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1.Мета  

 Метою слюсарної обробки і складання є одержання згідно з робочого 

креслення розмірів, форм і шорсткості окремих поверхонь деталей, 

забезпечення необхідного просторового їх взаєморозташування. 

 

 

2.Завдання практики 

1. Оволодіти прийомами і методами розмітки; одержати практичні навички і 

вміння розмітки металів. 

2. Навчитися користуватися інструментами і пристосуваннями, які 

застосовуються при правці металів. Оволодіти прийомами і методами правки 

металів. 

3. Навчитися користуватися інструментами і пристосуваннями, які 

застосовуються при рубанні. Оволодіти прийомами і методами рубання 

металів. 

4. Навчитися користуватися інструментами і пристосуваннями, які 

застосовуються при розрізуванні матеріалу різних профілів. Оволодіти 

прийомами і методами, одержати практичні навички і вміння розрізати 

матеріал. 

5. Навчитися користуватися інструментами і пристосуваннями, які 

застосовуються при обпилюванні металів. Оволодіти прийомами і методами, 

одержати практичні навички і вміти обпилювати матеріали.  

6. Оволодіти науково обґрунтованими і безпечними прийомами підготовки 

припоїв , флюсів і деталей до пайки і лудіння. Одержати практичні навики  

пайки і лудіння.  

7. Оволодіти прийомами свердління отворів під нарізування різної різьби. 

Одержати практичні навички нарізання різьби мітчиками і плашками.  

8. Оволодіти прийомами і методами видалення зламаних шпильок і болтів. 

 

 

Слюсарно-складальні роботи 



Креслення виробу і заготовки. Поняття про шорсткість поверхні і 

точність обробки. Види заготовок, слюсарні операції. Згин і правка сортового 

металу, розмітка заготовки, рубання, різання, обпилювання, шабрування, 

притирання, свердління і розвертання отворів, нарізання різьби мітчиками і 

плашками, клепання та інші. 

Слюсарні вимірювальний інструмент (лінійка, рулетка, 

штангенциркуль мікрометри, кутомір, щупи, різьбоміри, калібри). 

Організація робочого місця слюсаря. Поняття про організацію 

слюсарних робіт. Техніка безпеки при слюсарних роботах. Виконання 

вищевказаних робіт. Слюсарно-монтажний інструмент. Механізація 

слюсарно-складальних робіт.  

Зміст практики Кількість 

годин 
1.Дати суть застосування площинної і просторової розміток, будову і 

застосування розміточного інструменту. 

2. Дати методи нанесення прямих, паралельних, взаємно-

перпендикулярних ліній; знаходження центрів і ділення кола; розмітки 

криволінійних, плоских контурів і правильної форми об’ємних деталей. 

10 

1.Дати суть і особливості правки, будову і застосування інструментів 

для  виконання правки. 

2. Дати прийоми правки стрічкового, пруткового і листового 

матеріалів, загартованих деталей і валів. 

10 

1.Дати послідовність операцій рубання поверхні деталей. Привести 

класифікацію інструментів, вказати назви їх складових частин. 

2. Дати ескіз (схему) правильного розташування робітника при рубанні 

металів. 

10 

Дати суть і особливості розрізання матеріалів. Обладнання і 

застосування інструментів для використання цього виду слюсарного 

обробітку. Засвоїти прийоми розрізання круглого, стрічкового, 

квадратного і листового матеріалу без повороту і з поворотом 

ножовочного полотна, розрізання матеріалу ручними, електричними і 

важільними ножицями, ножовочним верстатом. 

10 

1.Дати сутність обпилювання, обладнання і застосування інструментів. 

2.Навчитися організовувати робоче місце, приймати правильну робочу 

позу і забезпечувати балансування напилка при обпилюванні, 

підбирати напилки  і рукоятки до них, насаджувати і знімати рукоятки 

з напилків. 

5 

Дати науково обґрунтовані і безпечні прийоми підготовки припоїв, 

флюсів,  і деталей до пайки і лудіння, одержати практичні навички 

пайки і лудіння. Навчитися вибирати необхідні матеріали і інструменти 

для пайки м’якими і твердими припоями, лудіння. Виконувати пайку 

м’якими (замочний ключ) і твердими припоями (пластина різця), 

лудіння простих деталей. 

5 

1. Дати сутність і способи нарізання різьби, типи різьб, 

застосовуваний інструмент, організацію робочого місця. 

2. Навчитися визначати за таблицями діаметри стержнів і отворів 

під різьбу. 

3. Провести нарізання різних різьб на болтах, в наскрізних та 

5 



глухих отворах. 

