
 

 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 

«ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

1. ВСТУП 

1.1 Назва і опис досвіду/компетенції 

1.1.1. Досвід/компетенція називається «Водні технології». 

1.1.2. Опис пов'язаних з досвідом/компетенцією професій. 

Машиніст насосних установок: обслуговує насосні установки обладнані 

поршневими та відцентровими насосами; здійснює пуск і зупинку двигунів та 

насосів; підтримує заданий тиск води та інших перекачуваних рідин; контролює 

безперервну роботу насосів, двигунів і арматури дільниці трубопроводу, що 

обслуговується; виявляє та усуває дефекти в роботі устаткування; веде 

технічний облік і звітність про роботу установок; виконує поточний ремонт 

насосного устаткування і бере участь у середньому та капітальному ремонтах.  

Машиністам насосних установок необхідно знати: будову, технічні 

характеристики та принцип роботи поршневих та відцентрових насосів з 

перекачування води; схеми комунікацій насосних установок, повітропроводів; 

всмоктуючих та нагнітальних трубопроводів та регулюючих пристроїв, 

конструкцію клинкетів та фільтрів;  види та регламент технічного 

обслуговування; принцип роботи відцентрових, поршневих насосів та іншого 

устаткування насосних установок; характеристику насосів та приводів до них; 

послідовність запуска та зупинки насосного обладнання; допустимі 

навантаження у процесі роботи насосів; схеми комунікацій насосних установок; 

розташування запірної арматури і запобіжних пристроїв; правила 

обслуговування та перемикання трубопроводів гринельних мереж; правила 

ведення технічного обліку та звітності про роботу установок; правила 

застосування засобів колективного та індивідуального захисту; порядок дій при 

виникненні небезпечних, непередбачених ситуацій.  

Машиніст насосних установок повинен: виконувати роботи з технічного 

обслуговування  устаткування згідно регламенту; проводити набивку 
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(перенабивку) сальникових ущільнень насосів; замінювати та встановлювати 

пелюсткові з’єднання з встановленням огороджень; перевіряти та проводити 

обтяжку болтових з’єднань насосної установки та запірно-регулюючої 

апаратури; проводити огляд автоматичної централізованої системи мащення; 

очищувати фільтри, усувати несправності у роботі устаткування; складати 

відомість дефектів на ремонт, готувати устаткування до ремонту; проводити 

поточний ремонт устаткування та брати участь у більш складних ремонтах; 

проводити запуск та зупинку насосного  устаткування; регулювати подавання 

води, нафти, інших рідин; підтримувати тиск води, тиск та щільність пульпи; 

контролювати безперебійну роботу насосів; спостерігати за рівнем зумпфів, за 

роботою всмоктуючих пристроїв на зумпфах та декламаторах, за роботою 

контрольно-вимірювальних пристроїв; зливати та перекачувати нафту, мазут з 

цистерн; підігрівати рідке паливо під час зливання та подавання його до місця 

зберігання та споживання; стежити за станом фільтрів та очищувати їх. 

1.2 Актуальність 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. 

Кожен Експерт та Конкурсант повинен знати і розуміти цей «Технічний 

опис». 

1.3 Супутні документи 

1.3.1 Оскільки цей «Технічний опис» містить тільки інформацію про 

навики компетенцію, вони повинно 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. 
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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, умінь і навичок буде 

відбуватися за допомогою оцінки виконання. Там не буде окремих випробувань 

знання і розуміння. 

Стандартна Специфікація розділена на окремі розділи з заголовками і 

доданими посилальними номерами. 

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 оцінюють тільки ті навички, які 

викладені в Стандартній Специфікації. Вони відображатимуть Стандартну 

Специфікацію якомога повніше в рамках обмежень професійного конкурсу. 

 

2.2 Стандартна специфікація WorldSkills 

 

РОЗДІЛ   КІЛЬКІСТЬ 

БАЛІВ 

1 
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС 

ВИКОНАННЯ РОБІТ  
20 



4 

 

 

 Конкурсант повинен знати і розуміти: 

● вимоги щодо організації робочого місця;. 

