
 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ 

навчально-плануючої 

документації 

з професії «Слюсар з 

механоскладальних робіт» 

(на модульно-компетентісній основі) 



Професійна кваліфікація: слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду 

 1. Кваліфікаційна характеристика 

 2-й розряд 

 Завдання та обов'язки. Складає та регулює прості вузли та механізми. 

Виконує слюсарне оброблення та приганяння деталей за 12-14 квалітетами (5-7 

класами точності). Складає вузли та механізми середньої складності із 

застосуванням спеціальних пристроїв. Складає деталі під прихватку та 

зварювання. Ріже заготовки з прутка та листа на ручних ножицях та ножівках. 

Знімає фаски. Свердлить отвори за розміткою, кондуктором на простому 

свердлильному верстаті, а також пневматичними та електричними машинками.  

Нарізає різьбу мітчиками та пляшками. Розмічає прості деталі. З’єднує прості 

деталі та вузли паянням, болтами та холодним клепанням. Випробовує складені 

вузли та механізми на стендах та пресах гідравлічного тиску. Бере участь спільно 

зі слюсарем вищої кваліфікації в складанні складних та відповідальних вузлів та 

машин з приганянням деталей, в регулюванні зубчастих передач з установленням 

заданих кресленнями та технічними умовами бокових та радіальних зазорів. 

      Повинен знати: технічні умови на вузли та механізми, які складає; 

найменування та призначення простого робочого інструменту; найменування та 

маркування матеріалів, які обробляє, основні відомості про допуски та посадки 

вузлів та механізмів, які складає; основні механічні властивості оброблюваних 

металів; способи усунення деформації під час термічного оброблення та 

зварювання; причини виникнення корозії та способи боротьби з нею; призначення 

та правила застосування контрольно-вимірювального інструменту середньої 

складності та найбільш розповсюджених спеціальних та універсальних пристроїв; 

призначення мастильних рідин та способи їх застосування; правила розмічання 

простих деталей. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна 

підготовка на виробництві без вимог до стажу роботи.  

2. Вимоги до  освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної 

кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Слюсар з 

механоскладальних робіт 2-го розряду 

2.1. При вступі на навчання 

Базова або повна загальна середня освіта. 

2.2. Після закінчення навчання  

Базова або повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) 

освіта  або професійна підготовка на виробництві та освітньо-кваліфікаційний 

рівень «кваліфікований робітник» за професією Слюсар з механоскладальних 

робіт 2-го розряду.  



Професійна кваліфікація: слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду 

1.  Кваліфікаційна характеристика 

 3-й розряд 

 Завдання та обов'язки. Виконує слюсарне оброблення та приганяння 

деталей в межах 11-12 квалітетів (4-5-го класів точності) із застосуванням 

універсальних пристроїв. Складає, регулює та випробовує вузли і механізми 

середньої складності та виконує слюсарне оброблення за 7-10 квалітетами (2-3-м 

класами точності). Розмічає, шабрує, притирає деталі та вузли середньої складності. 

Виконує елементарні розрахунки з визначення допусків, посадок та конусності. 

Запресовує деталі на гідравлічних та гвинтових механічних пресах. Випробовує вузли та 

механізми, які складає на спеціальних установках. Усуває дефекти, які виявлені під час 

складання та випробовування вузлів і механізмів. Регулює зубчасті передачі з 

установленням заданих кресленнями та технічними умовами бокових та 

радіальних зазорів. Виконує статистичне та динамічне балансування 

відповідальних деталей простої конфігурації на спеціальних балансувальних 

верстатах з іскровим диском, призмах та роликах. Паяє різними припоями. 

Складає складні машини агрегатів та верстатів під керівництвом слюсаря вищої 

кваліфікації. Керує підіймально-транспортним устаткуванням з підлоги. Стропує 

та ув’язує вантажі для підіймання, пересування, установлення та складування. 

       Повинен знати: будову та принцип роботи вузлів, механізмів та верстатів, 

які складає, технічні умови на їх складання; механічні властивості металів, які 

обробляє, та вплив термічного оброблення на них; види заклепочних швів та 

зварних з’єднань та умови забезпечення їх міцності; склад туго- і легкоплавких 

припоїв, флюсів, протрав та спосіб їх готування; будову середньої складності 

контрольно-вимірювальних інструментів та пристроїв; правила заточування та 

доведення складного інструменту; допуски та посадки, квалітети (класи точності) 

та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення), способи розмічання деталей 

середньої складності.  Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та 

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня 

освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж 

роботи за професією слюсаря з механоскладальних робіт 2-го розряду – не менше 

1 року. 

2. Вимоги до  освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної 

кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Слюсар з механоскладальних 

робіт 3-го розряду 

2.1. При продовженні навчання 

Повна або базова загальна середня освіта. 

2.2. При підвищенні професійної кваліфікації  

Освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією 

Слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду; стаж роботи за професією 

Слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду – не менше 1 року 

2.3. Після закінчення навчання  

Базова або повна загальна середня освіта та професійна (професійно-

технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві, освітньо-

кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Слюсар з 

механоскладальних робіт 3-го розряду. 



Професійна кваліфікація: слюсар з механоскладальних робіт 4-го розряду 

1. Кваліфікаційна характеристика 

4-й розряд 

  Завдання та обов'язки. Виконує слюсарне оброблення та приганяння 

великих та відповідальних деталей та складних вузлів за 7-10-м квалітетами  

(2-3-м класами точності). Складає, регулює та випробовує складні вузли агрегатів, 

машини та верстатів. Притирає та шабрує сполучені поверхні складних деталей та 

вузлів. Обробляє внутрішні пази, щліцеві з’єднання – евольвентні та прості. 

Підганяє натяги та зазори, центрує деталі, вузли та агрегати, які монтує. Монтує 

трубопроводи, які працюють під тиском повітря та агресивних спец продуктів. 

Виконує статичне та динамічне балансування відповідальних вузлів машин та 

деталей складної конфігурації на спеціальних балансувальних верстатах. Усуває 

дефекти, які виявляє під час складання та випробування вузлів, агрегатів, машин. 

Запресовує на гідравлічних та гвинтових механічних пресах. Бере участь у монтажі 

та демонтажі випробувальних стендів, в складанні, регулюванні та випробуванні 

особливо складних експериментальних та унікальних машин під керівництвом 

слюсаря більш вищої кваліфікації.  
 Повинен знати:  конструкцію, кінематичну схему та принцип роботи 

вузлів механізмів та верстатів, які складає; технічні умови на установлення, 

регулювання та приймання вузлів, машин, які складає, будову, призначення та 

правила застосування робочого, контрольно-вимірювального інструменту, 

приладів та пристроїв; систему допусків та посадок, квалітетів (класів точності) та 

параметрів шорсткості (класів чистоти оброблення); принцип взаємозамінності 

деталей та вузлів; способи розмічання складаних деталей та вузлів, спосіб 

термооброблення та доведення особливо складного слюсарного інструменту; 

способи запобігання та усунення деформації металів та внутрішніх напружень в 

процесі термічного оброблення та зварювання; основи механіки та технології 

металів в межах роботи, яку виконує.  

 Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення 

кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з механоскладальних робіт 3 

розряду – не менше 1 року.  

2. Вимоги до  освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної 

кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Слюсар з 

механоскладальних робіт 4-го розряду 

 2.1. При продовженні навчання  

Базова або повна загальна середня освіта. 

2.2. При підвищенні професійної кваліфікації  

Освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією 

Слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду; стаж роботи за професією 

Слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду не менше – 1 року. 

2.3. Після закінчення навчання  

Базова або повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) 

освіта та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією 

Слюсар з механоскладальних робіт 4-го розряду. 



      Витяг зі стандарту 

Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників 

Професія: Професія: 7233 Слюсар з механоскладальних робіт 

Професійна кваліфікація: слюсар з механоскладальних робіт 2 розряду 

Загальний фонд навчального часу – 758  години 

№ 

з/п 
Напрям підготовки 

Всього 

годин 
ЗПБ 

 

МСР  

–  3.1.       

 

МСР 

– 3.2.         

 

МСР 

– 3.3. 

1 Загальнопрофесійна підготовка 52 52       

2 Професійно-теоретична підготовка 255 109 10 10 126 

3 Професійно-практична підготовка  414 60 12 12 330 

4 Кваліфікаційна пробна робота  7         

5 Консультації 30         

6 
Державна кваліфікаційна атестація (або 

поетапна атестація при продовженні навчання) 
7       

  

7 Загальний обсяг навчального часу (без п.п.4,5) 728 221 22 22 456 

 



 

Витяг зі стандарту 

Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників 

Професія: Професія: 7233 Слюсар з механоскладальних робіт 

Професійна кваліфікація: слюсар з механоскладальних робіт 3 розряду 

Загальний фонд навчального часу – 493  години 

 

 

№ 

з/п 
Напрям підготовки 

Всього 

годин 

МСР  

– 3.1. 

1 Загальнопрофесійна підготовка   

2 Професійно-теоретична підготовка 130 130 

3 Професійно-практична підготовка  336 336 

4 Кваліфікаційна пробна робота 7   

5 Консультації 20   

6 
Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні 

навчання) 
7   

7 Загальний обсяг навчального часу (без п.п. 4,5) 473 466 



 

Витяг зі стандарту 

Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників 

Професія: Професія: 7233 Слюсар з механоскладальних робіт 

Професійна кваліфікація: слюсар з механоскладальних робіт 4 розряду 

Загальний фонд навчального часу – 503  години 

 

 

 

№ 

з/п 
Напрям підготовки 

Всього 

годин 

МСР  

– 4.1 

1 Загальнопрофесійна підготовка   

2 Професійно-теоретична підготовка 100 100 

3 Професійно-практична підготовка  376 376 

4 Кваліфікаційна пробна робота 7   

5 Консультації 20   

6 
Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при 

продовженні навчання) 
7   

7 Загальний обсяг навчального часу (без п.п. 4,5) 483 476 



 

Загальнопрофесійний блок і зміст загальнопрофесійнихкомпетентностей 

Загальнопрофесійний блок 

та зміст загальнопрофесійних компетентностей 
 

Познач

ення 

Загальнопрофесійн

і компетентності 

Зміст загальнопрофесійних 

компетентностей 

ЗПК.1 Оволодіння 

основами трудового 

законодавства 

- Знати: основи трудового законодавства;  

- основні трудові права та обов’язки працівників;  

- положення, зміст, форми та строки укладання трудового договору;  

- діючі соціальні гарантії та соціальний захист на підприємстві; 

обов’язки та відповідальність працівника та роботодавця; порядок 

звернення працівника до комісії щодо трудових спорів 

Уміти: висловлювати та обґрунтовувати свою точку зору; 

користуватися юридичними актами та юридичною літературою 

ЗПК.2 Оволодіння 

основами  галузевої 

економіки та 

підприємництва 

Знати: економічний розвиток України на сучасному етапі; 

загальні основи суспільного виробництва; 

поняття ринку і ринкових відносин, формування  та розвиток 

ринку; системи підприємництва, підприємство у системі ринкових 

відносин; основи організації управління підприємством; 

 інструменти державного регулювання економіки. 

Уміти: застосовувати економічні знання на практиці; 

уміти складати бізнес-план; 

 пояснювати принципи та механізм оподаткування; розраховувати 

ВВП та ВНД, прибутковість та рентабельність підприємств 

ЗПК.3 Оволодіння 

основами 

енергозбереження, 

раціональна робота 

електрообладнання 

Знати: основні види енергії та енергоресурсів; 

 нетрадиційні та поновлювані джерела енергії;  

енергетичну ситуацію в Україні та в світі; 

 глобальні екологічні проблеми у зв’язку із забрудненням 

навколишнього середовища. 

Уміти: раціонально використовувати енергоресурси та матеріали в 

професійній діяльності;  

проводити енергетичний аудит класу, закладу освіти;  

ефективно використовувати енергоресурси в побуті 

ЗПК.4 Оволодіння 

основами 

матеріалознавства 

Знати: основні відомості про метали і сплави; 

їх властивості та методи визначення; маркування деталей та їх 

застосування;  

класифікацію металів та сплавів. 

Уміти: класифікувати метали і сплави; 

розшифровувати маркування матеріалу;  

застосовувати матеріали  та сплави за їх призначенням; 

порівнювати фізичні та технологічні властивості металів, їх 

визначення за методами обробки 

ЗПК.5 Оволодіння 

способами 

виконання та 

читання креслень  

Знати: основи проектної графіки;  

способи графічного зображення деталей;  

геометричні будови в кресленні;  

поняття про перерізи та розрізи, їх види, позначення; 

складальне креслення: призначення, зміст, специфікації, 

деталізація; 



правила читання простих та складних креслень; 

загальні відомості про з’єднання деталей: різьбові, шпонкові, 

шліцові; 

правила читання схем: кінематичних, гідравлічних, електричних; 

розмірні ланцюги і бази для відліку розмірів. 

Уміти: володіти способами графічного зображення деталей: 

малюнком, ескізом і кресленням; 

володіти прийомами геометричних побудов у кресленні та під час 

розмічання;  

виконувати прості та складні креслення;  

наносити розміри з граничними відхиленнями; 

визначати шорсткість поверхні; 

читати креслення та конструкторську документацію до них; 

читати різноманітні схеми; 

визначати розміри конструктивних елементів деталей (пазів, різьби 

та інше) за таблицями 

ЗПК.6 Оволодіння 

основами 

електротехніки з 

основами 

промислової 

електроніки 

Знати: основні поняття про електричне коло, електричні кола  

постійного струму, магнітного кола, електричні кола змінного 

струму;  

призначення і класифікацію електронних приладів і пристроїв;  

види і методи електричних вимірювань та електровимірювальні 

прилади; 

призначення, будову і принцип дії трансформаторів, їх основні 

параметри; 

будову і принцип дії машин змінного струму та постійного струму; 

призначення і принцип роботи електричних апаратів. 

Уміти: користуватися комутаційними апаратами 

ЗПК.7 Оволодіння 

основами 

теоретичної 

механіки 

Знати: основні поняття та завдання теоретичної механіки 

(кінематики, статики, динаміки); 

систему розрахунку сил, які діють на тіло. 

Уміти: розраховувати основні сили, які діють на тіло 

ЗПК.8 Оволодіння  

відомостями  про 

опір матеріалів 

Знати: основні поняття опору матеріалів; 

основні сили, які діють на ріжучий інструмент, 

процес утворення стружки; 

роль мастильно-охолоджуючої рідини в процесі різання 

Уміти: визначати сили опору різання; 

розраховувати міцніть ріжучого інструменту 

ЗПК.9 Оволодіння 

допусками та 

технічними 

вимірюваннями 

Знати: поняття по лінійні розміри, визначення одиниць 

вимірювання; 

розрахунки допусків; 

види посадок; 

вимірювальні інструменти. 

Уміти: володіти штангенінструментом і мікрометричними 

інструментами; 

розраховувати допуски та посадки;  

володіти табличними значеннями «Квалітетом шорсткості»  

для визначення і розрахунку посадок та різьбових з'єднань 

ЗПК.10 Оволодіння 

основами теорії 

різання металів 

Знати: основи з теорії різання металів; 

фізичні  та механічні властивості, які діють на ріжучий інструмент. 