1. Вивчити сутність і прийоми видалення зламаних шпильок і 

болтів із різьбових отворів, організацію робочого місця і 

правила безпеки під час виконання роботи. 
5 

Всього  60 

 

3.Очікувані результати практичної підготовки 

Шифр Результат навчання 

1 2 

РН 3 РН 3. Знання граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження 

іноземною мовою відповідних функцій та понять, а також володіння широким 

діапазон словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в 

аграрній сфері. 

РН 4 РН 4. Знання змісту світового та вітчизняного історико-філософського процесу, 

різних методологічних підходів і теоретичні системи філософії як сфери духовної 

творчості, а також нові підходи до вирішення найважливіших філософських і 

практичних проблем. 

РН 5 РН 5. Знання основних понять та категорій політичної науки; функціональних 

основ політичної системи суспільства та духовної основи політики; основні аспекти 

розвитку світової та вітчизняної політичної думки. 

РН 6 РН 6. Будувати зв’язки та відносини з людьми, враховувати точку зору колег, 

розуміти інших людей, виражати довіру команді, визнавати свої помилки, уникати 

та запобігати конфліктам, стримувати особисті амбіції. Здійснювати підбір і 

підготовку інформації та задач проектній команді, ставити цілі і формулювати 

завдання для реалізації проектів і програм. 

РН 7 РН 7. Знання основ вищої математики, методів розв’язування конкретних задач та 

основних понять і методів теорії ймовірностей та математичної статистики з метою 

їх використання при вивченні інших предметів. 

РН 13 РН 13. Знання основних гіпотез та законів опору матеріалів як частини механіки 

деформованого твердого тіла; механіку деформування твердого тіла та фізичну 

природу його руйнування; основні фізико-механічні властивості матеріалів та їх 

поведінку в різноманітних умовах експлуатації; методи розрахунку елементів 

конструкцій та споруд на міцність, жорсткість та стійкість; порядок розрахунку 

статично визначених та статично невизначених стрижневих систем; методику 

експериментального визначення констант матеріалу та його основних механічних 

характеристик; концепцію і загальний алгоритм методу скінчених елементів; 

особливості числової реалізації методу скінчених елементів в залежності від типу 

поставленої задачі. 

РН 15 РН 15. Знання явищ, що відбуваються в з'єднаннях деталей машин і 

передачах, методів розрахунку і конструювання деталей, які забезпечують 

досконалість конструкції машини при найвигідніших її питомих показниках; 

методів, правил, норм розрахунків та конструювання деталей вузлів та 

механізмів спеціального призначення які входять до складу машин для 

транспортування вантажів та для механізації навантажувально-

розвантажувальних робіт в сільському господарстві. 

1 2 



РН 16 РН 16. Знання значень і сутність взаємозамінності та стандартизації; посадки, їх 

застосування та специфічні властивості з’єднань, що зумовлюють вибір посадок; 

критерії вибору посадок різних видів з’єднань, аналітичні та інженерні методи їх 

призначення; основні методи та способи технічних вимірювань; методи розрахунку 

розмірних ланцюгів; особливості розрахунку допусків для підшипників; методи 

контролю виконання розмірів. 

РН 17 РН 17. Знання основних законів гідростатики і гідродінаміки, конструктивні 

особливості гідромашин та іншого гідравлічного обладнання, методів 

гідравлічного розрахунку гідромашин, трубопроводів гідравлічних систем, 

водопроводно-каналізаційних мереж, правил охорони водних ресурсів і 

навколишнього середовища; законів передачі теплоти та перетворення теплової 

енергії у механічну роботу; теплофізичних властивостей речовин, які 

використовуються у якості робочих тіл теплових машин; принципів дії тих 

теплових машин і агрегатів, що мають відношення до технологічних процесів 

переробки харчових продуктів. 

РН 21 РН 21. Знати методологічні основи історії техніки; особистості школи, які 

ставили і вирішували проблеми удосконалення машин та обладнання; 

розуміти специфіку напрямків у постановці та вирішенні відповідних 

проблем; права і обов’язки студента; основні форми навчання у ВНЗ і 

методи контролю знань; сутність професійної етики як навчання про мораль, 

що виступає фундаментом духовної культури суспільства; основні етичні 

категорії, що розкривають сутність вищих моральних цінностей; методи, 

методологією та мистецтво ділового спілкування, управлінської діяльності в 

сучасних умовах організації виробництва. 

РН 22 РН 22. Знання властивостей палив, мастильних матеріалів, спеціальних рідин і 

ремонтно-експлуатаційних матеріалів; вплив їх якості на техніко-економічні 

показники сільськогосподарської техніки, а також опанування навичками щодо 

визначення основних показників якості та підбору відповідних сортів і марок 

палива, мастильних матеріалів. Спеціальних рідин та мастильно-експлуатаційних 

матеріалів для машин, які експлуатуються. 