● принцип роботи відцентрових, поршневих насосів 

та іншого устаткування насосних установок; 

● характеристику насосів та приводів до них; 

● послідовність  запуска та зупинки насосного 

обладнання; 

● допустимі навантаження  у процесі роботи 

насосів; 

● дотримуватися норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт. 

Конкурсант має: 

● забезпечувати особисту безпеку в процесі 

виконання робіт; 

● безпечно експлуатувати обладнання; 

● розпізнавати аварійні ситуації при виконанні 

робіт  і вживати відповідних заходів; 

● дотримуватися правильних прийомів  роботи; 

● підтримувати чистоту робочого середовища; 

● завершити роботу протягом певного часу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ 30 

 

 

 

Конкурсант повинен знати і розуміти: 

● вимоги безпеки перед початком роботи; 

● інструкцію з охорони праці машиніста насосних 

установок; 

● технологічні схеми  основного та допоміжного 

устаткування; 

● ознаки несправності та ненормального режиму 

роботи устаткування. 

Конкурсант має: 

● раціонально організувати обхід і огляд 

устаткування; 

● визначати працездатність і стан обладнання; 

● перевіряти справність електрозахисних засобів, 

інструментів. 

 

 

 

3 ВИКОНАННЯ РОБІТ З КОМПЕТЕНЦІЇ ВОДНІ 50 
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ТЕХНОЛГІЇ 

 Конкурсанту необхідно знати і розуміти: 

 вимоги безпеки під час виконання  роботи; 

 порядок дій під час виконання роботи; 

 будову, технічні характеристики та принцип 

роботи поршневих та відцентрових насосів з 

перекачування води; 

  схеми комунікацій насосних установок; 

 конструкцію клинкетів та фільтрів; 

 причини виникнення та способи усунення 

неполадок у роботі устаткування насосних 

установок, заходи з їх попередження та 

ліквідації; 

 правила безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів. 

Конкурсант повинен вміти: 

 ефективно виконувати роботу; 

 виконувати роботи з технічного 

обслуговування устаткування згідно 

регламенту; 

  проводити набивку (перенабивку) сальникових 

ущільнень насосів; 

 перевіряти та проводити обтяжку болтових 

з’єднань насосної установки та запірно-

регулюючої апаратури; 

 проводити огляд автоматичної централізованої 

системи мащення; 

 усувати несправності у роботі устаткування; 

 готувати устаткування до ремонту. 

 

3. СТРАТЕГІЯ ОЦІНЮВАННЯ І СПЕЦИФІКАЦІЯ  

3.1 Загальна інструкція 

Процес оцінювання керується Стратегією оцінювання WorldSkills. Нею 

встановлено принципи і техніки, яким повинен відповідати процес оцінювання 

WorldSkills. 

В основі змагань WorldSkills лежить практика оцінки експертами, яка є 

об'єктом безперервного професійного розвитку і уважного розгляду. Зростання 
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компетенції в області оцінювання вплине на майбутнє використання і 

спрямованість основних інструментів оцінювання, використовуваних в ході 

змагань WorldSkills.  

Оцінювання в ході змагань WorldSkills ділиться на два види: вимір і 

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

відповідно.  

4. КОНКУРСНЕ ЗАВДАННЯ. 

4.1 Формат/ структура Конкурсного Завдання 

Формат і структура Конкурсного Завдання  складається з трьох модулів.  

4.2 Вимоги до розроблення Конкурсного Завдання. 

Завдання до конкурсу складається з виконання 3 модулів :  

1. За заданою схемою подачі рідини налаштувати роботу установки для 

заповнення та утримання заданого рівня в ємності. 

2. За заданою схемою встановити закономірність часу випорожнення 

резервуара установки. 

3. Заміна сальникової набивки насосної установки. 

Кожен учасник виконує всі завдання. 

Під час Змагань може бути використано тільки обладнання, надане 

Організатором змагань. 

  Організатор змагань надає тренажер «Машиніст насосних установок» та 

діючу насосну установку. Цей тренажер повинен бути доступний для 

виконання Учасником конкурсних завдань в період проведення Змагань. 

Модуль 1. 