Уміти: розраховувати режими різання; 

визначати види стружки; 

визначати види спрацювання різця; 

вибирати мастильно-охолоджуючу рідину 



 

 

 

      

     

     

ЗПК.11 Оволодіння 

основами механіки 

верстатів 

Знати: основні механізми верстатів; 

передачі, що застосовують у верстатах. 

Уміти: розраховувати передачі зубчатих коліс;  

читати кінематичні схеми; 

розраховувати швидкість різання 

ЗПК.12 Оволодіння  

сучасними 

технологічними 

процесами 

механічної обробки 

матеріалів 

Знати: сучасні технологічні процеси обробки;  

високопродуктивні процеси токарної обробки;  

контроль якості продукції. 

Уміти: складати технологічні процеси обробки деталі;  

оформляти технологічну документацію;  

контроль виготовлення деталі 

ЗПК.13 Дотримання 

основних положень 

з охорони праці, 

промислової та 

пожежної безпеки, 

виробничої санітарії 

Знати: вимоги нормативних актів про охорону праці з пожежної 

безпеки, виробничої санітарії і навколишнього середовища; 

вимоги інструкцій підприємства з охорони праці та пожежної 

безпеки;  

вимоги до організації робочого місця;  

правила надання долікарської  допомоги в разі ураження 

електричним струмом; 

правила електробезпеки під час обслуговування  електроустановок 

в обсязі кваліфікаційної групи II. 

Уміти: визначати необхідні засоби індивідуального та 

колективного захисту, їх справність, правильно їх застосовувати; 

застосовувати первинні засоби пожежогасіння 

ЗПК.14 Дотримання вимог 

виконання 

обов’язкових дій 

при ліквідації аварій 

та їхніх наслідків та 

при наданні першої 

долікарської 

допомоги 

потерпілим у разі 

нещасних випадків 

Знати: план ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків; 

правила та засоби надання долікарської допомоги потерпілім у разі 

нещасних випадків. 

Уміти: ліквідувати  аварії та їхні наслідки; 

надавати долікарську допомогу потерпілим у разі нещасних 

випадків під час аварій;  

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і 

усунення природних і непередбачених виробничих негативних 

явищ (пожежі, аварії, повені тощо) 

ЗПК.15 Оволодіння 

основами роботи на 

персональному 

комп’ютері 

Знати: основи роботи на персональному комп’ютері; 

вимоги до влаштування робочого місця та правила безпеки роботи 

на персональному комп’ютері. 

Уміти: працювати на персональному комп’ютері в обсязі, 

достатньому для виконання професійних обов’язків 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 

Робоча навчальна програма з предмета 

«Основи ринкової економіки і підприємництва» 

 

№ 

з/п 

 

Тема 

Кількість годин 

усього  з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Галузева структура економіки 1  

2. Система підприємництва. Підприємство в системі 

ринкових відносин 

1  

3. Система управління. Менеджмент 1  

4. Маркетинг 1  

5. Фінансова база підприємств 2 1 

6. Оплата праці 2 1 

7. Податкова політика держави 2 1 

8 Трудові відносини. Безробіття 2 1 

Усього годин 12 4 

 

Тема 1. Структура економіки 

Основні завдання курсу. Основи ринкової економіки і підприємництва. Необхідність 

вивчення курсу для підготовки кваліфікованих конкурентоспроможних працівників всіх видів 

економічної діяльності. 

Поняття національної економіки. Суспільний поділ праці та його роль у формуванні 

галузевої структури економіки. Галузева структура економіки та показники що її 

характеризують. Основні фактори, які впливають на формування галузевої економіки. 

Досягнення, проблеми та перспективи розвитку окремих галузей. 
 

Тема 2. Система підприємництва. Підприємство в системі ринкових відносин 

Підприємництво – соціально-економічна основа ринкової економіки. Умови розвитку 

підприємництва, його функції. Види підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми 

підприємництва в різних галузях економіки. Підприємство в системі ринкових відносин. 

Функції та ознаки підприємництва. Види підприємств. Виробничі фонди підприємств. 
 

Тема 3. Система управління. Менеджмент 

Поняття про управління. Принципи, функції, методи, стилі управління. Сучасні вимоги до 

менеджера. Корпоративна культура. Міжнародний менеджмент. Особливості національного 

менеджменту. 
 

Тема 4. Маркетинг 

Поняття про маркетинг, його сутність. Основні завдання, принципи, функції та види 

маркетингу. 

Комплекс маркетингу. Особливості маркетингу у сфері послуг. Товарна, цінова та 

рекламна політика маркетингу. Міжнародний маркетинг. 
 



 

Тема 5. Фінансова база підприємств 

Витрати виробництва, їх види. Собівартість продукції, поняття про ціни, їх види. Система 

ціноутворення. 

Прибуток, його види. Розподіл та використання прибутку. Рентабельність, як один з 

показників ефективності виробництва. 

Лабораторно-практична робота: Визначення величини прибутку та рентабельності 

підприємства. 

 

Тема 6. Оплата праці 

Сутність заробітної плати, її види. Форми та системи оплати праці. Тарифна система та її 

елементи (класи, категорії, розряди), порядок їх присвоєння. Захист заробітної плити від 

інфляції. Нові форми оплати праці. 

Лабораторно-практична робота: Розрахунок величини заробітної плати адміністратора. 

 

Тема 7. Податкова політика держави 

Поняття про податкову систему, її принципи. Функції податків. Системи оподаткування 

доходів. Елементи системи оподаткування. Класифікація податків: загальнодержавні і місцеві, 

прямі і непрямі. Пільги при оподаткуванні доходів. 

Лабораторно-практична робота: Розрахунок податків з доходів адміністратора. 

 

Тема 8. Трудові відносини. Безробіття 

Трудові ресурси. Економічно-активне населення та його використання. Зайнятість 

населення. Безробіття, його види. Закон України «Про зайнятість населення». Конкуренція на 

ринку праці. Підготовка конкурентоспроможних працівників з урахуванням суспільних потреб – 

основа соціального захисту населення. Служба зайнятості, її завдання. 

Лабораторно-практична робота: Визначення ситуації на ринку праці. 

 

 

Схвалено на засіданні педагогічної 

ради 

Протокол №11  від 26.06.19 р. 

Розглянуто  на засіданні методичної комісії  
 

Протокол № 10        від 25.06.19 р 

Голова комісії____________ Ю. Дехтяренко  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Робоча навчальна програма з предмета 

«Основи трудового законодавства» 

 

№ 

з/п 

 

Тема 

Кількість годин 

усього  з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Законодавство про працю 2  

2. Трудовий договір 4  

3. Робочий час та час відпочинку 4  

Усього годин 10  

 

Тема 1. Законодавство про працю України та його складові частини. 

Кодекс законів про працю України Конституція України про право громадян на працю. 

КЗпП України та інші законодавчі акти про основні трудові права та гарантії їх забезпечення. 

Особливості регулювання праці окремих категорій працівників. Трудові та соціально-побутові 

пільги для працівників. 

 

Тема 2. Трудовий договір, Закон України «Про внесення змін та доповнень, що 

стосуються трудового договору в КЗпП України» 

Зміст трудового договору та гарантії при його укладенні, зміни та припинення. Терміни 

трудового договору. Обмеження спільної роботи родичів на підприємствах, в установах, 

організаціях. Випробування під час прийому на роботу. Переведення на іншу роботу та суттєві 

зміни умов праці. Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору. 

Переважне право залишитись на роботі при вивільненні працівників. Вихідна допомога. 

Усунення від роботи. Довідка про роботу та заробітну плату. Трудова угода. Контракт – 

особлива форма трудової угоди. 

 

Тема 3. Робочий час та час відпочинку. Закон України „Про відпустки” 

Норма тривалості – робочого часу. Робота в нічний час. Неповний робочий чає. 

Обмеження надурочних робіт та граничні норми її використання. Розподіл робочого дня на 

частини. Сумарний облік робочого часу. Перерва на відпочинок та харчування. Робота у вихідні 

дні. Компенсація за роботу у вихідні та святкові дні. Щорічні основні відпустки та порядок їх 

надання. Розрахунок стажу роботи, що дає право на відпустку. Додаткові, творчі та інші види 

відпусток. Право на відпустку під час переведення на іншу роботу. 

Лабораторно-практична робота: Організація трудової і виробничої дисципліни. 

Відпрацювання навичок щодо обліку робочого часу, обчислення стажу роботи. 

 

 

 

Схвалено на засіданні педагогічної 

ради 

Протокол №11  від 26.06.19 р. 

Розглянуто  на засіданні методичної комісії  
 

Протокол № 10        від 25.06.19 р 

Голова комісії____________ Ю. Дехтяренко  



 

 

 

 

 

 

 

 

Робоча навчальна програма з предмета 

«Основи енергозбереження, раціональної роботи електрообладнання» 

 

№ 

з/п 

 

Тема 

Кількість годин 

усього  з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Вступ 

 
1  

2. Поняття енергії та енергоефективності. Види енергії. 1  

3. Аналіз енергоспоживання в Україні. 2  

4/ Проблеми екології, пов’язані з енергетикою. 2  

5/ Дослідження енергоефективності галузі. 2  

6/ Потенціал енергоефективності на підприємстві. 2  

7/ Підвищення енергоефективності на робочому місці. 2 1 

8/ Потенціал енергоефективності у побуті 2 1 

Усього годин 14 2 
 

Вступ. Презентація курсу 

 Сучасний етап енергозбереження в Україні. Актуальність ефективного використання 

енергії та енергоресурсів. Огляд змісту предмета. Порядок вивчення, контролю та підсумкової 

атестації 
 

Тема 1. Поняття енергії та енергоефективності. Види енергії 

Поняття енергії, її роль в житті людини і суспільства. Енергетична основа 

життєдіяльності людини: структура сучасного енергоспоживання. Енергоємність природних 

речовин та перетворювання енергії. 

Джерела енергії. Перетворення енергії. Ланцюги харчування. Енергетичні закони. 

Одиниці виміру енергії. Традиційні і альтернативні види енергії: поновлювані та не 

поновлювані джерела енергії. Споживання енергії в світі, світові запаси енергоресурсів. 

Актуальність переходу людства на ефективне використання енергетичних ресурсів та 

альтернативних джерел енергії. Схема трансформації енергії. 

Поняття енероефективності та енергозбереження. Збереження природних ресурсів. 

Варіанти життєвого циклу енергоресурсів. Приклади. 
 

Тема 2. Аналіз енергоспоживання в Україні 

Енергоресурси України, ефективність їх використання. Баланс між видобуванням 

енергоресурсів та їх споживанням. Енергетична залежність країни та шляхи її подолання. 

Програма розвитку енергетики України. 

Енергоємність вітчизняної продукції. Потенціал енергозбереження в Україні. Приклади 

використання альтернативних джерел енергії та економії енергоресурсів. Економічна 

ефективність переходу на альтернативні джерела енергії. Національна нормативно-правова база 

з енергоефективності. 
 

Тема 3. Проблеми екології, пов'язані з енергетикою 

Джерела забруднення довкілля. 

Вплив використання енергоресурсів на стан довкілля. Парниковий ефект. Зміни клімату. 



Забруднення природи. Приклади заходів, що поліпшують екологічний стан довкілля. 

Енергозбереження і охорона довкілля. 

Законодавство, що регламентує світову і національну екологічну безпеку. 

Стан екології в Україні. Наслідки екологічних катастроф. 
 

Тема 4. Дослідження енергоефективності галузі 

Аналіз енергетичних ресурсів, що використовується в галузі. 

Шляхи економії енергії в галузі. Альтернативні джерела енергії, що використовуються в 

галузі. Приклади. Організація робіт з енергозбереження в галузі. Вплив галузі на екологію. 

Нормативні документи з енергозбереження в галузі. 
 

Тема 5. Потенціал енергоефективності на підприємстві 
Потоки енергій, що споживаються на підприємстві, шляхи з енергозбереження на 

підприємстві. 

Організація енергозбереження на підприємстві та місце в цьому процесі конкретного 

робітника (Схема). 

Частка енергоресурсів у собівартості продукції підприємства. 

Альтернативні джерела енергії, що використовуються на підприємстві. Аналіз 

можливості використання альтернативних джерел енергії на підприємстві (Пропозиції). 

Вплив підприємства на екологію довкілля і визначення шляхів її зменшення (Приклади). 
 

Тема 6. Підвищення енергоефективності на робочому місці 
Аналіз трудових процесів на робочому місці та визначення видів енергоресурсів, що 

потрібні для їх виконання (енергетичний аудит робочого місця). 

Розроблення заходів з енергозбереження на робочому місці з урахуванням дотримання 

правил і норм безпеки та гігієни праці (Приклади). 

Нормативна база з енергозбереження та економічне стимулювання енергозбереження на 

робочому місці. 

Навчальний заклад - робоче місце учня. Потенціал енергоефективності навчального 

закладу (розроблення проекту). 
 

Тема 7. Потенціал енергоефективності у побуті 

Види енергії, що споживаються в побуті , енергетичний аудит квартири, будинку. Аналіз 

втрат тепла в будинку (квартирі). 

Облік використання енергоресурсів в квартирі (будинку) та економічна ефективність їх 

використання. 

Розроблення проекту з енергозбереження в будинку (квартирі) з урахуванням 

дотримання правил енергетичної та екологічної безпеки в побуті. 

Приклади використання в побуті альтернативних джерел енергії. 
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Робоча навчальна програма з предмета 

«Основи матеріалознавства» 

 

№ 

з/п 

 

Тема 

Кількість годин 

усього  з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Метали, їх властивості та методи визначення 2  

2. Основні відомості з теорії сплавів 4  

3. Сталі 4  

Усього годин 10  

 

Тема 1. Метали, їх властивості та методи визначення 

Основні відомості про метали та їх властивості. Значення металів для народного 

господарства. Чорні і кольорові метали. Основні фізичні, хімічні, механічні та технологічні 

властивості металів. Поняття про випробування металів. Залежність властивостей металів від 

структури.  

 

Тема 2. Основні відомості з теорії сплавів 

Сплави, системи сплавів та діаграми стану. Кристалізація сплавів. Поліморфізм заліза. 

Структури сплавів. Залізовуглецеві сплави. Діаграма стану сплаву залізо-цементит. 

 

Тема 3. Сталі 

Сталі. Класифікація за хімічним складом, якістю та призначенням. 

Вуглецеві сталі; хімічний склад, механічні та технологічні властивості. Маркування 

вуглецевих конструкційних та інструментальних сталей, їх застосування. 

Леговані сталі. Вплив на якість сталі легуючих елементів: марганцю, хрому, нікелю, 

молібдену, кобальту, вольфраму, титану й ін. Механічні і технологічні властивості легованих 

сталей. Маркування і застосування легованих конструкційних та інструментальних сталей. 

Швидкорізальні сталі. 
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Робоча навчальна програма з предмета 

«Способи виконання та читання креслень» 

 

№ 

з/п 

 

Тема 

Кількість годин 

усього  з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Основи виконання креслень 4 2 

2. Читання креслень, схем 6 4 

Усього годин 10 6 

 

Тема 1. Основи виконання креслень 
Основи проектної графіки. Способи графічного зображення деталей. Геометричні будови в 

кресленні. Поняття про перерізи та розрізи, їх види, позначення. Складальне креслення: призначення, 

зміст, специфікації, деталізація. Правила читання простих та складних креслень. 

Лабораторно-практичні роботи: Прийоми побудови геометричних фігур. 
 

