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Критерії     Кількість 
балів 

Номер учасника за жеребкуванням 

          

Огляд та перевірка 
вузлів, механізмів, 

та обладнання 
екскаватора перед 

початком робіт 

Спец одяг 1           

Вимоги безпеки перед початком роботи 3           

Перевірка рівня масла в гідро баку 2 
          

Перевірка наявності охолоджуючої 
рідини в системі охолодження  

3 
     

Перевірка затягування дисків передніх 
коліс за допомогою торцевого ключа на 
27 і задніх коліс за допомогою 
торцевого ключа на 32 

5 

     
Перевірка за допомогою манометра 
тиску в задніх колесах (2,5 атм.) та 
передніх колесах (3 атм.) 

5 
     

Перевірка рівня моторного масла 3 
     

Огляд гідравлічної системи на 
підтікання рідини 

2 
     

Огляд рами, стріли і рукояті ковша 
зворотної лопати 

2 
     

Огляд стріли навантажувального ковша 2 
     

Огляд сходинок до кабіни машиніста 1 
     

Перевірка справності освітлення і 
звукового сигналу 

2 
     

Перевірка важеля переміни передач 
(повинен знаходитись в нейтральному 
положенні) 

2 
     

Перевірка рівня пального в паливному 
баку за допомогою індикатора пального 

1 
     

Дотримання часу виконання етапів 
завдання 

5 
     

Виконання 
екскаваторних 

робіт 

Подача попереджувального сигналу 
перед початком роботи та перевірка що 
в радіусі роботи екскаватора відсутні 
люди 

5 

          

Запуск двигуна 1 
     

Розблокування стріли 2      
Максимальне опускання опорних 
башмаків і навантажувального 
обладнання 

3 
     

Виконання пере екскавації сипучих 
матеріалів (пластикових шарів) з однієї 
ємності в іншу за три робочі цикли 

10 
          

Оціночна відомість 
національний конкурс професійної майстерності WorldSkillsUkraine2018 
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зворотної лопати 

Максимальне підіймання стріли та 
підведення до стріли рукояті 

3           
Відкривання заднього скла, 
встановлення фіксатора робочого 
обладнання зворотної лопати та 
закривання скла 

2 

          

Підіймання опорних башмаків і 
навантажувального обладнання 

3 
          

Вимкнення двигуна 1           

Дотримання часу виконання етапів 
завдання 

5 
     

Відсутність удару ковшем об ємність з 
шарами 

5 
     

Змащення з’єднань 
робочого 

обладнання 
навантажувального 

ковша 

За допомогою шприца змастити 
відмічені місця з’єднань робочого 
обладнання навантажувального ковша 

5 
     

Прибрати надлишки мастила (за 
необхідності) 

1 
     

Прибрати інструмент та робоче місце 5 
     

Дотримання часу виконання етапів 
завдання 

5 
     

Відсутність попадання змащувальних 
матеріалів на землю 

5 
     

Загальна кількість балів 100      

ШТРАФНІ БАЛИ       

Огляд та перевірка 
вузлів, механізмів, 

та обладнання 
екскаватора перед 

початком робіт 

Порушення порядку огляду екскаватора -5 
     

Підіймання в кабіну машиніста з 
порушенням вимог правил безпеки 

-5 
     

Не дотримання  встановлених часових 
рамок (більш ніж 1 хвл.) 

-5 
     

Виконання 
екскаваторних 

робіт 

Порушення порядку виконання 
операцій 

-5 
     

Відсутність подачі попереджувального 
сигналу перед початком роботи та 
перевірки що в радіусі роботи 
екскаватора відсутні люди 

-5 

     

Удар ковшем об одну з ємностей -5 
     

Покидання кабіни машиніста з 
порушенням вимог правил безпеки 

-5 
     

Не дотримання  встановлених часових 
рамок (більш ніж 1 хвл.) 

-5 
     

Змащення з’єднань 
робочого 

обладнання 
навантажувального 

ковша 

Порушення порядку виконання 
операцій 

-5 
     

Попадання змащувальних матеріалів 
на землю 

-5 
     

Не дотримання  встановлених часових 
рамок (більш ніж 1 хвл.) 

-5 
     

Загальна кількість штрафних 
балів  

- 55 
     

ПІДСУМКОВА СУМА БАЛІВ:      

 

  Оцінювач    ___________________   ________________  

     (підпис)     (ПІБ)  

 