РН 23 РН 23. Знання класифікації, позначення, призначення, будови, роботи і підготовки 

до роботи сільськогосподарської техніки; основ теорії і розрахунків робочих 

органів машин; заходів безпеки при роботі на машинах, а також вміння розбирати, 

збирати і регулювати сільськогосподарські машини; нормативних та агротехнічних 

документів з використання машинних технологій і машин для рослинництва; 

будови тракторів і автомобілів, принципів дії їх агрегатів, вузлів та механізмів. 

РН 24 РН 24. Знання методики обґрунтування, розроблення та експлуатації 

механізованих ПТЛ в тваринництві, структури інженерно-технічної служби, 

критерій вибору технологічних рішень у механізованому тваринництві та 

методів і заходів ефективного використання машин і обладнання. 

РН 25 РН 25. Вміти розробляти технологічні процеси відновлення типових деталей і 

ремонту складаних одиниць і проектувати ремонтно-обслуговуючі підприємства, 

прогнозувати ресурс після ремонту машин. 

Володіти: методами відновлення посадок з'єднань, тощо; 

методикою проектування ремонтних підприємств. 

РН26 РН 26. Виконувати: 



- розрахунки потреб підприємства в різних матеріалах, а також визначати джерела 

їх забезпечення; 

- планування матеріально-технічного забезпечення виробництва, зокрема комплекс 

робіт з аналізу питомих витрат матеріальних ресурсів за звітний період, 

використанню технологічного устаткування і оснащення; 

- прогнозування і нормування окремих видів ресурсів на плановий період, розробку 

матеріальних балансів за видами ресурсів, джерелами надходження. 

РН 27 РН 27. Знання основних технологічні процесів виготовлення заготовок та 

виробів машинобудування; основ проектування технологічних процесів 

механічної обробки деталей; основ технології складальних процесів; основ 

проектування цехів машинобудівних заводів. 

 

4.Співвідношення результатів практичної підготовки із 

програмними результатими 
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ЗК2 + + + + + + + + + + + + +  + + + + +  

ЗК3 +  +   +  + +  +  + +  +  +  + 

ЗК4 + + + + +  + + + + + + + +  + + + + + 

ЗК5 + +  + + + + + + + + + + + +  + + +  

ЗК6  + + + + + + + + + + +  + + + +  + + 
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СК13 +  + + + + + + + + + + + + + + +   + 

 

 

 

ЗК 1. Здатність спілкуватися українською мовою як усно, так і письмово. 



ЗК 2. Здатність застосовувати знання, основні принципи українського правопису та 

сформувати навички їх практичного застосування. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися іншою мовою на загальні та фахові теми. 

ЗК 4. Здатність продемонструвати знання зі: сутності основних проблем історії та 

сучасного буття народу України; витоків української нації та її місця в загальнолюдських 

процесах; суспільно-економічних, політичних та культурних процесів історичного 

розвитку українського народу; історичних подій і зародження та розвиток української 

державності; процесів розбудови сучасної незалежної української держави. 

ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

ЗК 6. Базові уявлення про основи філософії, політології, педагогіки, що сприяють 

розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, 

розуміння причинно-наслідкових зв’язків й уміння їх використовувати в професійній і 

соціальній діяльності. 

ЗК 7. Базові знання фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному 

для володіння математичним апаратом, здатність використовувати математичні методи в 

АПК. 

ЗК 8. Знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички 

розробки і використання програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах, 

уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси. 

ЗК 9. Базові знання з фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння 

загально-професійних дисциплін. 

СК 1. Здатність визначити основні механічні властивості матеріалів; вибирати 

раціональний спосіб, обладнання і режими для виготовлення виробів і заготовок, а також 

раціональний спосіб механічної обробки деталей, розраховувати і призначати раціональні 

режими обробки. 

СК 2. Здатність використовуючи основні закони динаміки, вміти складати 

диференціальні рівняння руху матеріальної точки, тіла.  

СК 3. Здатність проводити аналітичний розрахунок на міцність та жорсткість 

стрижневих елементів конструкцій при простих видах деформацій (розтягу, стиску, 

кручення, згину), а також на стійкість та визначати критичні параметри стрижневих 

систем. 

СК 4. Здатність розробляти технології ремонту і експлуатації окремих 

сільськогосподарських механізмів і машин з урахуванням екологічних питань своєї 

практичної діяльності. 

СК 6. Здатність застосовувати набуті знання у професійній діяльності, вміти на 

практиці реалізовувати основні навички з ВСТВ. 



СК 7. Здатність володіти методами вимірювання тиску, швидкості і витрат рідин, 

проводити гідравлічні розрахунки трубопроводів, визначати параметри роботи 

гідромашин, обирати найбільш економічні і екологічно чисті засоби реалізації тих чи 

інших технологічних процесів з використанням теплоти. 