Тема 2. Читання креслень, схем 

 Загальні відомості про з’єднання деталей: різьбові, шпонкові, шліцові. Правила читання схем: 

кінематичних, гідравлічних, електричних. Розмірні ланцюги і бази для відліку розмірів. 
Лабораторно-практичні роботи: Виконання простих і складних креслень з нанесенням розмірів та 

граничних відхилень. 

Читання креслення і конструкторської документації до них, читання схем. 
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Робоча навчальна програма з предмета 

«Основи електротехніки з основами промислової електроніки» 

 

№ 

з/п 

 

Тема 

Кількість годин 

усього  з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Електромагнетизм  1  

2. Змінний струм та кола змінного струму 1  

3. Електричні та радіотехнічні вимірювання 

Електровимірювальні прилади 
1 

 

4. Трансформатори  1  

5. Електричні машини змінного струму 1   

6. Електричні машини постійного струму 2 1 

7. Електричні апарати 1  

Усього годин 8 1 

 

Тема 1. Електромагнетизм 

Самоіндукція, величина та напрямки електрорушійної сили самоіндукції. Взаємоіндукція. 

Взаємна індуктивність. Вихрові струми та їх використання.  

 

Тема 2. Змінний струм та кола змінного струму  

Послідовне і паралельне з’єднання індуктивності та ємності. Резонанси напруг і струмів, 

векторні діаграми. Рівномірне і нерівномірне, симетричне й несиметричне навантаження, роль 

нульового проводу. Активна, реактивна й повна потужність у трифазній мережі. 

 

Тема3. Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади 

Вимірювання потужності у трифазній мережі змінного струму. Вимірювання коефіцієнта 

потужності. Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірювальних 

приладів. 

 

Тема 4. Трансформатори 

Стислі відомості про трифазні і спеціальні (автотрансформатори) трансформатори. 

Основні характеристики автотрансформаторів та області застосування.  

 

Тема 5. Електричні машини змінного струму 

Синхронні генератори. Синхронні двигуни, трифазні та однофазні.  Робота синхронної 

машини в режимі генератора та двигуна.Сучасні типи синхронних і асинхронних двигунів,  

способи їх пуску, реверсування і регулювання швидкості обертання.  

 

Тема 6. Електричні машини постійного струму 

Поняття про двигуни постійного струму: пуск у хід, регулювання швидкості і зміни 

напрямку обертання валу. Двигуни з паралельним, послідовним збудженням . Схеми 

включення, пуск, регулювання швидкості обертання двигунів, їх реверсування. Двигуни 

постійного струму, схема вмикання двигуна з реостатом, реверсування і регулювання 

швидкості.  



Лабораторно-практична: 

1.Робота з електродвигуном постійного струму паралельного та змішаного збудження ( за 

завданням викладача).  

 

Тема 7. Електричні апарати 
Класифікація апаратури управління, регулювання та захисту: вимикачі та рубильники, 

автомати, запобіжники, реостати, контролери, магнітні пускачі, теплові реле та їх застосування. 

Пристрої до механічного переключення швидкості, переміщення блоків і переключення 

електромагнітних муфт; їх переваги і недоліки.  

Розташування приладів і апаратури керування. Електропроводка: нерухома і рухома.  
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Робоча навчальна програма з предмета 

«Основи теоретичної механіки» 

 

№ 

з/п 

 

Тема 

Кількість годин 

усього  з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Основні поняття та аксіоми статики 2  

2. Плоска система збіжних сил 6 2 

Усього годин 8 2 

 

Тема 1. Основні поняття та аксіоми статики. 

Основні поняття та завдання теоретичної механіки (кінематики, статики, динаміки).  

 

Тема 2. Плоска система збіжних сил. 

Система розрахунку сил, які діють на тіло. 

Лабораторно-практина робота: Розрахунок  основних сил, які діють на тіло 
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Робоча навчальна програма з предмета 

«Відомості про опір матеріалів» 

 

№ 

з/п 

 

Тема 

Кількість годин 

усього  з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Опір матеріалів 2  

2. Різальний процес 7 4 

Усього годин 9 4 

 

Тема 1. Опір матеріалів 

Основні поняття опору матеріалів. Основні сили, які діють на ружучий інструмент. 

 

Тема 2. Різальний процес. 

Основи різального процесу. Процес утворення стружки. Роль мастильно-охолоджуючої 

рідини в процесі різання. 

Лабораторно-практична робота. Визначення сили опору різання. Розрахунок міцності 

ріжучого інструменту. 
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Робоча навчальна програма з предмета 

«Допуски та технічні вимірювання» 

 

№ 

з/п 

 

Тема 

Кількість годин 

усього  з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Метрологія і технічні вимірювання 1  

2 Засоби вимірювання лінійних розмірів 3 1 

3 Основні відомості про розміри та з’єднання в 

машинобудуванні. Допуски та посадки гладких 

циліндричних і площинних поверхонь 

 

1 

 

 

4 Шорсткість поверхонь 1  

5 Допуски кутів і конусів. Засоби вимірювання кутів і 

гладких конусів. Допуски і посадки різьбових 

з’єднань 

2 1 

Усього годин 8 2 

 

Тема 1. Метрологія і технічні вимірювання  

Поняття про неминучі погрішності при виготовленні деталей та складані виробів на 

виробництві. Види погрішностей.  

Основні поняття про взаємозамінність, її види і точність виготовлення продукції.  

Поняття про стандартизацію, нормалізацію, системи допусків, посадок як основи 

взаємозамінності в машинобудуванні. 

Поняття про метрологію як науку про вимірювання, про методи і засоби їх виконання. 

Основні метрологічні терміни. 

Види вимірювань: пряме і непряме, контактне та безконтактне. 

Основні метрологічні показники вимірювальних інструментів та приборів: інтервал поділу 

шкали, ціна поділу, діапазон вимірювання. Погрішності вимірювань. Погрішності показників 

вимірювальних засобів. Призначення вимірювальних інструментів, правила користування. 

 

Тема 2. Засоби вимірювання лінійних розмірів 

Міри та їх роль у забезпеченні єдності вимірювань у машинобудуванні. Плоскопаралельні 

кінцеві міри довжини, їх призначення. Класи точності кінцевих мір. Набори мір.  

Універсальні засоби для вимірювання лінійних розмірів. Штангенінструменти: 

штангенциркуль, штангенглибиномір (0,1 і 0,05мм), штангенрейсмус. 

Устрій ноніуса штангенінструментів. Прийоми вимірювання.  

Засоби вимірювання погрішностей плоских поверхонь: лінійки лекальні. Повірочні плити. 

Вимірювання відхилень методом “на просвіт”. Вибір засобів вимірювання. Основні фактори, які 

визначають засоби вимірювання: допуск розміру, тип виробництва, економічна ефективність 

засобів вимірювання. Таблиця вибору засобів вимірювання.  

Колібри гладкі і колібри для контролю довжини, виступів та уступів. 

 

Лабораторно-практична робота: 

1. Вимірювання розмірів та відхилень форми вала штангенінструментом. 

 



Тема 3. Основні відомості про розміри та з’єднання в машинобудуванні  

Поняття про розміри: номінальний розмір, похибка розміру, дійсний розмір, граничні 

відхилення (нижнє, верхнє). Допуск розміру. Умова дійсності розміру.  

Поле допуску. Схема розташування полів допуску. 

Розподіл дійсних допусків. Похибка обробки деталей та похибка вимірювань. 

Позначення номінальних розмірів і граничних відхилень розмірів на кресленнях. Таблиці 

допусків, правила їх застосування. 

Поняття “отвір і вал”. Посадка. Зазор. Натяг. Найбільший і найменший зазор і натяг. Групи 

посадок: з гарантованим зазором, гарантованим натягом.  

Поняття про систему допусків та посадок. Єдина система допусків і посадок (ЄСДП). 

Основне відхилення.  

Система отвору та система валу. Точність обробки. Класи точності (система ОСТ). 

Квалітети в ЄСДП. Поля допусків отворів і валів по ОСТ і стандартам ЄСДП. Посадки з 

гарантованим зазором, з гарантованим натягом і перехідні. Таблиці граничних відхилень у 

системі ЄСДП. Поняття о допусках, вільних розмірах.  

Користування таблицями. Визначення граничних відхилень і посадок на кресленнях.  

 

Тема 4. Шорсткість поверхонь 

Параметри шорсткості поверхонь. Класи чистоти поверхонь. Позначення шорсткості на 

кресленнях. Засоби контрою шорсткості поверхонь. Зразки шорсткості.  

 

Тема 5. Допуски кутів і конусів. Засоби вимірювання кутів і гладких конусів  

Нормальні кути і нормальні конусності. Допуски на кутові розміри. Ступіні кутових 

розмірів. Гладкі конічні з’єднання, і їх основні елементи. Допуски на основні елементи і кутові 

параметри.  

Засоби вимірювання кутів і конусів: кутові міри, кутомір з конусом, машинобудівні рівні, 

конусоміри. Загальні відомості про різьбові з’єднання. Основи взаємозамінності різьб. 

Компенсація шага та профілю різьби. Основні параметри метричної різьби. Допуски метричних 

різьб. Ступені точності різьби і ряди відхилень. Позначення різьби на кресленнях. Калібрі для 

контролю різьби болтів та гайок. Різьбові шаблони.  

 

Лабораторно-практична робота:  

1. Вимірювання кутів деталей кутомірами з ноніусом.  
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Робоча навчальна програма з предмета 

«Основи теорії і різання металів» 

 

№ 

з/п 

 

Тема 

Кількість годин 

усього  з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Основи з теорії різання металів 2  

2 Сучасні інструментальні матеріали 2  

3 Сили різання та теплові явища при точінні. 2 1 

4. Зношування, стійкість і міцність різальних 

інструментів 

2 1 

Усього годин 8 2 

 
Тема 1.Основи теорії різання матеріалів.  

Загальні основи процесу різання металів. Класифікація рухів в металорізальних 

верстатахРежим різання. Швидкість різання. Подача. Глибина різання. Геометричні параметри 

різального інструменту. Кінематика процесу різання. Точіння. Конструктивні, ріжучі елементи та 

геометричні параметри токарного різця. Класифікація різців. Кінематичні характеристики та 

елементи режиму різання при точінні. Кінематичні схеми різання при різних процесах 

формоутворення. Класифікація методів обробки по виду інструменту.  

 
Тема 2. Сучасні інструментальні матеріали.  

Інструментальні матеріали. Класифікація та вимоги, що пред’являються до інструментальних 

матеріалів. Леговані, бистроріжучі сталі. Інструментальні сталі, тверді сплави, мінералокерамічні 

матеріали, абразивні матеріали. Марки, хімічний склад, область застосування. Фізичні основи 

процесу різання. Деформація та руйнування металів при різанні. Процес стружкоутворення. Наріст 

та природа його утворення. Усадка стружки.  

 

Тема 3. Сили різання та теплові явища при точінні.  

Сила різання при точінні та ії складові. Вплив режиму різання. Швидкість різання та її 

значення. Вплив різних факторів на швидкість різання. Розрахунок швидкості різання при 

точінні.  

 

Тема 4. Зношування, стійкість і міцність різальних інструментів. 

 Види зносу різального інструмента. Знос інструмента в області вершини. Фізична природа 

зношування інструментів. Абразивне зношування. Адгезійне зношування. Дифузійне 

зношування. Окисне зношування. Наростання зношування за час роботи інструмента. 

Руйнування різальної частини інструментів (крихке й пластичне руйнування). Зв’язок між 

стійкістю інструментів і швидкістю різання. Вплив товщини й ширини зрізуваного шару на 

період стійкості інструмента.  
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Робоча навчальна програма з предмета 

«Основи механіки верстатів» 

 

№ 

з/п 

 

Тема 

Кількість годин 

усього  з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Основні механізми верстатів 4  

2. Передачі, що застосовуються у верстатах 4 2 

Усього годин 8 2 

 

Тема 1. Основні механізми верстатів 

Вида верстатів. Коробки швидкостей і подач. Механізми з кулачковими і фрикційними 

муфтами. Реверсивні механізми. Механізм з гойдаючою кулісою. 

 

Тема 2. Передачі, що застосовуються у верстатах 

Види передач. Режими різання. Визначення режимів різання: глибина, швидкість різання, 

частота обертання, подача. 

Лабораторна робота. Розрахунок швидкості різання. 
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Робоча навчальна програма з предмета 

«Сучасні технологічні процеси механічної обробки матеріалів» 

 

№ 

з/п 

 

Тема 

Кількість годин 

усього  з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Сучасні технологічні процеси обробки 2  

2. Токарна обробка 8 2 

Усього годин 10 2 

 

Тема 1. Сучасні технологічні процеси обробки 

Основні поняття. Методи механічної обробки заготовок. Схеми обробки заготовок на 

верстатах токарної групи. Зміст технологічного процесу та його основні елементи. 
 

Тема 2. Токарна обробка 

Види токарної обробки. Основні роботи, що виконуються на токарних верстатах. Деталі, 

які обробляють на токарних верстатах. Технологічний процес. Контроль виготовлення деталі. 

Лабораторна робота. Складання технологічного процесу обробки деталі. Контроль 

виготовлення деталі. 
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Робоча навчальна програма з предмета 

«Охорона праці» 

 

№ 

з/п 

 

Тема 

Кількість годин 

усього  з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Правові та організаційні основи охорони праці   

2. Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості 

про потенціал небезпек. Психологія безпеки 

праці. Організація роботи з охорони праці 

  

3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека 

виробництва і вибухозахист 

 1 

4 Основи електробезпеки  1 

5 Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 

Медичні огляди  

  

6 Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

 2 

Усього годин 30 4 

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і 

завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги 

щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною 

небезпекою. Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України 

«Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основи законодавства 

України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про 

використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори 

і угоди» тощо. 

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при 

укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість 

робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників 

на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі 

умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення 

законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці. 

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за 

умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці. 

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. 

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права 

профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці. 

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку 

знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, 



форми перевірки знань працівників і посадових осіб. Основні завдання системи стандартів 

безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення 

ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами 

індивідуального та колективного захисту. 

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з 

працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека 

праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і 

професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та 

захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-

профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. 

Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на 

виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь. 

Тема 2. Основи охорони праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. 

Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці 

Загальні питання охорони праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення 

яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці. Загальні 

відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професією 

адміністратор. 

Виробничий травматизм. Запобігання виробничому травматизму на робочому місці, 

безпечні способи виконання робіт адміністратора. Причини виробничого травматизму. 

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві. Порядок складання акта про 

нещасний випадок. Відповідальність за порушення правил експлуатації обладнання. Дії 

обслуговуючого персоналу в аварійній ситуації. 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин. 

Зони безпеки та їх огородження. Об’єктивні засоби захисту. 

Суб’єктивні засоби захисту. Світлова та звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, 

сигнальне фарбування. 

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. 

Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму. Захист від пилу. 

Захист від газу. Захист від вібрації. Захист від несприятливих метеорологічних умов. 

Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці на робочому 

місці адміністратора, порядок їх використання. Правила догляду за устаткуванням й 

інструментами, їх безпечна експлуатація. 

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, які характерні для 

професії адміністратор. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях 

навчальних закладів. 

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх 

вплив на безпеку праці). Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх 

умов в процесі праці (почуття, втримання, увага, пам&#39;ять, уява, емоції) та їх вплив на 

безпеку праці. 

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича 

гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці. 

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, 

обладнання будівель і споруд. 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному 

доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами. 

Особливості безпеки праці адміністратора. Можливі наслідки недотримання правил 

безпеки праці при виконанні робіт. 