За заданою схемою подачі рідини налаштувати роботу установки для 

заповнення та утримання заданого рівня в ємності. 
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Модуль 2. 

За заданою схемою встановити закономірність часу випорожнення 

резервуара установки. 

 

Модуль 3. 

Заміна сальникової набивки насосної установки. 

Послабити кріплення грандбукси. Видалити стару сальникову набивку. 

Нарізати нову сальникову набивку кільцями. Ввести кільця сальникової 

набивки в камеру. Підтягнути кріплення грандбукси.  
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4.3 Спеціальні вказівки 

Завдання повинні бути повністю виконані. Якщо Учасник виконує 

завдання в неправильній послідовності або з помилками, бали не будуть 

зараховуватися. 

У разі дострокового якісного виконання завдання додатково 

присвоюються бали.  

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 на виконання наступного 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. 

 

Застосування обладнання: 

Використання кнопок на пульті тренажера. 

Bit 0 – відкривається вентиль V 102 

Bit 3 – запуск насоса 
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Під час виконання  всіх завдань передбачено додатковий час, який 

необхідний для підготовки програмного забезпечення. Цей час не входить в 

загальний залік. 

 

5. РОЗРОБКА КОНКУРСНОГО ЗАВДАННЯ 

Конкурсне Завдання, модулі розроблені відповідно Державного 

стандарту професійно-технічної освіти ДСТПО 8163.Е.36.00-2015 професія: 

Машиніст насосних установок.  

 

6. ВИМОГИ ПО БЕЗПЕЦІ 

При проведенні конкурсу учасники повинні використовувати спец одяг 

(х/б костюм), спец взуття та засоби індивідуального захисту .  

7. МАТЕРІАЛИ І ОБЛАДНАННЯ 

7.1 Інфраструктурний лист 

В інфраструктурному листі представлена інформація по обладнанню, що 

забезпечується Організатором змагань. 
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7.2 Матеріали, обладнання та інструменти 

Організаторами конкурсу WorldSkills буде надано тренажер насосної установки 

і діюча насосна установка. 

  

7.3 Матеріали і устаткування, заборонені в зоні проведення змагань 

На змагання заборонено приносити будь-які предмети, передбачені діючим 

законодавством. 

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. 

9. ТАБЛИЦЯ ШТРАФНИХ БАЛІВ 

 

1 За заданою схемою подачі рідини налаштувати роботу 

установки для заповнення та утримання заданого рівня в 

ємності 

 

Схема не відповідає поставленому завданню  -3 бали 

Рівень рідини не відповідає завданню -10 балів 

Реверс В103 не підключений в систему живлення -3 бали 

Рівень тиску в реверсі В103 не відповідає технічному 

завданню 

-3 бали 

Витрати рідини в резервуарі В102 не відповідає технічному 

завданню  

-3 бали 

Керування установкою не відбувається  через спеціальний 

блок керування 

-3 бали 

Установка виключена елементи запірної арматури не 

приведені в початкове положення   

-3 бали 



12 

 

 

2 

 

За заданою схемою встановити закономірність часу 

випорожнення резервуара установки 

 

Схема не відповідає поставленому завданню -3 бали 

Вентиль V112 відповідає положенню закрито -3 бали 

Користування вентилем V102 не відбувається  через 

спеціальний блок керування 

-3 бали 

Методика вимірювання часу витікання рідини не відповідає 

початку і кінцю спрацювання вентиля V102  

-10 балів 

3 

 

Заміна сальникової набивки насосної установки  

Не вірно підібраний розмір сальникової набивки -5 балів 

Стару сальникову набивку не видалили з сальникової камери -5 балів 

Перед установкою не змащена сальникова набивка -3 бали 

Не виконане проміжне регулювання щільності та 

рівномірність укладання сальникової набивки 

-5 балів 

Для промивання сальникової набивки не виконане зворотне 

відкручування гайок гранбукси після остаточного їх 

затягування.  

-5 балів 

Невиконання необхідних дій по закінченню роботи 

(прибирання робочого місця та інструментів) 

-5 балів 

 ВСЬОГО -75 балів 

 


