
 

 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 

Компетенція «ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАЖКОЇ ТЕХНІКИ» 

 

1. ВСТУП 

1.1 Назва і опис досвіду/компетенції 

1.1.1. Досвід/компетенція називається «Обслуговування важкої техніки». 

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

професій. 

Механік (слюсар) з ремонту дорожньо-будівельних машин: 

обслуговує та ремонтує, включаючи завдання з діагностування, 

дефектування, регулювання, ремонту компонентів та систем дорожньо-

будівельної, гірничо-видобувної, промислової та іншої важкої техніки; 

застосовує змінне робоче устаткування, стандартний та спеціальний 

інструмент; 

вміння обслуговувати, діагностувати та ремонтувати двигуни 

внутрішнього згорання та їх компоненти на стаціонарному та самохідному 

обладнанні. 

Виконання означених завдань вимагає від механіка навичок роботи з 

двигунами, гідравлічною системою, пневматичною системою, силовою 

передачею, електронікою, тормозною системою. Механік повинен 

використовувати спеціальний інструмент для діагностики, виконання 

регулювання, ремонту або заміни несправних компонентів чи систем.  

Механік повинен розуміти технічні керівництва, складати сервісні звіти, 

та виконувати роботи згідно специфікації виробника та вимогам законодавства. 

 

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. 
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Кожен Експерт та Конкурсант повинен знати і розуміти «Технічний 

опис». 

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 є 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 

знання і вмінь). 

Стандартна Специфікація розділена на окремі розділи з заголовками і 

доданими посилальними номерами. 
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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 оцінюють тільки ті навички, які 

викладені в Стандартній Специфікації. Вони відображають Стандартну 

Специфікацію якомога повніше в рамках обмежень професійного конкурсу. 

 

2.2 Стандартна специфікація WorldSkills 

 

Категорія компетенцій Вагомість 

(%) 

1 Безпека 10,4 

 Учасник повинен знати та розуміти: 

 Найкращі методи/процедури захисту здоров’я та безпеки на 

робочому місці 

 Використання засобів індивідуального захисту механіка 

 Перелік та спосіб використання речовин, матеріалів та обладнання, 

що використовуються на робочих місцях 

 Спосіб безпечного та правильного використання речовин та 

матеріалів 

 Причини та спосіб уникнення всіх ризиків, пов’язаних з 

поставленими завданями 

 Важливість впорядкованого робочого простору для особистої 

безпеки та здоров’я, а також важливість відновлення впорядкованого 

робочого простору для наступного механіка 

 

 

 Учасник повинен вміти: 

 Послідовно та неухильно прямувати найкращим процедурам для 

захисту здоров’я та безпеки на робочому місці 

 Використовувати відповідні засоби індивідуального захисту: 

захисне взуття та захисні окуляри з боковими екранами; 

захист органів слуху та дихання, а також рукавички (у разі 

необхідності) 

 Відбирати та застосовувати речовини, матеріали та обладнання 

безпечно та у відповідності до інструкцій виробника 

 Безпечно утилізувати речовини та матеріали 

 Прогнозувати та упереджувати всі ризики, пов’язані з необхідними 

діями  

 Підготувати (підтримувати) порядок на робочому місці з точки зору 

здоров’я та безпеки, а також передати впорядкований робочий простір 

наступному механіку 
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2 Логіка усунення несправності 12,8 

 Учасник повинен знати та розуміти: 

 Як організувати та застосувати відповідні рішення, що стосуються 

технічного обслуговування та ремонту 

 Методи, що найбільш відповідають виконанню кожного завдання 

 

 

 Учасник повинен вміти: 

 Організувати та застосовувати відповідні рішення, що стосуються 

технічного обслуговування та ремонту 

 Використовувати методи, що найбільше відповідають виконанню кожнго 
завдання 

 

 

3 Використання та інтерпретація технічної інформації 12,8 

 Учасник повинен знати та розуміти: 

 Призначення та використання технічної інформацїї в паперовому та 

електронному форматах 

 Як читати, інтерпретувати витягувати технічну інформацію із всіх форматів 

 Як застосувати технічну інформацію до завдання 

 Як вірно використовувати технічну мову відповідно до завдання 

 

 

 Учасник повинен вміти: 

 Вибирати відповідні джерела інформації, що стосуються завдання 

 Читати, розуміти та витягувати інформацію з вибраних джерел 

 Застосовувати технічну інформацію для вирішення завдання 

 Інтерпретувати та чітко використовувати технічну мову, пов’язану із 

завданням 

 

 

4 Точні виміри 12,8 

 Учасник повинен знати і розуміти: 

 Різновиди діагностичних та прецизійних засобів вимірювання в метричних 

одиницях 

 Призначення, правильне поводження та використання видів діагностичних 

та прецизійних засобів вимірювання 

  Як вибирати, інтерпретувати та використовувати результати діагностичних 
і прецизійних вимірювальних інструментів для отримання точних вимірювань для 

встановлення можливості повторного використання компонентів та пошуку 

несправностей в компонентах та системах  

 

 Учасник повинен вміти: 

 Вибирати та використовувати вірні типи діагностичних і прецизійних 

засобів вимірювання в метричних одиницях  

 Вибирати та використовувати діагностичні та прецизійні інструменти у 
відповідності з їх характеристиками та вимогами завдання 

 Вибирати, використовувати та інтерпретувати результати діагностичних і 

прецизійних вимірювальних інструментів для отримання точних вимірів для 

визначення можливості повторного використання компонентів та пошуку 

несправностей в компонентах і системах 
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5 Пошук несправностей 12.8 