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищеною небезпекою 

або таких, де є потреба у професійному доборі.Запобігання виникненню аварій техногенного 

характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії. 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист 

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого 

вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних 



місцях: порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, 

відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин. 

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. Горіння речовин і 

способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. 

Легкозаймисті й горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та 

конструкції. Поняття вогнестійкості. Вогнегасні речовини та матеріали: рідина, піна, 

вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасні властивості. Пожежна техніка для захисту 

об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, 

вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. 

Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі. Організація пожежної охорони в галузі. Стан та 

динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, 

пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності 

залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних 

властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі. 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в 

апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. 

Механізм горіння аерозолів. Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку 

середовища. 

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових 

аварій. Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної 

вибухонебезпеки. 

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив 

техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади 

великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки. 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Електрика промислова, статична і атмосферна. Особливості ураження електричним 

струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь 

ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії,  

фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії 

електричного струму. 

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна 

напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання. Класифікація 

виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих електричним струмом. Допуск 

до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби 

захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі 

прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правила роботи на 

електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах. Захист від статичної 

електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди 

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних 

заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні 

шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через 

кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, 

викликають гострі та хронічні захворювання. Лікувально-профілактичне харчування. 

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм 

піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками. Основні гігієнічні 

особливості праці за даною професією. Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування 

повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем 

опалення та вентиляції. 



Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила 

експлуатації освітлення. Санітарно-побутове забезпечення працівників. Щорічні медичні огляди 

працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21року.  

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках Основи анатомії 

людини. 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Основні принципи надання 

першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи 

щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні 

кровотечі з ран, носа, вуха тощо. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила 

користування. Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в ніс». 

Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок 

одночасного виконання масажу серця та штучного дихання. 

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним 

струмом. Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв’язок. Припинення 

кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. 

Правила накладання пов’язок, їх типи. Надання першої допомоги при знепритомнінні (втраті 

свідомості), щоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні. Опіки, їх класифікація. Перша 

допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей. Перша допомога при запорошуванні 

очей. Способи промивання очей. 

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні 

чадним газом, алкоголем, нікотином. Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до 

транспортування. Вимоги до транспортних засобів. 
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Робоча навчальна програма з предмета 

«Основи роботи на персональному комп’ютері» 

 

№ 

з/п 

 

Тема 

Кількість годин 

усього  з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Архітектура та конфігурація комп'ютера і 

мікропроцесорної системи 
4 1 

2. Керування процесами у операційній системі 12 5 

Усього годин 16 6 

 

Тема 1. Архітектура та конфігурація комп'ютера і мікропроцесорної системи 

Вивчення теми забезпечує уміння збирати, накопичувати та зберігати дані. 

Склад комп'ютера та взаємодія між вузлами. Склад мікропроцесорної системи. 

Обмін даними між зовнішніми пристроями та мікропроцесорною системою. Інтерфейси: 

системний, розподілених систем керування, локальних обчислювальних систем, 

мультипроцесорних систем. Периферійні пристрої. Організація відеопристроїв комп'ютера 

Лабораторно-практична робота. Склад комп'ютера та взаємодія між вузлами. 

Лабораторно-практична робота. Робота периферійними пристроями  

 

Тема 2. Керування процесами у операційній системі 

Вивчення теми забезпечує уміння використовувати методи комп'ютерних інформаційних 

технологій для обробки інформації. Використання менеджера програм. Використання 

менеджера файлів. Обмін даними між програмами. Захист та архівування інформації. 

Лабораторно-практична робота. Організація файлової системи на диску в ОС. 

Лабораторно-практична робота. Використання менеджера програм. 

Лабораторно-практична робота. Налагодження параметрів ОС. 

Лабораторно-практична робота. Антивірусний захист. 

Лабораторно-практична робота. Архівування інформації. 
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Робоча навчальна програма (професійна підготовка) 

Професія:  7233   Слюсар з механоскладальних робіт 

Професійна кваліфікація: слюсар з механоскладальних робіт 2, 3, 4, 5 розряду 
 

Код та 

назва 

модуля, 

кількість 

годин на 

модуль 

Код 

компетентності 

Назва компетентності Всього годин 

на 

професійно-

теоретичну 

підготовку за 

компетентніст

ю 

З них 

ЛПР 

На 

професійно

-практичну 

підготовку 

З них 

Виробниче 

навчання в 

навчальній 

майстерні, 

лабораторії 

Виробниче 

навчання в 

умовах 

виробництва 

Виробнича 

практика 

Модуль МСР – 2.1. Підготовка до виконання і закінчення робіт 

500  10   12   

22 МСР – 2.1.1  Підготовка робочого місця 5   6   

МСР – 2.1.2  Прибирання технологічного сміття 

під час та після роботи 

5   6   

22 Модуль МСР - 2.2. Забезпечення безпечної  і безаварійної роботи устаткування   

  10   12   

МСР – 2.2.1 Проведення щозмінних оглядів і 
технічне обслуговування обладнання 

та устаткування, що експлуатується, 

для запобігання, виявлення і усунення 
неполадок у роботі обладнання 

10   12   

456 Модуль МСР – 2.3. Виконання слюсарних робіт простих деталей   

  126   102 102 126 

МСР – 2.3.1 Виконання простих слюсарних 
операцій 

24   42 42  

МСР – 2.3.2 Виконання простих слюсарно-

складальних робіт  

24   30 30 49 

МСР – 2.3.3 Складання деталей у комплекти, що 

йдуть на вузлове складання 

78   30 30 77 



466 Модуль МСР –  3.1. Виконання слюсарних робіт середньої складності 

  130  336 90 78 168 

МСР –  3.1.1 Виконання слюсарних операцій 

середньої складності 

30   18 12  

МСР –  3.1.2 Виконання такелажних робіт  

 

20   18 12  

МСР –  3.1.3 Складання механізмів обертового 
руху 

20   18 12  

МСР –  3.1.4 
 

Складання механізмів передачі руху 30   18 18  

МСР –  3.1.5 
 

Складання і регулювання механізмів 

перетворення руху 

30   18 24 168 

476 Модуль МСР – 4.1. Виконання слюсарних робіт підвищеної середньої складності 
  100   90 90 196 

МСР – 4.1.1 Виконання слюсарних робіт 
підвищеної середньої складності 

25   30 30  

МСР – 4.1.2 Виконання складання механізмів 

приводів 

30   30 30  

МСР – 4.1.3 Загальне складання устаткування 45   30 30 196 

340 Модуль МСР – 5.1. Виконання слюсарних робіт з обробки  складних  деталей 

    250    

Модуль МСР 

– 5.1.1 

Виконання слюсарних і слюсарно- 

складальних робіт при складанні 
машин, станків і агрегатів 

45    24 98 

Модуль МСР 

– 5.1.2 

Виконання механоскладальних робіт 

з обробки складних  деталей 

45    30 98 
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Перелік загальнопрофесійних компетентностей – слюсар з механоскладальних робіт 
 

Код 
Загальнопрофесійні 

компетентності 
Зміст загальнопрофесійних компетентностей Назви предметів 

Кількість годин 

на предмет 

Всього 

годин 

З них 

ЛПР 

105 годин 

ЗПК. 1 Оволодіння основами 

трудового 
законодавства 

- Знати: основи трудового законодавства;  

- основні трудові права та обов’язки працівників;  
- положення, зміст, форми та строки укладання трудового 

договору;  

- діючі соціальні гарантії та соціальний захист на підприємстві; 

обов’язки та відповідальність працівника та роботодавця; 
порядок звернення працівника до комісії щодо трудових спорів 

Уміти: висловлювати та обґрунтовувати свою точку зору; 
користуватися юридичними актами та юридичною літературою 

Основи трудового 

законодавства 

10  

ЗПК. 2 Оволодіння основами  

галузевої економіки та 

підприємництва 

Знати: економічний розвиток України на сучасному етапі; 

загальні основи суспільного виробництва; 

поняття ринку і ринкових відносин, формування  та розвиток 

ринку; системи підприємництва, підприємство у системі 
ринкових відносин; основи організації управління 

підприємством; 

 інструменти державного регулювання економіки. 

Уміти: застосовувати економічні знання на практиці; 

уміти складати бізнес-план; 

 пояснювати принципи та механізм оподаткування; 

розраховувати ВВП та ВНД, прибутковість та рентабельність 
підприємств 

Основ галузевої 

економіки та 

підприємництва 

12 4 

ЗПК. 3 Оволодіння основами 

енергозбереження, 
раціональна робота 

електрообладнання 

Знати: основні види енергії та енергоресурсів; 

 нетрадиційні та поновлювані джерела енергії;  
енергетичну ситуацію в Україні та в світі; 

 глобальні екологічні проблеми у зв’язку із забрудненням 

навколишнього середовища. 

Уміти: раціонально використовувати енергоресурси та 
матеріали в професійній діяльності;  

проводити енергетичний аудит класу, закладу освіти;  

ефективно використовувати енергоресурси в побуті 

Основи 

енергозбереження, 

раціональна робота 

електрообладнання 

14 2 



ЗПК. 4 Оволодіння основами 

матеріалознавства 

Знати: основні відомості про метали і сплави; 

їх властивості та методи визначення; маркування деталей та їх 
застосування;  

класифікацію металів та сплавів. 

Уміти: класифікувати метали і сплави; 

розшифровувати маркування матеріалу;  
застосовувати матеріали  та сплави за їх призначенням; 

порівнювати фізичні та технологічні властивості металів, їх 

визначення за методами обробки 

Основи 

матеріалознавства 

10  

ЗПК. 5 Оволодіння способами 

виконання та читання 

креслень  

Знати: основи проектної графіки;  

способи графічного зображення деталей;  

геометричні будови в кресленні;  

поняття про перерізи та розрізи, їх види, позначення; 
складальне креслення: призначення, зміст, специфікації, 

деталізація; 

правила читання простих та складних креслень; 
загальні відомості про з’єднання деталей: різьбові, шпонкові, 

шліцові; 

правила читання схем: кінематичних, гідравлічних, електричних; 

розмірні ланцюги і бази для відліку розмірів. 
Уміти: володіти способами графічного зображення деталей: 

малюнком, ескізом і кресленням; 

володіти прийомами геометричних побудов у кресленні та під 
час розмічання;  

виконувати прості та складні креслення;  

наносити розміри з граничними відхиленнями; 
визначати шорсткість поверхні; 

читати креслення та конструкторську документацію до них; 

читати різноманітні схеми; 

визначати розміри конструктивних елементів деталей (пазів, 
різьби та інше) за таблицями 

Способи виконання 

та читання креслень 

10 6 

ЗПК. 6 Оволодіння основами 

електротехніки з 
основами промислової 

електроніки 

Знати: основні поняття про електричне коло, електричні кола  

постійного струму, магнітного кола, електричні кола змінного 
струму;  

призначення і класифікацію електронних приладів і пристроїв;  

види і методи електричних вимірювань та електровимірювальні 

прилади; 
призначення, будову і принцип дії трансформаторів, їх основні 

параметри; 

будову і принцип дії машин змінного струму та постійного 
струму; 

Основи 

електротехніки з 

основами 

промислової 

електроніки 

8 1 



призначення і принцип роботи електричних апаратів. 

Уміти: користуватися комутаційними апаратами 

ЗПК. 7 Оволодіння основами 

теоретичної механіки 

Знати: основні поняття та завдання теоретичної механіки 

(кінематики, статики, динаміки); 

систему розрахунку сил, які діють на тіло. 
Уміти: розраховувати основні сили, які діють на тіло 

Основи теоретичної 

механіки 

8 2 

ЗПК. 8 Оволодіння  

відомостями  про опір 

матеріалів 

Знати: основні поняття опору матеріалів; 

основні сили, які діють на ріжучий інструмент, 

процес утворення стружки; 
роль мастильно-охолоджуючої рідини в процесі різання 

Уміти: визначати сили опору різання; 

розраховувати міцніть ріжучого інструменту 

Відомості про опір 

матеріалів 

9 4 

ЗПК. 9 Оволодіння 
допусками та 

технічними 

вимірюваннями 

Знати: поняття по лінійні розміри, визначення одиниць 
вимірювання; 

розрахунки допусків; 

види посадок; 
вимірювальні інструменти. 

Уміти: володіти штангенінструментом і мікрометричними 

інструментами; 

розраховувати допуски та посадки;  
володіти табличними значеннями «Квалітетом шорсткості»  

для визначення і розрахунку посадок та різьбових з'єднань 

Допуски та технічні 

вимірювання 

8 2 

ЗПК. 

10 

Оволодіння основами 
теорії різання металів 

Знати: основи з теорії різання металів; 
фізичні  та механічні властивості, які діють на ріжучий 

інструмент. 

Уміти: розраховувати режими різання; 

визначати види стружки; 
визначати види спрацювання різця; 

вибирати мастильно-охолоджуючу рідину 

Основи теорії 

різання металів 

8 2 

ЗПК. 

11 

Оволодіння основами 
механіки верстатів 

Знати: основні механізми верстатів; 
передачі, що застосовують у верстатах. 

Уміти: розраховувати передачі зубчатих коліс;  

читати кінематичні схеми; 

розраховувати швидкість різання 

Основи механіки 

верстатів 

8 2 

ЗПК. 

12 

Оволодіння  

сучасними 

технологічними 
процесами механічної 

обробки матеріалів 

Знати: сучасні технологічні процеси обробки;  

високопродуктивні процеси токарної обробки;  

контроль якості продукції. 

Уміти: складати технологічні процеси обробки деталі;  

оформляти технологічну документацію;  

контроль виготовлення деталі 

Сучасні технологічні 

процеси механічної 

обробки матеріалів 

10 2 



ЗПК. 

13, 14 

Дотримання та 

виконання  

вимог охорони праці, 

безпечного виконання 

робіт, пожежної 

безпеки, 

електробезпеки, 

виробничої санітарії та 

гігієни 

Знати: законодавчі акти та нормативні документи з 

охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та 

гігієни праці; вимоги інструкцій підприємства з охорони 

праці, пожежної безпеки; правила галузевої безпеки; 

вимоги до організації робочого місця; правила 

електробезпеки під час обслуговування електрообладнання 

з професії; правила та засоби надання долікарської  

допомоги потерпілим у разі нещасних випадків. 

Уміти:  організовувати робоче місце відповідно  до вимог 

безпеки праці, пожежної безпеки; визначати необхідні 

засоби індивідуального та колективного захисту, їх 

справність; застосовувати первинні засоби пожежогасіння; 

надати долікарську допомогу потерпілим у разі нещасних 

випадків під час аварій; контролювати дотримання 

робітниками підприємства, установи, організації  правил і 

норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни, 

протипожежного захисту 

Охорона праці 30 4 

ЗПК. 

15 

Оволодіння основами 
роботи на 

персональному 

комп’ютері 

Знати: основи роботи на персональному комп’ютері; 
вимоги до влаштування робочого місця та правила безпеки 

роботи на персональному комп’ютері. 