СК 8. Здатність: 

- до аналізу та синтезу електричних ланцюгів, електромагнітних, електромеханічних і 

електронних перетворювачів енергії; 

- до використання технічних засобів автоматики і систем автоматизації технологічних 

процесів в аграрному виробництві; 

- аналізувати технологічний процес як об'єкт контролю і управління. 

СК 9. Здатність виконувати монтаж, налагодження, діагностування та 

випробування сільськогосподарської техніки, технологічного обладнання, систем 

керування і здійснювати контроль якості цих робіт. 

СК 10. Здатність розв’язувати задачі оцінювати та досліджувати процеси і системи 

за допомогою сучасних комп’ютерних засобів. 

СК 13. Здатність розробляти та здійснювати заходи щодо скорочення енерговитрат 

на роботи, які виконуються машино-тракторними агрегатами; виконувати операції 

технологічного налагодження машино-тракторних агрегатів. 

Розмітка 

1. Програма роботи 

1. Студенти повинні вивчити і провести на практиці розмітку металів. 

2. Студенти повинні вивчити інструмент для розмічування металів. 

3. Студенти повинні набути практичні навички з розмічування 

металів.  

2. Вказівки з підготовки до роботи 

2.1. Студенти повинні самостійно за літературою ознайомитися з 

прийомами розмітки. На практичному занятті з допомогою навчального 

майстра закріпити набуті знання , виконати контрольну практичну роботу 

згідно завдання виданого викладачем. 

3. Техніка безпеки при розмітці металів 

3.1. Робоче місце слюсаря  повинне бути обладнане справними 

лещатами і добре освітлене.  

3.2. Дозволяється користуватися тільки справним інструментом. 

Дерев’яні руків’я інструменту повинні бути без сучків, тріщин та інших 

дефектів.  

3.3. Напилки, шабери, шила, ножівки та інший ручний інструмент з 

гострими неробочими кінцями  необхідно обладнати дерев’яними рівними 



руків’я. Шийки руків’я скріпляють металевими бондажними кільцями . 

Чистити напилки слід спеціальною щіткою. 

 

4. Оснащення робочого місця 

4.1. Слюсарний верстак, плита розміточна, заточний верстат; лінійки 

вимірювальні металів; рисоварка; циркулі розміточні, рейсмаси; 

центрошукачі різні; кернери; молотки слюсарні масою 200г; шаблони для 

перевірки кута; бруски шліфувальні; щітки металів; дерев’яні бруски; 

пластини сталеві навчально-тренувальні (4-6 шт. на кожного студента). 

4.2. Проекційний апарат, діафільми, плакати.    

5.Контрольні питання 

1. Як підготувати заготовку до розмітіки? 

2. Які інструменти використовують при розмітці?  

3. Для чого застосовується площинна  розмітка? 

4. Для чого виконують кернування розміточних рисок? 

5. Для чого застосовується просторова розмітка? 

6. Прийоми просторової розмітки. 

7. Контроль якості розмітки. 

8. Техніка безпеки при виконанні розмітки.  

 

Правка металів 

1. Програма роботи 

1. Студенти повинні вивчити і провести на практиці правку металів.  

2. Студенти повинні вивчити інструмент, який застосовується при правці 

металів. 

3. Студенти повинні набути практичні навички з правки металів.  

2. Вказівки з підготовки до роботи 

2.1. Студенти повинні самостійно за літературою ознайомитися з 

програмними питаннями. На практичному занятті з допомогою навчального 

майстра закріпити набуті знання. Виконати контрольну практичну роботу 

згідно завдання виданого викладачем.  

3. Техніка безпеки при правці металів  

3.1. Дозволяється користуватися тільки справним інструментом. 

Дерев’яні ручки інструменту повинні бути без сучків, тріщин і інших 

дефектів. 

3.2. Працювати тільки в захисних окулярах і рукавицях. 

3.3. Слід використовувати правильні бабки для загартованих деталей 

з циліндричною, сферичною і іншими фасонними  поверхнями. 



3.4. Користуватися тільки справними лещатами.  

3.5. Не дозволяться  працювати гайковими ключами, якщо в головках 

з’явилися тріщини, вибоїни, вм’ятини граней та інші дефекти. Застосовувати 

ключі потрібно тільки за призначенням, відповідно до гайки або головки 

болта. Забороняється вставляти різні підкладки між ключем і гайкою а також 

продовжувати його плече  іншим ключем або відрізком труби.  