 Учасник повинен знати та розуміти 

 Діапазон несправностей та їх симптомів в компонентах або системах важкої 

техніки 

 Спектр використання діагностичних методів і обладнання 

 Як використовувати результати діагностичного тестування та будь-які 

відповідні розрахунки для виявлення і усунення несправностей 

 Важливість регулярного технічного обслуговування для мінімізації 
несправностей в компонентах чи системах 

 

 

 Учасник повинен вміти: 

 Розпізнавати та діагностувати несправності в компонентах чи системах 

важкої техніки 

 Вибирати, інтерпретувати та використовувати результати відповідних 

діагностичних методів та обладнання 

 Застосовувати результати діагностичного тестування і будь-які відповідні 
розрахунки для вірного виявлення та усунення несправностей, пов’язаних із 

завданням 

 

 

6 Належне використання інструментів 12.8 

 Учасник повинен знати та розуміти: 

 Призначення та спосіб належного використання та зберігання інструментів, 

що застосовуються під час обслуговування та ремонту будь-яких компонентів чи 

систем, пов’язаних з обслуговуванням важкої техніки 
 

 

 Учасник повинен вміти: 

 Вибирати та вірно застосовувати, обслуговувати та зберігати інструменти 

для відповідного завдання  
 

 

7 Технічне обслуговування та ремонт компонентів чи систем 12.8 

 Учасник повинен знати та розуміти: 

 Перелік процедур та специфікацій виробника для технічного 
обслуговування чи ремонту систем дизельних двигунів, гідравлічних систем, 

пневматичних систем, електричних та електронних систем, систем трансмісії, а 

також перевірок передпродажної інспекції 

 Як вибирати відповідні процедури для обслуговування чи ремонту цих 
систем 

 Передбачувати та мінімізувати вплив вибраних процедур на інші 

компоненти чи системи 

 

 Учасник повинен вміти: 

 Вибирати відповідні процедури для дотримання вимог виробника щодо 
обслуговування та ремонту систем дизельних двигунів, гідравлічних систем, 

пневматичних систем, електричних та електронних систем, систем трансмісій, а 

також перевірок передпродажної інспекції 

 Передбачувати та мінімізувати вплив вибраних процедур на інші 
компоненти чи системи 
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8 Комунікація при обслуговуванні та ремонті 12.8 

 Учасник повинен знати та розуміти: 

 Як чітко й точно записувати технічну інформацію в звіті про кожне 
завдання 

 

 

 Учасник повинен вміти: 

 Чітко й точно записувати технічну інформацію в звіті про кожне завдання 
 

 

 

 

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 

компетенції в області оцінювання вплине на майбутнє використання і 

спрямованість основних інструментів оцінювання, використовуваних під час 

змагань WorldSkills.  

Оцінювання під час змагань WorldSkills ділиться на два види: вимір і 

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

відповідно. Для забезпечення якості для обох видів оцінювання важливо 

використання експліцитних критеріїв оцінки кожного з аспектів. 

 

4. КОНКУРСНЕ ЗАВДАННЯ. 

4.1 Формат/ структура Конкурсного Завдання 

Формат і структура Конкурсного Завдання складаються з окремих модулів, 

загальна кількість 4 (чотири). 
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4.2.  Конкурсні Завдання. 

Завдання до конкурсу складається з 4 модулів:  

Модуль «А» - Загальна будова машин. Конкурсанту необхідно провести 

загальний огляд та інспекцію машини згідно з протоколом заводу-виробника та 

вказати на виявлені несправності. Модуль виконується на екскаваторі Volvo. 

Модуль «В» - Електричні та електронні системи. Конкурсанту необхідно 

провести діагностику та усунути несправність в електричній системі машини. 

Модуль виконується на фронтальному навантажувачі Volvo. 

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

також, якщо це зазначено в завданні, виконати дефектування компонентів та 

необхідні налаштування та регулювання. Виконати аналіз отриманих 

результатів згідно із завданням. Завдання цього модулю виконуються на 

наданих агрегатах та компонентах. 

Модуль «D» - 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. 

Таблиця 1. 

№ 

п/п 

Назва модуля  Час на завдання 

1 Модуль «А» - практичний  75 хвилин 

2 Модуль «В» - практичний 75 хвилин 

3 Модуль «С» - практичний 75 хвилин 

4 Модуль «D» - практичний 75 хвилин 

 

5. ВИМОГИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ КОНКУРСНОГО ЗАВДАННЯ. 

Конкурсне Завдання, модулі, розроблені відповідно Державного 

стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 8332.F.43.12-2015, професія: 

Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів, та Технічного 

Опису World Skills International, компетенція Обслуговування важкої техніки. 
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Розробляли експерти з обслуговування та ремонту дорожньо-будівельної 

техніки Volvo, які сертифіковані World Skills International. 

6. ВИМОГИ ПО БЕЗПЕЦІ 

При проведенні Конкурсу учасники повинні використовувати спецодяг: 

- костюм для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних 

впливів з бавовняних тканин; 

- черевики або чоботи шкіряні (вологонепроникні) з жорстким підноском 

з полікарбонату; 

- рукавички з полімерним покриттям; 

- окуляри захисні. 

Інші вимоги не пред'являються при виконанні конкурсного завдання. 

7. МАТЕРІАЛИ І ОБЛАДНАННЯ 

7.1 Інфраструктурний лист 

В інфраструктурному листі представлена інформація про обладнання, що 

забезпечується Організатором змагань. 

 

7.2. Матеріали, обладнання та інструменти. 

Організаторами конкурсу WorldSkills буде надано весь перелік 

компонентів, запчастин, обладнання та інструментів, необхідний для виконання 

завдань.  

  

7.3. Матеріали і устаткування, заборонені в зоні проведення змагань 

На змагання заборонено приносити будь-які предмети, які заборонено 

діючим законодавством. 

  