Уміти: працювати на персональному комп’ютері в обсязі, 
достатньому для виконання професійних обов’язків 

Основи роботи на 

персональному 

комп’ютері 

16 6 

 



  

 

 

 

 

ЗМІСТ 

робочої навчальної програми професійно-теоретичної підготовки 
 

 Професія:  7233   Слюсар з механоскладальних робіт 

Професійна кваліфікація:  слюсар з механоскладальних робіт 2 розряду 
 

Код і назва модуля МСР-2.1. Підготовка до виконання і закінчення робіт 

Код і назва компетентності МСР-2.1.1. Підготовка робочого місця 

Зміст компетентності: Технічні умови на вузли та механізми, які складає. Найменування та призначення простого робочого 

інструменту. Призначення та засоби застосування контрольно-вимірювального інструменту середньої 

складності та найбільш розповсюджених спеціальних та універсальних пристроїв. Призначення змащувальних 

рідин та засоби їх застосування. Застосування пристосувань, необхідних для виконання даного складання; 

вимоги з охорони праці.  

Лабораторно-практичні роботи: Розташування деталей та інструментів для рівномірного використання 

обох рук працівника. Складання, регулювання і фіксація інструменту в комплект.  

 

Код і назва компетентності МСР-2.1.2. Прибирання технологічного сміття під час та після роботи 

Змісткомпетентності:  Види стружкию Вимоги з охорони праці. 

Лабораторно-практичні роботи: Очищення й змащення обладнання та устаткування.  

 

Форма проведення контролю за засвоєнням модуля Залік 

 

Код і назва модуля МСР – 2. 2. Забезпечення безпечної  і безаварійної роботи устаткування  

Код і назва компетентності МСР -2.2.1. Проведення щозмінних оглядів і технічне обслуговування обладнання та 

устаткування, що експлуатується, для запобігання, виявлення і усунення неполадок у роботі 

обладнання 

Зміст компетентності: Будова обладнання та устаткування, яке використовуються в роботі. Призначення змащувальних рідин та 

засоби їх застосування. Вимоги з охорони праці. 

Лабораторно-практичні роботи: Змащення направляючих. Залиття мастила в коробку передач. Залитття  

мастильно-охолоджувальної рідини.  

 

Форма проведення контролю за засвоєнням модуля Залік 



 

Код і назва модуля МСР – 2.3. Виконання слюсарних робіт простих деталей   

Код і назва компетентності МСР -2.3.1. Виконання простих слюсарних операцій 

Зміст компетентності: Призначення і види розмітки. Інструменти і пристосування, що застосовуються при розмітці. Призначення і 

застосування ручного рубання. Інструмент для рубання. Призначення і застосування ручного гнуття та правки. 

Інструмент для гнуття та правки. Призначення різання. Інструмент для різання. Призначення і застосування 

обпилювання у слюсарних роботах. Інструмент для обпилювання. Призначення і застосування свердління, 

розгортання. Способи виконання, ріжучий інструмент. Свердлильні верстати, їх типи і призначення. Способи 

виконання нарізання різьб; ріжучий інструмент. 

Способи виконання розпилювання і припасовки. Інструмент для розпилювання і припасовки. Способи 

виконання шабрування. Інструмент для шабрування. Способи виконання притирки і доводки. Інструмент для 

притирки і доводки. Порядок розробки технологічного процесу слюсарної обробки. Вивчення креслення. 

Визначення розмірів заготовки або підбір заготовки. Вибір базових поверхонь і методів обробки. Визначення 

послідовності обробки. Заміна ручної обробки обробкою на верстатах. 

Вибір ріжучого, вимірювального і перевірочного інструментів, пристосувань. Режими обробки. Відомості про 

метали і сплави. Властивості металів та сплавів. Найменування та маркування та застосування. Класифікація 

металів та сплавів заготовок та ріжучого інструменту. Основні поняття опору матеріалів. Основні сили, які 

діють на ріжучий інструмент. Роль  мастильно-охолоджувальної рідини. Поняття про лінійні розміри. 

Визначення одиниць вимірювання. Розрахунок допусків на граничні розміри в залежності від посадок. Види 

посадок. Правила читання креслення. Основи електротехніки. Будова ШЦ1,ШЦ2,ШЦ3,мікрометра,калібр-

скоб; штангенглибиноміру (0,1 і 0,05мм), штангенрейсмусу. Погрішності вимірювань. Класи точності (система 

ОСТ). Квалітети в ЄСДП.  Дефекти, способи їх попередження і усунення. Вимоги з охорони праці. 
Лабораторно-практичні роботи: Виконання розмітки плоских поверхонь та просторової. Виконання 

розмітки простих деталей. Виконання ручного рубання. Різання заготовок з прутка та листа на ручних 

ножицях та ножівках. Виконання гнуття та правки.Виконання обпилювання. Виконання свердління отворів за 

розміткою з використанням кондуктора. Виконання знімання фаски. Розгортання на простому  свердлильному 

верстаті, а також пневматичними та електричними машинами.  Виконання нарізання різьб мітчиками та 

плашками. Виконання розпилювання і припасовки. Виконання шабрування. Виконання притирки і доводки. 

Розшифровування маркування матеріалу. Вибір та розрахунок режимів різання. Розрахунок припусків та 

допусків на граничні розміри в залежності від посадок. Виконання порядку розробки технологічного процесу 

слюсарної обробки. Визначення розмірів заготовки або підбір заготовки.  
 

Код і назва компетентності МСР -2.3.2. Виконання простих слюсарно-складальних робіт  

Зміст компетентності: Класифікація деталей машин. Осі, вали і їх елементи. Опори осей валів. Основні типи підшипників ковзання і 

кочення. Загальне поняття про муфти. Глухі, зчіпні і рухомі типи муфт. Різьбові з'єднання; кріпильні 

з'єднання, їх профілі; деталі кріпильних з'єднань: болти, гвинти, шайби, замки; з'єднання шпон, їх типи; 

шліцьові з'єднання. Нероз'ємні з'єднання. Класифікація заклепувальних з'єднань. Загальне поняття про зварні 

з'єднання. Типи зварних швів. Пружини. Класифікація пружин. Технічні вимоги до окремих вузлів і деталей, 



які надходять на складання. Випробування зібраних вузлів та механізмів на стендах. Технологія випробування 

зібраних вузлів та механізмів на стендах. Механізовані інструменти, що застосовуються при складанні. 

Ввимоги з охорони праці. 

Лабораторно-практичні роботи: Виконання складання вузлів за допомогою різьбових з’єднань. З’єднання 

деталі болтами і гвинтами. Здійснення затяжки (болтів, гайок) у груповому з’єднанні. Здійснення стопоріння 

різьбових з’єднань.  Контроль різьбових з’єднань. Виконання складання шпоночних і шліцьових з’єднань. 

Виконання підбіру і пригонки за пазом. Виконання запресування нерухомих шпонок. Виконання складання за 

допомогою нерухомих посадок, запресовування втулок, пальців та інших деталей за допомогою ручних і 

пневматичних пресів. Виконання складання та регулювання простих вузлів та механізмів. Виконання 

складання вузлів та механізмів середньої складності із застосуванням спеціальних пристроїв. Проведення 

підготовки деталей до клепання. Виконання клепання деталей внакладку заклепками з напівкруглими 

головками, клепання шарнірних з’єднань, клепання пневматичним інструментом. 
 

Код і назва компетентності МСР -2.3.3. Складання деталей у комплекти, що йдуть на вузлове складання 

Зміст компетентності: Складання нерухомих роз’ємних з’єднань. Складання трубопроводів і ущільнень. Складання заклепочних 

з’єднань. Призначення та класифікація нерухомих з’єднань і трубопроводів. Складання поздовжньо-пресових 

з’єднань з використанням паяння, лудіння, склеювання. Контроль після складання на герметичність. 

Кінематичні схеми складених машин, вузлів. Документація до складеної продукції, її призначення. 

Інструменти, пристосування і устаткування, які використовуються при складанні виробів на підприємстві. 

Організація випробування зібраних вузлів та механізмів на стендах та пресах гідравлічного тиску на 

виробництві. Технологічний процес складання вузлів, механізмів, загального складання виробів. Регулювальні 

операції при складанні. Організація контролю при складанні. Порядок здачі готової продукції. Передові 

прийоми складених робіт. Основні механічні властивості оброблюваних металів. Способи усунення 

деформацій під час термічного оброблення та зварювання. Причини виникнення корозії та способи боротьби з 

нею. Вимоги з охорони праці. 

Лабораторно-практичні роботи: Виконання складання та регулювання простих вузлів та механізмів із 

застосуванням спеціальних пристроїв. Виконання паяння м’якими припоями за допомогою паяльника і 

пальника. Виконання обробку місць паяння, проведення підготовки поверхні під склеювання. Підготовка 

деталей до зварювання. Виконання складання деталей під прихвачування  та зварювання. Виконання 

з’єднання простих деталей та вузлів паянням, клеями, болтами та холодним клепанням. Виконання 

випробування зібраних вузлів та механізмів на стендах та пресах гідравлічного тиску. 
 

Форма проведення контролю за засвоєнням модуля Залік 
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ЗМІСТ 

робочої навчальної програми виробничого навчання 
 

 Професія:  7233   Слюсар з механоскладальних робіт 

Професійна кваліфікація:  слюсар з механоскладальних робіт 2 розряду 
 

Код і назва модуля МСР-2.1. Підготовка до виконання і закінчення робіт 

Код і назва компетентності МСР-2.1.1. Підготовка робочого місця 

Зміст компетентності: Технічні умови на вузли та механізми, які складає. Найменування та призначення простого робочого 

інструменту. Призначення та засоби застосування контрольно-вимірювального інструменту середньої 

складності та найбільш розповсюджених спеціальних та універсальних пристроїв. Призначення змащувальних 

рідин та засоби їх застосування. Застосування пристосувань, необхідних для виконання даного складання; 

вимоги з охорони праці.  

Навчально-виробничі роботи: Розташування деталей та інструментів для рівномірного використання обох 

рук працівника. Складання, регулювання і фіксація інструменту в комплект.  
 

Код і назва компетентності МСР-2.1.2. Прибирання технологічного сміття під час та після роботи 

Змісткомпетентності:  Види стружкию Вимоги з охорони праці. 

Навчально-виробничі роботи: Очищення й змащення обладнання та устаткування.  
 

Перевірна робота за модулем 

 

Код і назва модуля МСР – 2. 2. Забезпечення безпечної  і безаварійної роботи устаткування  

Код і назва компетентності МСР -2.2.1. Проведення щозмінних оглядів і технічне обслуговування обладнання та 

устаткування, що експлуатується, для запобігання, виявлення і усунення неполадок у роботі 

обладнання 

Зміст компетентності: Будова обладнання та устаткування, яке використовуються в роботі. Призначення змащувальних рідин та 

засоби їх застосування. Вимоги з охорони праці. 

Навчально-виробничі роботи: Змащення направляючих. Залиття мастила в коробку передач. Залитття  

мастильно-охолоджувальної рідини.  
 

Перевірна робота за модулем 

 



Код і назва модуля МСР – 2.3. Виконання слюсарних робіт простих деталей   

Код і назва компетентності МСР -2.3.1. Виконання простих слюсарних операцій 

Зміст компетентності: Призначення і види розмітки. Інструменти і пристосування, що застосовуються при розмітці. Призначення і 

застосування ручного рубання. Інструмент для рубання. Призначення і застосування ручного гнуття та правки. 

Інструмент для гнуття та правки. Призначення різання. Інструмент для різання. Призначення і застосування 

обпилювання у слюсарних роботах. Інструмент для обпилювання. Призначення і застосування свердління, 

розгортання. Способи виконання, ріжучий інструмент. Свердлильні верстати, їх типи і призначення. Способи 

виконання нарізання різьб; ріжучий інструмент. 

Способи виконання розпилювання і припасовки. Інструмент для розпилювання і припасовки. Способи 

виконання шабрування. Інструмент для шабрування. Способи виконання притирки і доводки. Інструмент для 

притирки і доводки. Порядок розробки технологічного процесу слюсарної обробки. Вивчення креслення. 

Визначення розмірів заготовки або підбір заготовки. Вибір базових поверхонь і методів обробки. Визначення 

послідовності обробки. Заміна ручної обробки обробкою на верстатах. 

Вибір ріжучого, вимірювального і перевірочного інструментів, пристосувань. Режими обробки. Відомості про 

метали і сплави. Властивості металів та сплавів. Найменування та маркування та застосування. Класифікація 

металів та сплавів заготовок та ріжучого інструменту. Основні поняття опору матеріалів. Основні сили, які 

діють на ріжучий інструмент. Роль  мастильно-охолоджувальної рідини. Поняття про лінійні розміри. 

Визначення одиниць вимірювання. Розрахунок допусків на граничні розміри в залежності від посадок. Види 

посадок. Правила читання креслення. Основи електротехніки. Будова ШЦ1,ШЦ2,ШЦ3,мікрометра,калібр-

скоб; штангенглибиноміру (0,1 і 0,05мм), штангенрейсмусу. Погрішності вимірювань. Класи точності (система 

ОСТ). Квалітети в ЄСДП.  Дефекти, способи їх попередження і усунення. Вимоги з охорони праці. 
Навчально-виробничі роботи: Виконання розмітки плоских поверхонь та просторової. Виконання розмітки 

простих деталей. Виконання ручного рубання. Різання заготовок з прутка та листа на ручних ножицях та 

ножівках. Виконання гнуття та правки.Виконання обпилювання. Виконання свердління отворів за розміткою з 

використанням кондуктора. Виконання знімання фаски. Розгортання на простому  свердлильному верстаті, а 

також пневматичними та електричними машинами.  Виконання нарізання різьб мітчиками та плашками. 

Виконання розпилювання і припасовки. Виконання шабрування. Виконання притирки і доводки. 

Розшифровування маркування матеріалу. Вибір та розрахунок режимів різання. Розрахунок припусків та 

допусків на граничні розміри в залежності від посадок. Виконання порядку розробки технологічного процесу 

слюсарної обробки. Визначення розмірів заготовки або підбір заготовки.  
 

Код і назва компетентності МСР -2.3.2. Виконання простих слюсарно-складальних робіт  

Зміст компетентності: Класифікація деталей машин. Осі, вали і їх елементи. Опори осей валів. Основні типи підшипників ковзання і 

кочення. Загальне поняття про муфти. Глухі, зчіпні і рухомі типи муфт. Різьбові з'єднання; кріпильні 

з'єднання, їх профілі; деталі кріпильних з'єднань: болти, гвинти, шайби, замки; з'єднання шпон, їх типи; 

шліцьові з'єднання. Нероз'ємні з'єднання. Класифікація заклепувальних з'єднань. Загальне поняття про зварні 

з'єднання. Типи зварних швів. Пружини. Класифікація пружин. Технічні вимоги до окремих вузлів і деталей, 

які надходять на складання. Випробування зібраних вузлів та механізмів на стендах. Технологія випробування 



зібраних вузлів та механізмів на стендах. Механізовані інструменти, що застосовуються при складанні. 

Ввимоги з охорони праці. 

Навчально-виробничі роботи: Виконання складання вузлів за допомогою різьбових з’єднань. З’єднання 

деталі болтами і гвинтами. Здійснення затяжки (болтів, гайок) у груповому з’єднанні. Здійснення стопоріння 

різьбових з’єднань.  Контроль різьбових з’єднань. Виконання складання шпоночних і шліцьових з’єднань. 

Виконання підбіру і пригонки за пазом. Виконання запресування нерухомих шпонок. Виконання складання за 

допомогою нерухомих посадок, запресовування втулок, пальців та інших деталей за допомогою ручних і 

пневматичних пресів. Виконання складання та регулювання простих вузлів та механізмів. Виконання 

складання вузлів та механізмів середньої складності із застосуванням спеціальних пристроїв. Проведення 

підготовки деталей до клепання. Виконання клепання деталей внакладку заклепками з напівкруглими 

головками, клепання шарнірних з’єднань, клепання пневматичним інструментом. 
 