4. Оснащення робочого місця 

4.1. Для правки застосовують молотки з круглим полірованим бойком 

так як молотки з квадратним бойком залишають сліди у вигляді забоїн, 

молотки з м’яких матеріалів (мідні, свинцеві, дерев’яні); гладилки і 

підтримки (з металевим або дерев’яним брусом) для правки такого листового 

і стрічкового металу; правильні бабки для загартованих деталей з 

циліндричною, сферичною і іншими фасонними поверхнями.  

4.2. Проекційний апарат, діафільми, плакати. 

5. Контрольні питання 

1. Для чого застосовується правка матеріалів? 

2. Який інструмент і обладнання використовується при правці 

матеріалів. 

3. Прийоми правки. 

4. Чим відрізняється правка від рихтування?  

5. Як проводять правку загартованих деталей?  

6. Як проводиться правка наклепуванням?  

7. Від чого залежать зусилля правки? 

8. З якою швидкістю повинен переміщуватися шток пресу при правці? 

9. Як проводиться гаряча правка? 

10. Техніка безпеки при правці. 

Рубання металів 

1. Програма роботи 

1. Студенти повинні вивчити і провести на практиці рубання металів. 

2. Студенти повинні вивчити інструмент, який застосовується при 

рубанні металів. 

3. Студенти повинні набути практичні навички з рубання металів. 

2. Вказівки з підготовки до роботи 

2.1. Студенти повинні самостійно за літературою ознайомитися з 

програмними питаннями. На практичному занятті за допомогою навчального 

майстра закріпити набуті знання, виконати практичну роботу згідно завдання 

виданого викладачем. 

 



3. Техніка безпеки при рубанні металів 

3.1. При рубанні металу потрібно стежити, щоб кут загостреної 

частини зубами відповідав твердості матеріалу: для рубання чавуну і бронзи -

70 , для сталі середньої твердості – 60,  для міді і латуні - 45 , для алюмінію і 

цинку - 35 . 

3.2. Якщо при рубанні клином або зубилом по них ударяють 

кувалдою, необхідно застосовувати  клинотримачі з руків'ям довжиною не 

менше 0,7 м. 

3.3. При рубанні матеріалу необхідно користуватися захисними 

окулярами. Рубати твердий та крихкий матеріал слід в рукавицях. 

3.4. Необхідно користуватися тільки справним інструментом. 

4. Оснащення робочого місця 

4.1. Слюсарний верстак,  слюсарні лещата; плита розміточна, 

заточний  верстат; набір ріжучого та вимірювального інструменту, молотки 

слюсарні масою 500 г; плити для рубання (накувальні); зубила слюсарні і 

крейцмейселі  довжиною175 мм; креслярки; кернери; шаблони розміточні, 

шаблони для перевірки кутів заточки зубил; окуляри захисні. 

4.2. Проекційний апарат, діафільми, плакати. 

5. Контрольні питання 

1. Що собою представляє такий вид слюсарного обробітку, як 

рубання? 

2. В яких випадках виконують рубання металів? 

3. Які інструменти застосовуються для рубання? 

4. Основні складові зубила. 

5. Чим відрізняється крейцмейсель від зубила? 

6. Заточка інструменту при рубанні. 

7. Контроль якості при рубці металів. 

8. Які матеріали застосовуються при рубці металів? 

9. Техніка і прийоми рубання металів. 

10. Техніка безпеки при рубанні металів. 

Розрізування матеріалу 

1. Програма роботи 

1.1. Студенти повинні вивчити і провести на практиці розрізання 

матеріалів. 

1.2. Студенти повинні вивчити інструмент, який застосовується при 

розрізанні матеріалів. 

1.3. Студенти повинні набути практичні навички при розрізанні  

матеріалів. 



2. Вказівки з підготовки до роботи 

2.1. Студенти повинні самостійно за літературою ознайомитися з 

програмними питаннями. На практичному занятті з допомогою навчального 

майстра закріпити набуті знання, виконати контрольну практичну роботу 

згідно завдання виданого викладачем.  

3. Техніка безпеки при розрізанні матеріалів 

3.1. Робоче місце слюсаря повинно бути обладнане справними 

лещатами і добре освітлене. Захисна сітка на верстаку не повинна мати 

проривів. Біля верстака слід покласти підніжну решітку. Лещата на верстаку 

потрібно встановлювати відповідно до зросту слюсаря. На губках лещат 

повинна бути насічка. 

3.2. Дозволяється користуватися тільки справним інструментом. 

Дерев’яні  ручки інструменту повинні бути без сучків, тріщин та інших 

дефектів. Напилки, шабери, викрутка, шила, ножівки та інший ручний 

інструмент з гострими неробочими кінцями необхідно обладнати 

дерев'яними рівними ручками. Шийки ручок скріпляють металевими  

бандажними кільцями. 

