
  
        

        Дата проведення: /______ /________ /________      

                                                                                                                                                                                     

 

Критерії     Кількість 

балів 

Номер учасника за жеребкуванням 

          

Дотримання 

вимог охорони 

праці та 

підготовка до 

виконання робіт 

Спец одяг (х/б костюм), спец взуття та засоби 

індивідуального захисту 
5 

     

Дотримання 

вимог виконання 

завдання «За 

заданою схемою 

подачі рідини 

налаштувати 

роботу 

установки для 

заповнення та 

утримання 

заданого рівня в 

ємності» 

Схема відповідає поставленому завданню 3           

Рівень рідини відповідає завданню 10      

Реверс В103 підключений в систему живлення 3 
     

Рівень тиску в реверсі В103 відповідає 

технічному завданню 
3 

     

Витрати рідини в резервуарі В102 відповідає 

технічному завданню 
3 

     

Керування установкою відбувається  через 

спеціальний блок керування 
3 

          

Установка виключена елементи запірної 

арматури приведені в початкове положення   3 

          
Дотримання 

вимог виконання 

завдання «За 

заданою схемою 

встановити 

закономірність 

часу 

випорожнення 

резервуара 

установки» 

Схема відповідає поставленому завданню 3      

Вентиль V112 відповідає положенню відкрито 3           

Користування вентилем V102 відбувається  через 

спеціальний блок керування 3 
          

Методика вимірювання часу витікання рідини 

відповідає початку і кінцю спрацювання вентиля 

V102  10 

          

Дотримання 

вимог виконання 

завдання  з 

заміни 

сальникової 

набивки насосної 

установки 

Вірно підібраний розмір сальникової набивки 
5 

     

Стару сальникову набивку видалили з 

сальникової камери 
5 

          

Перед установкою змащена сальникова набивка 3           

Виконане проміжне регулювання щільності та 

рівномірність укладання сальникової набивки 
5 

          

Для промивання сальникової набивки виконане 

зворотне відкручування гайок гранбукси після 

остаточного їх затягування.  
5 

     

Виконані необхідні дії по закінченню роботи 

(прибирання робочого місця та інструментів) 
5 

     

Дотримання часу виконання етапів завдання 10 

   

    

Дострокове виконання завдання 10           

Оціночна відомість 
регіональний конкурс професійної майстерності WorldSkillsUkraine2019 

КОМПЕТЕНЦІЯ: ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ПІБ– Оцінювача  



Загальна кількість балів 100           

ШТРАФНІ БАЛИ  
     

Дотримання 

вимог охорони 

праці та 

підготовка до 

виконання робіт 

Не має спец одягу (х/б костюм), спец взуття та 

засобів індивідуального захисту 
-5 

     

Дотримання 

вимог виконання 

завдання «За 

заданою схемою 

подачі рідини 

налаштувати 

роботу 

установки для 

заповнення та 

утримання 

заданого рівня в 

ємності» 

Схема не відповідає поставленому завданню -3 
     

Рівень рідини не відповідає завданню -10 
     

Реверс В103 не підключений в систему живлення -3 
     

Рівень тиску в реверсі В103 не відповідає 

технічному завданню 
-3 

     
Витрати рідини в резервуарі В102 не відповідає 

технічному завданню 
-3 

     
Керування установкою не відбувається  через 

спеціальний блок керування 
-3 

     
Установка виключена елементи запірної 

арматури не приведені в початкове положення   
-3 

     
Дотримання 

вимог виконання 

завдання «За 

заданою схемою 

встановити 

закономірність 

часу 

випорожнення 

резервуара 

установки» 

Схема не відповідає поставленому завданню -3 
     

Вентиль V112 відповідає положенню закрито -3 
     

Користування вентилем V102 не відбувається  

через спеціальний блок керування 
-3 

     
Методика вимірювання часу витікання рідини не 

відповідає початку і кінцю спрацювання вентиля 

V102  

-10 

     

Дотримання 

вимог виконання 

завдання  з 

заміни 

сальникової 

набивки насосної 

установки 

Не вірно підібраний розмір сальникової набивки -5 
     

Стару сальникову набивку не видалили з 

сальникової камери 
-5 

     
Перед установкою не змащена сальникова 

набивка 
-3 

     
Не виконане проміжне регулювання щільності та 

рівномірність укладання сальникової набивки 
-5 

     
Для промивання сальникової набивки не 

виконане зворотне відкручування гайок 

гранбукси після остаточного їх затягування.  

-5 

     
Невиконання необхідних дій по закінченню 

роботи (прибирання робочого місця та 

інструментів) 

-5 

     

Загальна кількість штрафних балів  - 75      

ПІДСУМКОВА СУМА БАЛІВ:      

 

 

  Оцінювач    ___________________   ________________  

     (підпис)     (ПІБ)  

 


