалах, витратні 

матеріали та інші супутні витрати. 

 Розрахувати площі і об’єми, використовуючи 

геометричні формули. 

 

 

 

 

 

 

 

2 ПІДГОТОВКА ДО ГНУТТЯ 5 
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Конкурсант повинен знати і розуміти: 

 Інтерпретацію технологічних креслень і позначення 

на них. 

 Правильну синхронізацію процесу з застосовуваним 

матеріалом. 

 Класифікаційні і конкретні види використання 

необхідного інструменту, в тому числі: 

 Специфіка використовуваного інструменту; 

 Кодування та позначення інструменту; 

 Вибір і підготовка програм для роботи на верстатах; 

 Правильність налагодження, щоб відповідати; 

 Геометрії необхідних виробів; 

 Типу матеріалу; 

 Товщині матеріалу; 

 Характеристики та послідовність обробки матеріалів. 

 

 

 

 

 Конкурсант повинен: 

 Підготувати необхідні матеріали як зазначено в 

специфікації. 

 Видалити забруднення з поверхні перед обробкою. 

 Відрегулювати обладнання, 

враховуючи необхідні параметри. 

 Налаштувати обладнання по зазначеній специфікації 

виробника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ОБРОБЛЮВАНИЙ МАТЕРІАЛ 10 
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 Конкурсанту необхідно знати і розуміти: 

  Механічні і інженерно-технічні властивості 

вуглецевої сталі. 

 Правильне зберігання і поводження з 

матеріалами. 

  Вибір і безпечне використання інструменту. 

 

 

 Конкурсант повинен вміти: 

 Використовувати матеріали, враховуючи їх 

механічні та інженерно-технічні властивості. 

 Правильно зберігати матеріали з 

урахуванням їх виду, використання і міркувань техніки 

безпеки. 

 Вибирати і готувати матеріали згідно з 

кресленням, переліком матеріалів і графічним 

позначенням.  

 Готувати матеріали відповідно з їх властивостями 

і характеристиками поверхні. 

 Ефективно працювати, дотримуючись 

встановлених часових рамок. 

 Ефективно використовувати матеріали в 

розрахунку на вартість надання та заміщення. 

 Ефективно виконувати роботу з точки зору 

захисту навколишнього середовища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  ГНУТТЯ 60 
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 Конкурсанту необхідно знати і розуміти: 

 Міжнародні технічні вимоги контролю і якості 

процесу гнуття. 

 Спеціальну термінологію, яка використовується 

на виробництві. 

 Запобіжні заходи, необхідні для безпечного 

використання інструменту.  

 Термінологію, характеристики і безпечне 

використання матеріалів. 

 Розпізнавання і вибір матеріалів. 

 Вибір і використання техніки та підходів до 

процесу гнуття листового матеріалу. 

 Помилки, які можуть статися під час обробки 

листового металу. 

 Методи контролю дефектів. 

 Техніки ефективної зупинки / старту. 

 Вибір, налагодження та безпечна експлуатація 

відповідного обладнання, задіяного в процесі гнуття. 

 Переваги та обмеження для конкретних способів 

гнуття металу. 

 Дефекти при обробці листового металу та 

способи їх виправлення. 

 

Конкурсант повинен вміти: 

 Виконувати операції гнуття листового металу 

відповідно до заданого креслення та вимог. 

 Пояснювати термінологію в галузі обробки 

металу для виконання завдання згідно специфікації. 

 Підтримувати обладнання в робочому стані, 

необхідному для досягнення якісних результатів робот. 

 Вибрати і здійснювати налагодження  обладнання 

для відповідних методів гнуття листового металу. 

 Вибір вірного набору інструментів у 

відповідності з процесом і виробничими умовами. 
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  Виконувати гнуття металевих листів і деталей, 

використовуючи прийоми та методи обробки матеріалу 

гідравлічними пресами. 

 Виконувати перевірку відповідності якості 

виробу. 

 Виконувати зупинку/початок процесу гнуття. 

 Виконувати роботу строго згідно специфікації і 

креслення. 

 Виконувати гнуття металу відповідно до 

креслення і встановлених норм. 

 Виправляти помилки, які відбуваються в процесі 

роботи, для підтримки якості. 

 Виконувати перевірку виконаної роботи згідно 

вимогам креслення для відображення точності, площі і 

площинності, якщо це необхідно. 