Код і назва компетентності МСР -2.3.3. Складання деталей у комплекти, що йдуть на вузлове складання 

Зміст компетентності: Складання нерухомих роз’ємних з’єднань. Складання трубопроводів і ущільнень. Складання заклепочних 

з’єднань. Призначення та класифікація нерухомих з’єднань і трубопроводів. Складання поздовжньо-пресових 

з’єднань з використанням паяння, лудіння, склеювання. Контроль після складання на герметичність. 

Кінематичні схеми складених машин, вузлів. Документація до складеної продукції, її призначення. 

Інструменти, пристосування і устаткування, які використовуються при складанні виробів на підприємстві. 

Організація випробування зібраних вузлів та механізмів на стендах та пресах гідравлічного тиску на 

виробництві. Технологічний процес складання вузлів, механізмів, загального складання виробів. Регулювальні 

операції при складанні. Організація контролю при складанні. Порядок здачі готової продукції. Передові 

прийоми складених робіт. Основні механічні властивості оброблюваних металів. Способи усунення 

деформацій під час термічного оброблення та зварювання. Причини виникнення корозії та способи боротьби з 

нею. Вимоги з охорони праці. 

Навчально-виробничі роботи: Виконання складання та регулювання простих вузлів та механізмів із 

застосуванням спеціальних пристроїв. Виконання паяння м’якими припоями за допомогою паяльника і 

пальника. Виконання обробку місць паяння, проведення підготовки поверхні під склеювання. Підготовка 

деталей до зварювання. Виконання складання деталей під прихвачування  та зварювання. Виконання 

з’єднання простих деталей та вузлів паянням, клеями, болтами та холодним клепанням. Виконання 

випробування зібраних вузлів та механізмів на стендах та пресах гідравлічного тиску. 
 

Перевірна робота за модулем 

 

 

 

 

 

Розглянуто  на засіданні методичної комісії  
 

Протокол № 10        від 25.06.19 р 

Голова комісії____________ Ю. Дехтяренко  



  

 

 

 

 

ЗМІСТ 

робочої навчальної програми професійно-теоретичної підготовки 
 

 Професія:  7233   Слюсар з механоскладальних робіт 

Професійна кваліфікація:  слюсар з механоскладальних робіт 3  розряду 
 

Код і назва модуля МСР-3.1. Виконання слюсарних робіт середньої складності 

Код і назва компетентності МСР-3.1.1. Виконання слюсарних операцій середньої складності 
Зміст компетентності: Способи розмітки просторових деталей середньої складності. Механізація і передові способи ведення розмічальних 

робіт. Порядок застосування координатно-розмічальних машин, шаблонів і кондукторів при розмітці партій деталей. 
Види дефектів, їх причини. Способи  попередження і усунення дефектів. Способи шабрування криволінійних поверхонь. 

Види і причини дефектів при шабруванні. Способи попередження і виправлення дефектів. Процес притирання, ступінь 

точності, що досягається. Абразивні матеріали, вживані для притирання. Особливості притирання конічних поверхонь. 
Механізація і передові методи притиральних робіт. Порядок виконання запресовки деталей середньої складності. 

Принцип роботи гідравлічних і гвинтових механічних пресів. Засоби вимірювання лінійних розмірів. Допуски та 

посадки спряжень гладких циліндричних і площинних поверхонь. Допуски кутів і конусів. Засоби вимірювання кутів та 

конусів. Допуски і посадки різьбових з’єднань. Допуски і посадки шпоночних та шліцьових з’єднань. Допуски і посадки 
зубчастих коліс і передач. Квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи частоти оброблення). Механічні 

властивості металів, які обробляє, та вплив термічного оброблення на них. Види заклепувальних швів та зварювальних 

з’єднань і умови забезпечення їх міцності. Склад туго- і легкоплавких припоїв, флюсів, протрав та спосіб їх готування. 
Будова середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів та пристроїв. Правила заточування та доведення 

складного інструменту. Електротехніка з основами промислової електроніки. Вимоги з охорони праці.  

Лабораторно-практичні роботи: Виконання слюсарного оброблення та приганяння деталей в межах 11-12 

квалітетів із застосуванням універсальних пристроїв. Виконання слюсарного оброблення за 7-10 квалітетами. Виконання 

елементарних розрахунків з визначенням допусків, посадок та конусності. Виконання розмітки просторових деталей 
середньої складності. Виконання заправки розмічального інструменту. Виконання шабрування паралельних, 

криволінійних поверхонь і поверхонь, спряжених під різними кутами із застосуванням механізованих інструментів. 

Виконання притирання деталей та вузлів середньої складності. Проведення підготовки для притирання поверхні  деталей, 

притиральних матеріалів, пристосувань.  

 

Код і назва компетентності МСР-3.1.2. Виконання такелажних робіт  

Зміст компетентності:  Правила користування такелажними підйомно-транспортними пристосуваннями. Вимоги з охорони  праці при виконанні 

такелажних робіт. Підйомно-транспортне обладнання цеху, його характеристика і правила експлуатації. Маркування 
канатів. Види вузлів і їх в’язку. Вузлове складання. Схеми вузлового складання. Місце вузлового складання. Технічні 



вимоги до окремих вузлів і деталей, які надходять на складання. Технологія вузлового складання. Зміст технологічного 

процесу складання. Система підбору деталей на складання вузлів. Методи сортування деталей при груповому підборі. 
Подавання деталей на складання вузла. Синхронність подавання. Пристосування щодо подавання. Підготовка деталей до 

складання. Основні операції і роботи, що виконуються при складанні вузлів. Технологія та випробування зібраних вузлів 

та механізмів на стендах. Механізовані інструменти, що застосовуються при складанні. Вимоги з охорони праці. 

Лабораторно-практичні роботи: Підбір пристроїв та пристосувань для підйому і переміщення вантажів. 

Стропування вантажів відповідно до маси вантажу, з урахуванням кута нахилу і кількості гілок канатів. Стропування та 

ув’язування вантажів для підіймання, пересування, установлення та складування.  

 

Код і назва компетентності МСР-3.1.3. Складання механізмів обертового руху 

Зміст компетентності:  Призначення з’єднання. Основні деталі, що входять до з’єднання. Підшипники цільні і роз’ємні. Матеріал вкладишів, їх 

марки та застосування. Зазори для мащення. Види мастил. Технічні вимоги до підшипників. Процес установлення 
підшипників кочення у корпусі. Застосування пристосувань при складанні. Умови нормальної роботи підшипників 

багатоопорного вала. Прилади, що застосовуються для визначення похибок. Призначення регулювальних прокладок. 

Послідовність пригонки підшипника. Застосування зажимних пристосувань при шабруванні вкладишів. Установка 
вкладишів у корпусі і кришках підшипників. Основні види підшипників кочення. Технічні вимоги до підшипників. Типи 

ущільнень і заглушок. Види мащення. Посадки, що застосовуються при монтажі підшипників кочення у вузлі. 

Виконання підготовки підшипників до складання, маркування підшипників. Способи регулювання зазору у конічних 

роликопідшипниках. Застосування голчатих підшипників. Застосування пресів, спеціальних пристосувань при зніманні 

підшипників кочення з вала (демонтажу з корпусу). Вимоги з охорони праці. 

Лабораторно-практичні роботи: Складання підшипників ковзання. Виконання установлення підшипників кочення 

у корпусі. Виконання кріплення втулок від провертання. Виконання підгонки товстостінних підшипників на валу. 

Виконання укладки вала і підшипника. Установка вкладишів у корпусі і кришках підшипників. Перевірка прилягання 

шийок вала до вкладишів. Установка регулювальних прокладок. Виконання складання вузлів з підшипниками кочення. 
Виконання установки та закріплення підшипників у корпусі, із застосуванням пресу. Виконання регулювання зазорів у 

конічних роликопідшипниках.  

 

Код і назва компетентності МСР-3.1.4. Складання механізмів передачі руху 

Зміст компетентності:  Призначення і види пасових передач; основні деталі механізмів з пасовими передачами. Призначення і види 

ланцюгової передачі. Основні деталі, що входять до вузла ланцюгової передачі. Технічні вимоги до передачі. 

Особливості конструкції і складання ланцюгових передач, що піддаються значним перевантаженням. Застосування 

циліндричних зубчатих передач. Поняття про шестерні, колеса, ведучі і відомі зубчаті колеса. Елементи зубчатого 

колеса, форму зубчатого колеса. Профіль зубців зубчатих передач. Передаточне число зубчатих передач. Види зубчатих 

передач. Вимоги до зубчатих коліс залежно від швидкості обертання і точності передачі. Технологія складання передачі. 

Способи перевірки складання на точність. Дефекти, способи запобігання і усунення. Складання передач муфтами, 

гнучкими валами і шарнірами. Технічні вимоги до передач. Інструменти і пристосування, що застосовуються при 

складанні. Способи перевірки на точність. Дефекти, способи запобігання і усунення. Розбір карт технологічних процесів 

при складанні механізмів для передачі руху.  Призначення конічних зубчатих коліс. Класифікація зубчатих коліс за 



розташуванням зуба і їх застосуванням. Вимоги до зубчатих коліс залежно від швидкості обертання і точності передачі. 

Технічні вимоги до передачі. Основні правила збірки для забезпечення нормальної роботи конічної передачі. Випробування 

швидкохідних конічних силових передач на рівень шуму. Дефекти, їх попередження і усунення. Призначення і область 

застосування черв'ячних передач, основні деталі, що входять у вузол черв'ячної передачі, їх конструкція. Технологія 

збірки передачі; способи перевірки перпендикулярності осей, розлучення осей, бічного зазору, ексцентричності; 

дефекти, їх попередження і усунення; обкатка передач під навантаженням після збірки, методи обкатки із замкнутим 

силовим контуром. Призначення і область застосування фрикційних передач, їх основні види. Основні деталі, що 

входять у вузол фрикційної передачі, їх конструкція. Муфти, їх різновиди, механізми включення і регулювання 

пластинчастих муфт. Передачі дисками, оббивка дисків. Гальма, технічні вимоги до передачі; технологія збірки 

передачі, способи перевірки збірки на точність. Дефекти, їх попередження і усунення. Збірка передач муфтами, 

гнучкими валами і шарнірами, основні деталі, технічні вимоги до передачі. Інструменти і пристосування, вживані при 

збірці. Способи перевірки на точність. Дефекти, їх попередження і усунення. Розбір карт технологічних процесів по 

збірці механізмів для передачі руху. Вимоги з охорони праці. 

Лабораторно-практичні роботи: Складання пасової передачі. Складання ланцюгової передачі. Регулювання 

зубчатих передач з установленням заданих кресленнями та технічними умовами бокових та радіальних зазорів. 

Складання циліндричних зубчатих передач.  Розрахунок передачі. Перевірка складання на точність. Складання передач 

муфтами, гнучкими валами і шарнірами.  Розбір карт технологічних процесів при складанні механізмів для передачі 
руху. Збирання конічних зубчатих передач.  Випробування швидкохідних конічних силових передач на рівень шуму. 

Збирання черв'ячних передач. Обкатка передач під навантаженням після збірки.  Обкатка із замкнутим силовим 

контуром.  Збирання фрикційних передач.   

 

Код і назва компетентності МСР-3.1.5. Складання і регулювання механізмів перетворення руху 

Зміст компетентності: Будова та принцип роботи вузлів, механізмів та верстатів, які складає, технічні умови на їх складання. Призначення і 

область застосування кривошипно-шатунних механізмів, технічні вимоги до механізмів, інструменти і пристосування, 

що застосовуються при їх складанні, технологія складання і випробування, перевірка балансу, способи перевірки на 

точність, допустимі зміщення, дефекти, запобігання їх і усунення. Основні деталі, технічні вимоги до деталей і вузла 

поршневої групи, технологія складання, способи перевірки циліндрів, поршнів, кришок, дефекти, запобігання їм і 

усунення. Призначення клапанного розподілення, технічні вимоги до розподілення, інструменти та пристосування, 

технологія складання, прийоми складання клапанних систем, способи перевірки на точність, перевірка якості притирання 

за допомогою компресора, дефекти, запобігання їм і усунення. Призначення і область застосування ексцентрикового 

механізму, технічні вимоги, інструменти і пристосування, які застосовуються при складанні і регулюванні кулісного 

механізму, способи перевірки на точність, дефекти, способи запобігання їм і усунення. Призначення і область 

застосування кулісного механізму, технічні вимоги до механізму, технологія складання, інструменти і пристосування 

для складання кулісного механізму, складання, регулювання і випробування кулісного механізму, способи перевірки на 

точність, дефекти, способи запобігання їм і усунення. Призначення і область застосування храпових механізмів, технічні 

вимоги до механізмів, інструменти і пристосування щодо складання храпових механізмів, технологія складання, способи 

перевірки на точність. Область застосування, призначення, переваги і недоліки гідравлічних і пневматичних приводів і 



передач, будова гідроприводу, насоси, розподільні і регулювальні пристрої, клапани, розвантажувальні золотники, 

регулятори швидкостей, прийоми розбирання і складання приводів, методи перевірки, гідравлічні випробування, 

особливості будови пневмоприводів,  їх складання; вимоги з охорони праці. 

Лабораторно-практичні роботи: Регулювання та випробовування вузлів та механізмів, які складає, на спеціальних 

установках. Усунення дефектів, які виявлені під час складання та випробовування вузлів і механізмів. Складання кривошипно-

шатунних механізмів, перевірка балансу, постановка підшипників, постановка вала і підшипників, регулювання, 

складання шатуна з валом і крейцкопфом, перевірка на точність, проведення запобігання дефектам  та їх усунення, 

виконання складання поршневої групи деталей, перевірка циліндрів, поршнів, кришок, проведення запобігання 
дефектам та їх усунення. Складання клапанного розподілення, складання клапанних систем, способи перевірки на 

точність, перевірка якості притирання за допомогою компресора, проведення запобігання дефектам та їх усунення. 

Складання ексцентрикового механізму, використання інструментів і пристосування, які застосовуються при складанні і 
регулюванні кулісного механізму, перевірка на точність, проведення запобігання дефектам та їх усунення. Складання 

кулісного механізму, складання, регулювання і випробування кулісного механізму, використовувати інструменти і 

пристосування для складання кулісного механізму, виконання перевірки на точність, проведення запобігання дефектам  
та їх усунення. Складання храпових механізмів, використання інструментів і пристосування для складання храпових 

механізмів, здійснення перевірки на точність. Складання гідравлічних і пневматичних приводів і передач, розбирання і 

складання приводів. Установка труб, прокладок, ущільнень та інших деталей, складання деталей та розподільних, 

регулювальних і керуючих пристроїв, використання методів перевірки, гідравлічні випробування. Статистичне та 
динамічне балансування деталей простої конфігурації на спеціальних балансувальних верстатах з іскровим диском, 

призмами та роликами. Складання складних машин агрегатів та верстатів під керівництвом слюсаря більш високої 

кваліфікації. 
 