3.3. При виконанні жерстяницьких робіт рейки на верстаках повинні 

бути міцно закріплені. 

3.4. Під час різання листового металу ручними ножицями 

забороняється тримати руку на лінії розрізу. Короткі вузькі смужки і дрібні 

деталі при різанні слід підтримувати плоскогубцями.  

4. Оснащення робочого місця 

4.1. Слюсарний верстак, слюсарні лещата, набір ріжучого, 

вимірювального і слюсарного інструменту (крейцмейселі, забила, молотки, 

кутники, лінійки). 

4.2. Плакати. 

5. Контрольні питання  

1. Назвіть основні складові ножовочного полотна. 

2. З якого матеріалу виготовляють ножовочні полотна? 

3. В залежності від призначення, на які види розділяють ножовочні 

полотна? 

4. Назвіть середні числові значення переднього кута, заднього кута і 

кута загострення.  

5. Контроль якості при розрізанні металів. 

6. Техніка безпеки при розрізанні матеріалів. 

 

 



Обпилювання матеріалів 

1. Програма роботи 

1.1. Студенти повинні вивчити і провести на практиці обпилювання 

матеріалів. 

1.2. Студенти повинні вивчити інструмент, який застосовується при 

обпилюванні матеріалів. 

1.3. Студенти повинні набути практичні навички з обпилювання 

матеріалів. 

2. Вказівки з підготовки до роботи 

2.1. Студенти повинні самостійно ознайомитися з програмними 

питаннями. На практичному занятті з допомогою навчального майстра 

закріпити набуті знання, виконати контрольну практичну роботу згідно 

завдання виданого викладачем. 

3. Техніка безпеки під час обпилювання матеріалів 

3.1. Робоче місце повинно бути обладнане справними лещатами і 

добре освітлене. Захисна сітка на верстаку не повинна мати проривів. Біля 

верстака слід покласти підніжну решітку. Лещата на верстаку слід 

встановлювати відповідно до зросту слюсаря. На губках лещат повинна бути 

насічка.  

3.2. Дозволяється користуватися тільки справним інструментом. 

Дерев’яні ручки інструменту повинні бути без сучків, тріщи  та інших 

дефектів. Напилок, шабери, ножівки та інший ріжучий інструмент з гострими 

неробочими кінцями необхідно обладнати дерев’яними рівними ручками. 

Шийки ручок  скріплюють металевими бандажними кільцями. Чистити 

напилки слід спеціальною щіткою. 

4. Оснащення робочого місця 

4.1. Слюсарний верстак, лещата слюсарні; набір напилків різних 

профілів поперечного перерізу, довжини і насічок; лекальні лінійки з 

двостороннім скосом; кутники плоскі 90 і 120; штангенциркулі з ціною 

поділки за ноніусом 0,1 і 0,05 мм; губки накладні; щітки волосяні і металеві 

(кордові). 

4.2. Плакати. 

5. Контрольні питання 

1. Що називають обпилюванням? 

2. В яких межах передбачаються припуски на обпилювання. 

3. Які напилки застосовуються при обпилюванні м’яких матеріалів? 

4. Які напилки застосовуються для обпилювання сталі, чавунів і інших 

твердих металів? 



5. Як позначаються напилки в залежності від числа насічок на 10 мм 

довжини?  

6. Як розрізняють напилки в залежності від призначення? 

7. Техніка безпеки при обпилюванні матеріалів. 

Пайка і лудіння  

1. Програма роботи 

1. Студенти повинні вивчити і провести на практиці пайку і лудіння 

матеріалів. 

2. Студенти повинні вивчити інструмент, який застосовується при пайці і 

лудінні.  

3. Студенти повинні набути практичні навички з пайки і лудіння 

матеріалів. 

2. Вказівки з підготовки до роботи 

2.1. Студенти повинні самостійно за літературою ознайомитися з 

програмними питаннями. На практичному занятті з допомогою навчального 

майстра закріпити набуті знання, виконати контрольну практичну роботу 

згідно завдання виданого викладачем.  

3. Техніка безпеки при пайці і лудінні матеріалів 

3.1. Робоче місце при пайці і лудінні повинно бути обладнане 

витяжною вентиляцію і добре освітлене. Всі роботи, пов`язані з виділенням 

шкідливих випарів, а також зачищенням деталей перед паянням і лудінням, 

необхідно виконувати тільки з ввімкненою вентиляцією. 

3.2. Посудну з кислотою для травлення необхідно розміщувати на 

столі на стійкій підставці, металеву щітку, помазок та інший інструмент 

розміщують поруч так, щоб ними було зручно користуватись. 

3.3. При травленні місця спайки кислоту слід наносити тонким 

шаром, щоб при підведенні гарячого паяльника не утворювалось бризок. 