 Встановлювати і здійснювати відповідний 

контроль для мінімізації та коригування помилок. 

 Демонструвати підготовку і безпечне 

використання обладнання. 

 Виявляти дефекти і робити відповідні дії по їх 

усуненню. 

 

 

 

3. СТРАТЕГІЯ ОЦІНЮВАННЯ І СПЕЦИФІКАЦІЯ  

3.1 Загальна інструкція 

Процес оцінювання визначається Стратегією оцінювання WorldSkills, яка 

встановлює принципи і техніки  

Змагання WorldSkills ґрунтуються на практиці оцінки експертами на основі 

безперервного професійного розвитку і уважного розгляду. Зростання компетенції в 

області оцінювання вплине на майбутнє використання і спрямованість основних 

інструментів оцінювання, використовуваних в ході змагань WorldSkills.  
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Оцінювання в ході змагань WorldSkills ділиться на два види: вимір і 

суддівство. Вони називаються об'єктивним і суб'єктивним оцінюванням 

відповідно.  

Схема оцінювання повинна відповідати ваговим коефіцієнтам в рамках 

Стандартної Специфікації. Тестовий проект є засобом оцінювання 

навички/компетенції в рамках змагань.  

У загальних рисах Схема оцінювання визначає процес розроблення 

Конкурсного Завдання.  

 

4. КОНКУРСНЕ ЗАВДАННЯ. 

4.1 Формат/структура Конкурсного завдання 

Формат і структура Конкурсного завдання складаються із серії окремих 

модулів, які повинні оцінюватися у відповідності до того, як описано нижче.  

 

4.2 Вимоги до розроблення Конкурсного завдання. 

Завдання складається з 6 модулів.  

Матеріали та обладнання:  

 Гідравлічний прес для гнуття листового металу, набір інструменту, набір 

відповідних матеріалів для подальшої обробки; 

Під час Змагань можуть бути використані тільки матеріали, надані 

Організатором змагань. 

 

5. РОЗРОБКА КОНКУРСНОГО ЗАВДАННЯ. 

Конкурсне Завдання повинно розроблятися і надаватися з використанням 

шаблонів, наданих WorldSkills.  

5.1 Розробники Конкурсного завдання. 
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Конкурсне завдання, модулі, розробляють та подають експерти УАКЗ по 

компетенції (подання з боку експертів, що займають цю посаду вперше, є 

опціональним). 

 

6. ВИМОГИ ПО БЕЗПЕЦІ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

При проведенні конкурсу учасники повинні використовувати як мінімум 

наступні засоби індивідуального захисту, які повинні відповідати Положенням 

техніки безпеки і охорони праці України: 

• захист ніг від падаючих об'єктів; 

• захист рук від можливості порізу; 

• засоби захисту органів слуху. 

 

7. МАТЕРІАЛИ І ОБЛАДНАННЯ 

7.1 Інфраструктурний лист 

В інфраструктурному листі представлена детальна інформація по всьому 

устаткуванню, матеріалам і умовам, що забезпечується Організатором змагань. 

 

7.2. Матеріали, обладнання та інструменти 

Матеріали і витратні матеріали, обладнання та інструмент, крім 

індивідуальних засобів захисту буде надано організаторами конкурсу WorldSkills. 

Весь робочий одяг і всі інструменти повинні відповідати правилам техніки 

безпеки. Можуть використовуватися засоби регулювання для установки конкурсних 

зразків, але до початку зварювального процесу вони повинні бути прибрані. 
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7.3. Матеріали і устаткування, заборонені в зоні проведення змагань 

На змагання не можна приносити будь-який матеріал, який може 

використовуватися для складання зразків проектів або їх частин. Заборонено 

приносити будь-які додаткові витратні або тренувальні матеріали. 

 

 8. ПОДАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ВІДВІДУВАЧАМ І ЖУРНАЛІСТАМ 

8.1 Максимальне залучення відвідувачів і журналістів 

Нижче наводиться список можливих способів максимізації залучення 

відвідувачів і журналістів в процес: 

 пропозиція спробувати себе в професії; 

 демонстраційні екрани; 

 описи конкурсних завдань; 

 інформація про учасників («профілі» учасників); 

 кар'єрні перспективи; 

 щоденне висвітлення ходу конкурсу. 

 

 