Форма проведення контролю за засвоєнням модуля Залік 
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ЗМІСТ 

робочої навчальної програми виробничого навчання 
 

 Професія:  7233   Слюсар з механоскладальних робіт 

Професійна кваліфікація:  слюсар з механоскладальних робіт 3 розряду 
 

Код і назва модуля МСР-3.1. Виконання слюсарних робіт середньої складності 

Код і назва компетентності МСР-3.1.1. Виконання слюсарних операцій середньої складності 
Зміст компетентності: Способи розмітки просторових деталей середньої складності. Механізація і передові способи ведення розмічальних 

робіт. Порядок застосування координатно-розмічальних машин, шаблонів і кондукторів при розмітці партій деталей. 
Види дефектів, їх причини. Способи  попередження і усунення дефектів. Способи шабрування криволінійних поверхонь. 

Види і причини дефектів при шабруванні. Способи попередження і виправлення дефектів. Процес притирання, ступінь 

точності, що досягається. Абразивні матеріали, вживані для притирання. Особливості притирання конічних поверхонь. 
Механізація і передові методи притиральних робіт. Порядок виконання запресовки деталей середньої складності. 

Принцип роботи гідравлічних і гвинтових механічних пресів. Засоби вимірювання лінійних розмірів. Допуски та 

посадки спряжень гладких циліндричних і площинних поверхонь. Допуски кутів і конусів. Засоби вимірювання кутів та 

конусів. Допуски і посадки різьбових з’єднань. Допуски і посадки шпоночних та шліцьових з’єднань. Допуски і посадки 
зубчастих коліс і передач. Квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи частоти оброблення). Механічні 

властивості металів, які обробляє, та вплив термічного оброблення на них. Види заклепувальних швів та зварювальних 

з’єднань і умови забезпечення їх міцності. Склад туго- і легкоплавких припоїв, флюсів, протрав та спосіб їх готування. 
Будова середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів та пристроїв. Правила заточування та доведення 

складного інструменту. Електротехніка з основами промислової електроніки. Вимоги з охорони праці.  

Навчально-виробничі роботи: Виконання слюсарного оброблення та приганяння деталей в межах 11-12 квалітетів 

із застосуванням універсальних пристроїв. Виконання слюсарного оброблення за 7-10 квалітетами. Виконання 

елементарних розрахунків з визначенням допусків, посадок та конусності. Виконання розмітки просторових деталей 
середньої складності. Виконання заправки розмічального інструменту. Виконання шабрування паралельних, 

криволінійних поверхонь і поверхонь, спряжених під різними кутами із застосуванням механізованих інструментів . 

Виконання притирання деталей та вузлів середньої складності. Проведення підготовки для притирання поверхні  деталей, 

притиральних матеріалів, пристосувань.  

 

Код і назва компетентності МСР-3.1.2. Виконання такелажних робіт  



Зміст компетентності:  Правила користування такелажними підйомно-транспортними пристосуваннями. Вимоги з охорони  праці при виконанні 

такелажних робіт. Підйомно-транспортне обладнання цеху, його характеристика і правила експлуатації. Маркування 

канатів. Види вузлів і їх в’язку. Вузлове складання. Схеми вузлового складання. Місце вузлового складання. Технічні 

вимоги до окремих вузлів і деталей, які надходять на складання. Технологія вузлового складання. Зміст технологічного 

процесу складання. Система підбору деталей на складання вузлів. Методи сортування деталей при груповому підборі. 
Подавання деталей на складання вузла. Синхронність подавання. Пристосування щодо подавання. Підготовка деталей до 

складання. Основні операції і роботи, що виконуються при складанні вузлів. Технологія та випробування зібраних вузлів 

та механізмів на стендах. Механізовані інструменти, що застосовуються при складанні. Вимоги з охорони праці. 

Навчально-виробничі роботи: Підбір пристроїв та пристосувань для підйому і переміщення вантажів. 

Стропування вантажів відповідно до маси вантажу, з урахуванням кута нахилу і кількості гілок канатів. Стропування та 
ув’язування вантажів для підіймання, пересування, установлення та складування.  

 

Код і назва компетентності МСР-3.1.3. Складання механізмів обертового руху 

Зміст компетентності:  Призначення з’єднання. Основні деталі, що входять до з’єднання. Підшипники цільні і роз’ємні. Матеріал вкладишів, їх 

марки та застосування. Зазори для мащення. Види мастил. Технічні вимоги до підшипників. Процес установлення 

підшипників кочення у корпусі. Застосування пристосувань при складанні. Умови нормальної роботи підшипників 

багатоопорного вала. Прилади, що застосовуються для визначення похибок. Призначення регулювальних прокладок. 

Послідовність пригонки підшипника. Застосування зажимних пристосувань при шабруванні вкладишів. Установка 
вкладишів у корпусі і кришках підшипників. Основні види підшипників кочення. Технічні вимоги до підшипників. Типи 

ущільнень і заглушок. Види мащення. Посадки, що застосовуються при монтажі підшипників кочення у вузлі. 

Виконання підготовки підшипників до складання, маркування підшипників. Способи регулювання зазору у конічних 
роликопідшипниках. Застосування голчатих підшипників. Застосування пресів, спеціальних пристосувань при зніманні 

підшипників кочення з вала (демонтажу з корпусу). Вимоги з охорони праці. 

Навчально-виробничі роботи: Складання підшипників ковзання. Виконання установлення підшипників кочення у 

корпусі. Виконання кріплення втулок від провертання. Виконання підгонки товстостінних підшипників на валу. 

Виконання укладки вала і підшипника. Установка вкладишів у корпусі і кришках підшипників. Перевірка прилягання 

шийок вала до вкладишів. Установка регулювальних прокладок. Виконання складання вузлів з підшипниками кочення. 
Виконання установки та закріплення підшипників у корпусі, із застосуванням пресу. Виконання регулювання зазорів у 

конічних роликопідшипниках.  

 

Код і назва компетентності МСР-3.1.4. Складання механізмів передачі руху 

Зміст компетентності:  Призначення і види пасових передач; основні деталі механізмів з пасовими передачами. Призначення і види ланцюгової 

передачі. Основні деталі, що входять до вузла ланцюгової передачі. Технічні вимоги до передачі. Особливості 

конструкції і складання ланцюгових передач, що піддаються значним перевантаженням. Застосування циліндричних 

зубчатих передач. Поняття про шестерні, колеса, ведучі і відомі зубчаті колеса. Елементи зубчатого колеса, форму 

зубчатого колеса. Профіль зубців зубчатих передач. Передаточне число зубчатих передач. Види зубчатих передач. 

Вимоги до зубчатих коліс залежно від швидкості обертання і точності передачі. Технологія складання передачі. Способи 

перевірки складання на точність. Дефекти, способи запобігання і усунення. Складання передач муфтами, гнучкими 



валами і шарнірами. Технічні вимоги до передач. Інструменти і пристосування, що застосовуються при складанні. 

Способи перевірки на точність. Дефекти, способи запобігання і усунення. Розбір карт технологічних процесів при 

складанні механізмів для передачі руху.  Призначення конічних зубчатих коліс. Класифікація зубчатих коліс за 

розташуванням зуба і їх застосуванням. Вимоги до зубчатих коліс залежно від швидкості обертання і точності передачі. 

Технічні вимоги до передачі. Основні правила збірки для забезпечення нормальної роботи конічної передачі. Випробування 

швидкохідних конічних силових передач на рівень шуму. Дефекти, їх попередження і усунення. Призначення і область 

застосування черв'ячних передач, основні деталі, що входять у вузол черв'ячної передачі, їх конструкція. Технологія 

збірки передачі; способи перевірки перпендикулярності осей, розлучення осей, бічного зазору, ексцентричності; 

дефекти, їх попередження і усунення; обкатка передач під навантаженням після збірки, методи обкатки із замкнутим 

силовим контуром. Призначення і область застосування фрикційних передач, їх основні види. Основні деталі, що 

входять у вузол фрикційної передачі, їх конструкція. Муфти, їх різновиди, механізми включення і регулювання 

пластинчастих муфт. Передачі дисками, оббивка дисків. Гальма, технічні вимоги до передачі; технологія збірки 

передачі, способи перевірки збірки на точність. Дефекти, їх попередження і усунення. Збірка передач муфтами, 

гнучкими валами і шарнірами, основні деталі, технічні вимоги до передачі. Інструменти і пристосування, вживані при 

збірці. Способи перевірки на точність. Дефекти, їх попередження і усунення. Розбір карт технологічних процесів по 

збірці механізмів для передачі руху. Вимоги з охорони праці. 

Навчально-виробничі роботи: Складання пасової передачі. Складання ланцюгової передачі. Регулювання 

зубчатих передач з установленням заданих кресленнями та технічними умовами бокових та радіальних зазорів. 

Складання циліндричних зубчатих передач.  Розрахунок передачі. Перевірка складання на точність. Складання передач 
муфтами, гнучкими валами і шарнірами.  Розбір карт технологічних процесів при складанні механізмів для передачі 

руху.  Збирання конічних зубчатих передач.  Випробування швидкохідних конічних силових передач на рівень шуму. 

Збирання черв'ячних передач. Обкатка передач під навантаженням після збірки.  Обкатка із замкнутим силовим 
контуром.  Збирання фрикційних передач.   

 

Код і назва компетентності МСР-3.1.5. Складання і регулювання механізмів перетворення руху 

Зміст компетентності: Будова та принцип роботи вузлів, механізмів та верстатів, які складає, технічні умови на їх складання. Призначення і 

область застосування кривошипно-шатунних механізмів, технічні вимоги до механізмів, інструменти і пристосування, 

що застосовуються при їх складанні, технологія складання і випробування, перевірка балансу, способи перевірки на 

точність, допустимі зміщення, дефекти, запобігання їх і усунення. Основні деталі, технічні вимоги до деталей і вузла 

поршневої групи, технологія складання, способи перевірки циліндрів, поршнів, кришок, дефекти, запобігання їм і 

усунення. Призначення клапанного розподілення, технічні вимоги до розподілення, інструменти та пристосування, 

технологія складання, прийоми складання клапанних систем, способи перевірки на точність, перевірка якості притирання 

за допомогою компресора, дефекти, запобігання їм і усунення. Призначення і область застосування ексцентрикового 

механізму, технічні вимоги, інструменти і пристосування, які застосовуються при складанні і регулюванні кулісного 

механізму, способи перевірки на точність, дефекти, способи запобігання їм і усунення. Призначення і область 

застосування кулісного механізму, технічні вимоги до механізму, технологія складання, інструменти і пристосування 

для складання кулісного механізму, складання, регулювання і випробування кулісного механізму, способи перевірки на 



точність, дефекти, способи запобігання їм і усунення. Призначення і область застосування храпових механізмів, технічні 

вимоги до механізмів, інструменти і пристосування щодо складання храпових механізмів, технологія складання, способи 

перевірки на точність. Область застосування, призначення, переваги і недоліки гідравлічних і пневматичних приводів і 

передач, будова гідроприводу, насоси, розподільні і регулювальні пристрої, клапани, розвантажувальні золотники, 

регулятори швидкостей, прийоми розбирання і складання приводів, методи перевірки, гідравлічні випробування, 

особливості будови пневмоприводів,  їх складання; вимоги з охорони праці. 

Навчально-виробничі роботи: Регулювання та випробовування вузлів та механізмів, які складає, на спеціальних 

установках. Усунення дефектів, які виявлені під час складання та випробовування вузлів і механізмів. Складання кривошипно-

шатунних механізмів, перевірка балансу, постановка підшипників, постановка вала і підшипників, регулювання, 
складання шатуна з валом і крейцкопфом, перевірка на точність, проведення запобігання дефектам  та їх усунення, 

виконання складання поршневої групи деталей, перевірка циліндрів, поршнів, кришок, проведення запобігання 

дефектам та їх усунення. Складання клапанного розподілення, складання клапанних систем, способи перевірки на 

точність, перевірка якості притирання за допомогою компресора, проведення запобігання дефектам та їх усунення. 
Складання ексцентрикового механізму, використання інструментів і пристосування, які застосовуються при складанні і 

регулюванні кулісного механізму, перевірка на точність, проведення запобігання дефектам та їх усунення. Складання 

кулісного механізму, складання, регулювання і випробування кулісного механізму, використовувати інструменти і 
пристосування для складання кулісного механізму, виконання перевірки на точність, проведення запобігання дефектам  

та їх усунення. Складання храпових механізмів, використання інструментів і пристосування для складання храпових 

механізмів, здійснення перевірки на точність. Складання гідравлічних і пневматичних приводів і передач, розбирання і 

складання приводів. Установка труб, прокладок, ущільнень та інших деталей, складання деталей та розподільних, 
регулювальних і керуючих пристроїв, використання методів перевірки, гідравлічні випробування. Статистичне та 

динамічне балансування деталей простої конфігурації на спеціальних балансувальних верстатах з іскровим диском, 

призмами та роликами. Складання складних машин агрегатів та верстатів під керівництвом слюсаря більш високої 
кваліфікації. 
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ЗМІСТ 

робочої навчальної програми професійно-теоретичної підготовки 
 

 Професія:  7233   Слюсар з механоскладальних робіт 

Професійна кваліфікація:  слюсар з механоскладальних робіт 4  розряду 
 

Код і назва модуля МСР-4.1. Виконання слюсарних робіт підвищеної середньої складності 

Код і назва компетентності МСР-4.1.1. Виконання слюсарних робіт підвищеної середньої складності 
Зміст компетентності: Особливості розмітки деталей з необробленою базовою поверхнею. Використання ділильної голівки при розмітці, 

розрахунок розгорток простих геометричних тіл і гнутих деталей, дефекти при розмітці. Устаткування, інструмент і 

пристосування, вживані при правці і гибці, дефекти. Обпилювання, механізація обпилювання, дефекти; свердлення,  

визначення режимів різання по таблицях, точність розмірів і форми отворів, параметри шорсткості при свердленні; 
типові процеси обробки отворів, дефекти при обробці отворів і способи їх усунення. Нарізування прямокутних і 

трапецієвидних різьб комплектами мітчиків,  нарізування різьб в отворах на верстатах. Шабрування, механізація 

процесу шабрування, дефекти при шабруванні і способи їх попередження. Притирання, вимоги до абразивів, 

застосування змащувальних речовин. Доведення, утворення повітряної і масляної плівки і усунення цього явища при 
доведенні, дефекти і заходи їх попередження. Будова, призначення та правила застосування робочого, контрольно-

вимірювального інструменту, приладів та пристроїв. Допуски і посадки, квалітети (класи) точності та параметри 

шорсткості (класи чистоти оброблення). Принцип взаємозамінності деталей та вузлів. Засоби розмічання складених 
деталей та вузлів. Засіб термооброблення та доведення особливо складного слюсарного інструменту. Засоби запобігання 

та усунення деформації металів та внутрішньої напруги в процесі термічного оброблення та зварювання. Основи 

механіки та технології металів в межах роботи, яку виконує. Електротехніка з основами промислової електроніки. 

Вимоги з охорони праці.  

Лабораторно-практичні роботи: Розмітка простих конічних тіл, розмітка розгорток гнутих деталей. Розмітка 

складних отворів, отворів з паралельними і перпендикулярними осями. Розмітка осьових ліній суцільних і 
порожнистих деталей. Виготовлення шаблонів і контршаблонів методом розпилювання і припасування. Свердлення 

отворів з перетинаючими осями, розгортка отворів вручну на верстатах. Нарізування прямокутних і трапецієвидних 

різьб комплектами мітчиків. Виконання точного шабрування, шабрування поверхні, що розташовані під різними 
кутами. Шабрування опорних поверхонь, перевірка шабрування різними інструментами. Виконання притирання 

клапанів, притирання циліндрових валиків і втулок, виконання доведення вузьких кромок і ребер деталей. Виконання 

слюсарної обробки деталей з пазами і прорізами форми «хвіст ластівки». Пригін кулачкових муфт, притирання 
клапанів високого тиску, кілець, ущільнювачів. Шабрування направляючих станин крупних металообробних верстатів. 