3.4. Електропаяльник дозволяється вмикати в мережу тільки через 

штангу  з відповідною напругою. 

3.5. Після закінчення роботи паяльні лампи, без палива і охолоджені, 

здають на склад. 

3.6. При замішуванні кислоти з водою, щоб уникнути 

розбризкування, кислоту наливають у воду тонким струменем. 

3.7. Якщо кислота випадково потрапила на тіло чи одяг, її негайно 

потрібно змити великою кількістю води і нейтралізувати 5-10%-им розчином 

питної соди (одна чайна ложка на склянку води). 

 



4. Оснащення робочого місця 

4.1. Слюсарний верстак; стіл з обладнанням для розпалювання 

паяльних 

4.2. ламп і витяжним зонтом, лампи паяльні; паяльники періодичного 

підігріву (теплові); паяльники безперервного підігріву (електричні); напилки 

різні; плоскогубці; шліфувальна шкурка; щітки металеві; цинк листовий; 

олов'яно-свинцевий припой; олово; нашатир шматковий; каніфоль; 25%-й 

розчин соляної кислоти; 10%-й розчин каустичної соди, бензин; ацетон; 

рукавиці брезентові; окуляри захисні. 

5. Контрольні питання 

1. Які флюси застосовують для пайки легкоплавких і тугоплавких 

припоїв? 

2. Назвіть основні прийоми пайки легкоплавкими припоями. 

3. Обґрунтуйте прийоми пайки середньоплавкими і тугоплавкими 

припоями. 

4. Сутність лудіння розтиранням і зануренням. 

5.  Види браку при пайці і лудінні.  

6. Техніка безпеки при пайці і лудінні. 

Нарізання різьби мітчиками і плашками 

1. Програма роботи 

1.1. Студенти повинні вивчити і провести на практиці нарізання 

різьби мітчиками і плашками. 

1.2. Студенти повинні вивчити інструмент, який застосовується при 

нарізанні різьби мітчиками і плашками. 

1.3. Студенти повинні набути практичні навички при нарізанні різьби 

мітчиками і плашками. 

2. Вказівки з підготовки до роботи 

2.1. Студенти повинні самостійно за літературою ознайомитися з 

прийомами нарізання різьби мітчиками і плашками. На практичному занятті з 

допомогою навчальною майстра закріпити набуті знання, виконати 

контрольну практичну роботу згідно завдання виданого викладачем. 

3. Техніка безпеки при нарізанні різьби мітчиками і плашками 

3.1. Робоче місце повинно бути обладнане справними верстатами і 

добре освітлене. 

3.2. Дозволяється користуватися тільки справним інструментом. 

3.3. Не дозволяється працювати гайковими ключами, якщо в головках 

з`явилися тріщини, вибоїни, вм'ятини граней та інші дефекти. 

4. Оснащення робочого місця 



4.1. Слюсарні верстати, лещата слюсарні, губки накладні, настільно-

свердлильний верстат, заточний верстат; набір напилків; свердла різні, 

мітчики ручні; планки круглі; лещата ручні; штангенциркулі; різьбові 

шаблони. 

 

5. Контрольні питання 

1. Назвіть головні кути мітчика. 

2. Як поділяються мітчики за призначенням? 

3. Назвіть правила нарізання різьби мітчиком. 

4. Як нарізають зовнішню різьбу за допомогою плашки? 

5. Види і причини браку при нарізанні різьби. 

6. Техніка безпеки при нарізанні різьби мітчиками і плашками. 

Видалення зламаних шпильок і болтів із різьбових отворів 

1. Програма роботи 

 

1.1. Студенти повинні вивчити прийоми і провести видалення 

зламаних шпильок і болтів із різьбових отворів.  

1.2. Студенти повинні вивчити інструмент, який застосовується при 

видалення зламаних шпильок і болтів із різьбових отворів.  

1.3. Студенти повинні набути практичні навички з видалення 

зламаних шпильок і болтів із різьбових отворів.  

 

2. Вказівки з підготовки до роботи 

2.1. Студенти повинні самостійно за літературою ознайомитися з 

видалення зламаних шпильок і болтів із різьбових отворів. На практичному 

занятті з допомогою навчального майстра закріпити набуті знання, виконати 

контрольну практичну роботу згідно завдання виданого викладачем.  

3. Техніка безпеки при видаленні зламаних шпильок і болтів із 

різьбових отворів 

3.1. Робоче місце слюсаря повинно бути обладнане справними 

лещатами і добре освітлене. 

3.2. Дозволяється користуватися тільки справним інструментом. 

Дерев’яні ручки інструменту повинні бути без сучків, тріщи  та інших 

дефектів. 

