Дата проведення: /______ /________ /________

Оціночна відомість
конкурс професійної майстерності WorldSkillsUkraine2021
КОМПЕТЕНЦІЯ: Електромонтажні роботи
ПІБ– Оцінювача

Критерії
ДОТРИМАННЯ
ВИМОГ
ОХОРОНИ
ПРАЦІ ТА
ПІДГОТОВКА
ДО
ВИКОНАННЯ
РОБІТ

Спец. одяг
Вимоги безпеки перед
початком роботи
Підготовка робочого місця

2
2
2

Перевірка необхідних
матеріалів та інструментів
згідно з завданням

2

Актуальне нанесення позначок

4

Використання інструменту за
призначенням
Відповідне маркування дротів
Відповідне розташування
обладнання
Ергономіка монтажу
Дотримання вимог щодо
ланцюгів первинної та
вторинної комутації
Якість обробки дротів
Якість підключення дротів

ДОТРИМАННЯ
ВИМОГ ПІД
ЧАС
ВИКОНАННЯ
ТА
ЗАКІНЧЕННЯ
РОБІТ

Кількість
балів

Відповідність наданій
електричній схемі
Наявність блокувань
Наявність реверсу
Відповідне налаштування реле
часу
Працездатність кінцевого
вимикача відкриття воріт
Працездатність кінцевого
вимикача закриття воріт
Працездатність ланцюга
датчика перешкод
Правильне підключення
зовнішніх провідників
Відповідність напрямку
включення контакторів згідно з
маркуванням на панелі
(усунення протягом 5 хв)
Працездатність панелі
керування
Дострокове виконання
завдання без порушень

Загальна кількість балів

2
4
4
10
5
4
4
5
4
4
4
5
5
10
4
4
5
5
100

Номер учасника за жеребкуванням

Критерії

ОЦІНКА
ТЕХНОЛОГІЇ
ПІДБОРУ ТА
ВИКОРИСТАННЮ
МАТЕРІАЛІВ

ОЦІНКА
ДОТРИМАННЯ
ВИМОГ ОХОРОНИ
ПРАЦІ.

Перевищення або
відсутність якогось
матеріалу або
обладнання стосовно
вимог наданої
електричної схеми
Порушення вимог
розміщення елементів
електричної схеми
Підказки зі сторін
супроводжуючих, та
інше.
Зачистка дротів
небезпечними
методами
Неправильне
застосування або
незастосування
засобів захисту
Самовільне
підключення або
небезпечні методи
підключення та подачі
електричного струму

ШТРАФНІ БАЛИ
Номер учасника за жеребкуванням
Кількість
балів

-2

-5
-5
-5

-5

-10

Самовільне покидання
робочого місця

-5

Безпорядок на
робочому місті

-5

Прибирання робочого
міста з порушенням
вимог охорони праці

-2

Запізнення на початок
виконання конкурсних
завдань (більше ніж
5хв.)

-2

ОЦІНКА З
ВІЗУАЛЬНОГО І
ВИМІРЮВАЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ

Не розуміння
призначення
використовуваного
інструмента
Пошкодження
обладнання, або
інструменту
Не розуміння
призначення
використовуваного
обладнання
Не прибирання
робочого місця по
завершенню
виконання робіт
Не дотримання часу
виконання етапів робіт
(більше 5 хв)
Загальна кількість
штрафних балів

-2

-5

-5

-2

-5
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ПІДСУМКОВА СУМА БАЛІВ:

Оцінювач

___________________
(підпис)

________________
(ПІБ)

