
                                                                                                      
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Järvamaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

Tööstuskontrollerite programmeerimise algkursus 

Õppekavarühm: (täiendus- 

koolituse standardi järgi)  

Elektrienergia ja energeetika 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded. Ära märkida milliste 

erialaoskuste, haridustaseme või vanusegrupi inimestele koolitus on mõeldud ning milline on 

optimaalne grupi suurus; ära tuua kas ja millised on nõuded õpingute alustamiseks.  

Sihtrühm:  

Tööstuskontrolleritega tööalaselt kokkupuutuvad inimesed, kes soovivad omandada 

algteadmisi ja IKT-oskusi tööstuskontrollerite programmeerimisest või isikud, kes plaanivad 

tööalaselt energeetika valdkonda siseneda ja vajavad IKT-oskusi tööstuskontrollerite 

programmeerimisest.  

 

Grupi optimaalne suurus 8 osalejat 

 

Õppe alustamise nõuded:  
Kasuks tulevad eelnevad teadmised elektritöödest ja elektrotehnikast, releeautomaatika 

tundmine ja skeemide lugemisoskus. 

Arvuti baasteadmised. 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 

teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  

1. mõistab tööstuskontrollerite arhitektuuri uuemate mudelite baasil 
2. kasutab asjakohast tarkvara HMI süsteemi sidumisel Step 7 ja TIA Portal 
programmidega 
3.           kasutab asjakohast tarkvara LOGO!8 SOFT COMFORT V8 HMI süsteemi sidumisel 
4. kirjutab programmi tööstuskontrolleritele vastavalt etteantud ülesandele 
5.         monitoorib enda kirjutatud programmi kasutades asjakohaseid tööriistu 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav 
kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse. 

Automaatik-tehnik, tase 5 
B.2.1  Töö kavandamine ja korraldamine 
B.2.3  Automaatikakomponentide paigaldamine ja ühendamine 
Järvamaa Kutsehariduskeskuse õppekava sisetööde elektrik tase 4 
Õppemoodul: Hoone automaatika- ja väikepingeseadmete paigaldamine 

 

3. Koolituse maht 



                                                                                                      
 

  

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  40 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 40 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 
10 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     
30 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 0 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. Tuua peamised teemad ja alateemad sh eristada 

auditoorne ja praktiline osa. Esitada õppekeskkonna lühikirjeldus, mis on  õpiväljundite 

saavutamiseks olemas. Loetleda kursuse kohustuslikud õppematerjalid (nt õpikud vmt) kui 

need on olemas. Kui õppijalt nõutakse mingeid isiklikke õppevahendeid, tuua ka need välja.  

Õppe sisu: 

 auditoorse töö teemad: (10 tundi) 

1. Tööstuskontroller ja selle arhitektuur Siemens S7-300 ja uuemate mudelite baasil. 

2. Andmetüübid 

3. Step 7 tarkvara võimalused 

4. TIA Portal tarkvara võimalused 

5. LOGO!8 SOFT COMFORT V8 tarkvara võimalused 

6. HMI süsteem ja selle sidumine kontrolleriga 

7. Programmi kirjutamise algtõed 

 praktiline töö: (30 tundi) 

1.Step 7 tarkvara kasutamine 

2.TIA Portal tarkvara kasutamine 

3.LOGO!8 SOFT COMFORT V8 kasutamine ja tarkvara programmide võrdlus 

4.HMI süsteem ja selle sidumine kontrolleriga nii TIA Portal , Step 7 ning LOGO!8 SOFT 

COMFORT V8   programmiga. 

5.Programmi kirjutamine vastavalt etteantud ülesandele 

6.Programmi monitoorimine ja monitooriumis tööriistade kasutamine. 

 

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppekoha energeetika õppelabor, arvutiklass, 

töövahendid, stendid ja õppematerjalid. 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutud on vähemalt 

70% kontakttundides osalemine. Kirjeldada, kuidas hinnatakse õpiväljundite saavutamist.  

Õpingute lõpetamiseks on vajalik osaleda kontaktõppes vähemalt 70% ja sooritada praktiline 

töö. Mitteeristav hindamine. Koolituse läbimisel väljastatakse osalejatele tunnistus, kui 

õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.  

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid 

Praktiline töö: 

Programmide  kirjutamine vastavalt 

etteantud ülesannetele( 3) kasutades 

Programmid on kirjutatud ja töötavad 

vastavalt etteantud ülesannetele 

 



                                                                                                      
 

  

asjakohast tarkvara (TIA Portal , Step 

7 ning LOGO!8 SOFT COMFORT V8   

programmid) 

 

 

7. Koolitaja andmed 

Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja(te) ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks 

vajalikku kompetentsust näitav kvalifikatsioon või vastav õpi- või töökogemuse kirjeldus.  

Margus Sild 

Järvamaa Kutsehariduskeskuse elektrienergia ja energeetika ning keemiatehnoloogia ja-

protsesside õppekavarühmade automaatika ja elektrotehnika koolitaja aastast 2017. 

Combimill Sakala elektrik-automaatik alates 2010.a. Täiskasvanute koolitamise kogemus 

alates 2017.a. 

 
 