3.3. Не дозволяється працювати гайковими ключами, якщо в головках 

з`явилися тріщини, вибоїни, вм'ятини граней та інші дефекти. Застосовувати 

ключі повинні тільки за призначенням відповідно до гайки або головки 



болта. Забороняється вставляти різні підкладки між ключем і гайкою та 

подовжувати його плече іншим ключем або відрізком труби.  

 

 

4.Оснащення робочого місця 

4.1. Слюсарний верстак; лещата; напилки, свердла різні; мітчики і розвертки, 

гаєчні ключі, викрутки; настільно-сведлильний  верстат НС-12А, молоток, 

зубила; набори болтів, гвинтів, штифтів, гайок, шплінтів; лещата ручні.  

5. Контрольні питання  

1. Які ви знаєте прийоми і методи видалення зламаних шпильок і болтів із 

різьбових отворів. 

2. Який при цьому застосовується інструмент? 

3. Контроль якості при видаленні зламаних шпильок і болтів. 

4. Техніка безпеки при видаленні зламаних шпильок і болтів. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Загальний курс слюсарної справи: підруч. / М.І. Макієнко/ .-308 с. 

2. Матеріалознавство: підруч. / М.В. Кіндрачук, В.Ф. Лабунець, Т.С. 

Климова, І.Г. Черниш. – К.: НАУ, 2012. – 492 с. 

3. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів: 

Підручник / В.Ф. Ясюк, П.П. Тонкоглас, В.В. Мартинюк. –  К.: Вища освіта, 

2005. – 528 с. 

4. Журавлев Л.Г. Физические методы исследования металлов и 

сплавов / Л.Г. Журавлев, В.И. Филатов. – Челябинск: Из-во ЮУрГУ, 2004. – 

157 с.  

5. Кузін О.А. Металознавство та термічна обробка металів / О.А. 

Кузін, Р.А. Яцюк. – Львів: Афіша, 2002. – 304 с. 

6. Матеріалознавство: підручник / С.С. Дяченко, І.В. Дощечкіна, А.О. 

Мовлян, E.I. Плешаков; за ред. проф. С.С. Дяченко. – Харків: ХНАДУ, 2007. 

– 440 с. 

7. Металознавство: підручник / О.М. Бялік, В. С. Черненко. - 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2002. – 384 с. 

8. Пахолюк А.П. Основи матеріалознавства і конструкційні матеріали: 

посібник / А.П. Пахолюк, О.А. Пахолюк. – Львів: Світ, 2005. – 172 с. 

9. Попович В.В. Технологія конструкційних матеріалів і 

матеріалознавство: підручник / В.В. Попович. – Львів: Світ, 2006. – 624 с. 

10. Попович В. Технології конструкційних матеріалів і 

матеріалознавство: Навчальний посібник / В. Попович, В. Голубець. – Суми: 

Університетська книга, 2012. – Книга ІІ. – 260 с. 

11. Технологія конструкційних матеріалів: Підручник / М. А. Сологуб, 



І. О. Рожнецький, О. І. Некоз та ін.; За ред. М. А. Сологуба. -2-ге вид., 

перероб. і допов. – К.: Вища шк., 2002. – 374 с. 

12. Хільчевський В.В. Матеріалознавство і технологія конструкційних 

матеріалів: Навч. посібник / В.В. Хільчевський, С.Є. Кондратюк, В.О. 

Степаненко, К.Г. Лопатько. – К.: Либідь, 2002. – 328 с. 

Допоміжна 

13. Лабораторний практикум з технології конструкційних матеріалів і 

матеріалознавства: Посібник / А.С. Опальчук, О.О. Котречко, Л.Л. 

Роговський. – К.: Вища школа, 2006. – 287 с.  

14. Металознавство і термічна обробка металів і сплавів із 

застосуванням комп'ютерних технологій навчання: підручник / Ю.М. Таран, 

Є.П. Калінушкін, В.З. Куцова; під ред. Ю.М. Тарана .– Дніпропетровськ: 

Дніпрокнига, 2002. – 360 с. 

15. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Фізика 

конденсованого стану матеріалів» / укладачі: Т.П. Говорун, В.О. Пчелінцев. – 

Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – 28с. 

16. Пчелинцев В.А. Методические указания к выполнению 

лабораторных работ по курсу «Физические свойства и методы исследования 

металлов» / В.А. Пчелинцев. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2007. – 75 с.  

17. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: 

підручник для вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації / За ред. 

А.С. Опальчука. – Ніжин: ТОВ Видавництво «Аспект-Поліграф», 2011. – 792 

с. 
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фонди на електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської 

обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича 

(http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-33), 

Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 
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2. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати 

дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали 

конференцій, патенти, комп'ютерні програми, статистичні матеріали, 

навчальні об'єкти, наукові звіти). 

 