Слюсарне оброблення та приганяння великих деталей та складних вузлів за 7-10 квалітетами. Складання, регулювання 



та випробовування складних вузлів, машин та верстатів. Притирання та шабрування поверхонь складних деталей та 

вузлів, які сполучає; внутрішніх пазів, щліцевих з’єднань простих та евольвент них. Підгонка натягів та зазорів, 
здійснення центрування деталей, вузлів та агрегатів, які монтує. Запресовування деталей на гідравлічних та гвинтових 

механічних пресах.  
 

Код і назва компетентності МСР-4.1.2. Виконання складання механізмів приводів 

Зміст компетентності: З'єднання трубопроводів. Призначення арматури для з'єднання окремих ділянок трубопроводів. Типові з'єднання 

мідних труб з розвальцьовуванням. Порядок виконання розвальцьовування кінців мідних труб. Пристрій, правила 

застосування пристосування для розвальцьовування. Типові з'єднання сталевих труб. Суть безтрубного (стикового) 

з'єднання складальних одиниць і механізмів гідросистем. Вимоги, що пред'являються до монтажу трубопроводу. 

Порядок ведення монтажу труб. Технологія складання і перевірки пластинчастих насосів. Призначення, 

класифікація ущільнюючих пристроїв. Вимоги до якості притирання плунжера до циліндра. Зазори між плунжером 

і циліндром. Овальність і різниця діаметрів циліндра. Ущільнення з'єднань в насосах, гідроциліндрах, 

гідродвигунах. Технічні вимоги до їх виконання. Пристрій складальних одиниць, ущільнювачів, для плунжера, для 

поршня. Складальні одиниці гідроприводів. Операції, що виконуються при складанні. Деталі, що вимагають 

притирання. Технологічний процес притирання. Конструкція, порядок застосування пристосувань. Призначення, 

суть хонінгування. Пристрій хонінгувальної голівки. Технологія складання гідроциліндрів, регулюючої і 

розподільної апаратури. Технічні вимоги до виконання різьбових з'єднань, притирання голок і тарілок клапанів, 

постановки пружин. Правила випробування зібраних клапанів на щільність. Технічні вимоги до золотників. 

Порядок виконання і усунення забоїн на деталях гідроприводу. Правила перевірки установки циліндро-поршневої 

групи. Порядок виконання і контролю центрування валів складальних одиниць. Правила перевірки герметичності 

з'єднань. Методи наладки, виявлення і усунення дефектів у механізмах приводів. Класифікація гідравлічних пресів 

по технологічному призначенню, конструктивному виконанню, за видом застосування робочої рідини та видом 

приводу. Технічна характеристика гідравлічних пресів. Принцип дії, конструктивна схема та основні елементи 

гідравлічного прессу. Цикли роботи. Сили, які діють на елементи прессу. Робочі рідини, які застосовують в 

гідравлічних пресах, їх механічні характеристики. Насоси гідропресових установок, їх кінематична схема. 

Гідроапаратура, розподільчі і регулюючі пристрої в гідросистемах пресів. Вимоги з охорони праці. 

Лабораторно-практичні роботи: Монтаж трубопроводів, які працюють під тиском повітря та агресивних спец 

продуктів. Виконання монтажу трубопроводів, які працюють під тиском повітря та агресивних спец продуктів. 

Підготовку труб до монтажу. З'єднування мідних труб, виконання розвальцьовування труб. Виконання 

приєднання труб до гідравлічних пристроїв: пряме кінцеве на різьбі, кутове кінцеве на трійнику. Виконання 

підготовки труб до монтажу. З'єднування прямого проміжного, ущільнення проміжною кладкою, прямого 

кінцевого, прямого кінцевого на трубній різьбі, виконання безтрубного (стикового) з'єднання складальних 

одиниць і механізмів гідросистем. Монтаж гідроапаратури на плоскій панелі, з'єднування вихідних отворів 

гідроапаратури, здійснення перевірки трубопроводу на герметичність; виконання складання пластинчастих 

насосів, перевірка рівномірності і сили затягування кріпильних гвинтів, регулювання затягування гвинтів, 

притирання задньої кришки; виконання складання ущільнюючих пристроїв, притирання плунжера і циліндра, 

ущільнення з'єднань в насосах, гідроциліндрах, гідро двигунах. Складання гідроприводів, притирання деталей; 

складання гідроциліндрів, регулюючої і розподільної апаратури, виконання різьбових з'єднань, притирання голок і 

тарілок клапанів на площину. Контроль співвісних поясків золотників і клапанів, контроль конусності і 



овальності, взаємного розташування торців, герметичності з'єднань.  Видалення виявлених на поверхнях забоїн, 

що сполучаються, перевірка правильності установки циліндрів групи, затягування ущільнення, перевірка точності 

центрування валу насоса з валом приводу. Контроль герметичності з'єднання всмоктуючого трубопроводу з 

насосом, здійснення наладки гідравлічної системи, виявлення і усунення дефектів.  
 

Код і назва компетентності МСР-4.1.3. Загальне складання устаткування 

Зміст компетентності: Конструкція, кінематична схема та принцип роботи вузлів механізмів, верстатів, які складає, умови на 

установлення, регулювання та приймання вузлів, машин, які складає. Призначення і суть технологічного 

процесу загального складання. Технічні вимоги до загального складання. Вимоги до поєднання деталей, що 

сполучаються, і складальних одиниць. Особливості складання складальних одиниць, що пройшли 

балансування і часткове розбирання. Вимоги до сумісних опор підшипників, валів і осей; вимоги до 

дотримання осьових і радіальних зазорів. Схеми і правила виконання складання відповідальних різьбових 

з'єднань. Порядок забезпечення герметичності з'єднання трубопроводів, агрегатів, заглушок, ущільнень. 

Правила вибору базового елементу. Види загального складання залежно від кількісного співвідношення між 

пригоночними і складальними роботами. Основні складальні одиниці устаткування, що випускається 

підприємством. Устаткування, пристосування, інструмент, матеріали, вживані при загальному складанні 

устаткування. Технічні вимоги, що пред'являються до устаткування. Порядок контролю виконаних робіт в 

процесі складання устаткування. Статичне та динамічне балансування відповідальних вузлів машин та деталей 

складної конфігурації. Спеціальні балансувальні верстати. Вимоги з охорони праці. 

Лабораторно-практичні роботи: Статистичне та динамічне балансування відповідальних вузлів машин та 

деталей складної конфігурації на спеціальних балансувальних верстатах. Усунення дефектів, які виявляє під 

час складання та випробування вузлів, агрегатів, машин. Участь у монтажі та демонтажі випробувальних 

стендів, в складанні, регулюванні та випробуванні особливо складних експериментальних та унікальних машин під 

керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації. Стропування та ув’язування вантажів для підіймання, 

пересування, установлення та складування. Розбирання технічної і технологічної документації. Складання 

устаткування, яке випускає підприємство. Вибір базового елементу. Забезпечення співвідносності опору 

підшипників, валів, осей. Забезпечення дотримання осьових і радіальних зазорів, рівномірного затягування 

відповідальних різьбових з'єднань. Забезпечення герметичності місць з'єднання трубопроводів, агрегатів, 

заглушок, ущільнень. Здійснення контролю якості збірки. Участь у монтажі та демонтажі випробувальних 

стендів, в складанні, регулюванні та випробуванні особливо складних експериментальних та унікальних машин під 

керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації. 
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ЗМІСТ 

робочої навчальної програми виробничого навчання 
 

 Професія:  7233   Слюсар з механоскладальних робіт 

Професійна кваліфікація:  слюсар з механоскладальних робіт 4 розряду 
 

Код і назва модуля МСР-4.1. Виконання слюсарних робіт підвищеної середньої складності 

Код і назва компетентності МСР-4.1.1. Виконання слюсарних робіт підвищеної середньої складності 

Зміст компетентності: Особливості розмітки деталей з необробленою базовою поверхнею. Використання ділильної голівки при розмітці, 

розрахунок розгорток простих геометричних тіл і гнутих деталей, дефекти при розмітці. Устаткування, інструмент і 

пристосування, вживані при правці і гибці, дефекти. Обпилювання, механізація обпилювання, дефекти; свердлення,  
визначення режимів різання по таблицях, точність розмірів і форми отворів, параметри шорсткості при свердленні; 

типові процеси обробки отворів, дефекти при обробці отворів і способи їх усунення. Нарізування прямокутних і 

трапецієвидних різьб комплектами мітчиків,  нарізування різьб в отворах на верстатах. Шабрування, механізація 
процесу шабрування, дефекти при шабруванні і способи їх попередження. Притирання, вимоги до абразивів, 

застосування змащувальних речовин. Доведення, утворення повітряної і масляної плівки і усунення цього явища при 

доведенні, дефекти і заходи їх попередження. Будова, призначення та правила застосування робочого, контрольно-

вимірювального інструменту, приладів та пристроїв. Допуски і посадки, квалітети (класи) точності та параметри 
шорсткості (класи чистоти оброблення). Принцип взаємозамінності деталей та вузлів. Засоби розмічання складених 

деталей та вузлів. Засіб термооброблення та доведення особливо складного слюсарного інструменту. Засоби запобігання 

та усунення деформації металів та внутрішньої напруги в процесі термічного оброблення та зварювання. Основи 
механіки та технології металів в межах роботи, яку виконує. Електротехніка з основами промислової електроніки. 

Вимоги з охорони праці.  

Навчально-виробничі роботи: Розмітка простих конічних тіл, розмітка розгорток гнутих деталей. Розмітка 

складних отворів, отворів з паралельними і перпендикулярними осями. Розмітка осьових ліній суцільних і 

порожнистих деталей. Виготовлення шаблонів і контршаблонів методом розпилювання і припасування. Свердлення 
отворів з перетинаючими осями, розгортка отворів вручну на верстатах. Нарізування прямокутних і трапецієвидних 

різьб комплектами мітчиків. Виконання точного шабрування, шабрування поверхні, що розташовані під різними 

кутами. Шабрування опорних поверхонь, перевірка шабрування різними інструментами. Виконання притирання 

клапанів, притирання циліндрових валиків і втулок, виконання доведення вузьких кромок і ребер деталей. Виконання 
слюсарної обробки деталей з пазами і прорізами форми «хвіст ластівки». Пригін кулачкових муфт, притирання 

клапанів високого тиску, кілець, ущільнювачів. Шабрування направляючих станин крупних металообробних верстатів. 

Слюсарне оброблення та приганяння великих деталей та складних вузлів за 7-10 квалітетами. Складання, регулювання 
та випробовування складних вузлів, машин та верстатів. Притирання та шабрування поверхонь складних деталей та 



вузлів, які сполучає; внутрішніх пазів, щліцевих з’єднань простих та евольвент них. Підгонка натягів та зазорів, 

здійснення центрування деталей, вузлів та агрегатів, які монтує. Запресовування деталей на гідравлічних та гвинтових 
механічних пресах.  

 

Код і назва компетентності МСР-4.1.2. Виконання складання механізмів приводів 

Зміст компетентності: З'єднання трубопроводів. Призначення арматури для з'єднання окремих ділянок трубопроводів. Типові з'єднання 

мідних труб з розвальцьовуванням. Порядок виконання розвальцьовування кінців мідних труб. Пристрій, правила 

застосування пристосування для розвальцьовування. Типові з'єднання сталевих труб. Суть безтрубного (стикового) 

з'єднання складальних одиниць і механізмів гідросистем. Вимоги, що пред'являються до монтажу трубопроводу. 

Порядок ведення монтажу труб. Технологія складання і перевірки пластинчастих насосів. Призначення, 

класифікація ущільнюючих пристроїв. Вимоги до якості притирання плунжера до циліндра. Зазори між плунжером 

і циліндром. Овальність і різниця діаметрів циліндра. Ущільнення з'єднань в насосах, гідроциліндрах, 

гідродвигунах. Технічні вимоги до їх виконання. Пристрій складальних одиниць, ущільнювачів, для плунжера, для 

поршня. Складальні одиниці гідроприводів. Операції, що виконуються при складанні. Деталі, що вимагають 

притирання. Технологічний процес притирання. Конструкція, порядок застосування пристосувань. Призначення, 

суть хонінгування. Пристрій хонінгувальної голівки. Технологія складання гідроциліндрів, регулюючої і 

розподільної апаратури. Технічні вимоги до виконання різьбових з'єднань, притирання голок і тарілок клапанів, 

постановки пружин. Правила випробування зібраних клапанів на щільність. Технічні вимоги до золотників. 

Порядок виконання і усунення забоїн на деталях гідроприводу. Правила перевірки установки циліндро-поршневої 

групи. Порядок виконання і контролю центрування валів складальних одиниць. Правила перевірки герметичності 

з'єднань. Методи наладки, виявлення і усунення дефектів у механізмах приводів. Класифікація гідравлічних пресів 

по технологічному призначенню, конструктивному виконанню, за видом застосування робочої рідини та видом 

приводу. Технічна характеристика гідравлічних пресів. Принцип дії, конструктивна схема та основні елементи 

гідравлічного прессу. Цикли роботи. Сили, які діють на елементи прессу. Робочі рідини, які застосовують в 

гідравлічних пресах, їх механічні характеристики. Насоси гідропресових установок, їх кінематична схема. 

Гідроапаратура, розподільчі і регулюючі пристрої в гідросистемах пресів. Вимоги з охорони праці. 

Навчально-виробничі роботи: Монтаж трубопроводів, які працюють під тиском повітря та агресивних спец 

продуктів. Виконання монтажу трубопроводів, які працюють під тиском повітря та агресивних спец продуктів. 

Підготовку труб до монтажу. З'єднування мідних труб, виконання розвальцьовування труб. Виконання 

приєднання труб до гідравлічних пристроїв: пряме кінцеве на різьбі, кутове кінцеве на трійнику. Виконання 

підготовки труб до монтажу. З'єднування прямого проміжного, ущільнення проміжною кладкою, прямого 

кінцевого, прямого кінцевого на трубній різьбі, виконання безтрубного (стикового) з'єднання складальних 

одиниць і механізмів гідросистем. Монтаж гідроапаратури на плоскій панелі, з'єднування вихідних отворів 

гідроапаратури, здійснення перевірки трубопроводу на герметичність; виконання складання пластинчастих 

насосів, перевірка рівномірності і сили затягування кріпильних гвинтів, регулювання затягування гвинтів, 

притирання задньої кришки; виконання складання ущільнюючих пристроїв, притирання плунжера і циліндра, 

ущільнення з'єднань в насосах, гідроциліндрах, гідро двигунах. Складання гідроприводів, притирання деталей; 

складання гідроциліндрів, регулюючої і розподільної апаратури, виконання різьбових з'єднань, притирання голок і 

тарілок клапанів на площину. Контроль співвісних поясків золотників і клапанів, контроль конусності і 

овальності, взаємного розташування торців, герметичності з'єднань.  Видалення виявлених на поверхнях забоїн, 



що сполучаються, перевірка правильності установки циліндрів групи, затягування ущільнення, перевірка точності 

центрування валу насоса з валом приводу. Контроль герметичності з'єднання всмоктуючого трубопроводу з 

насосом, здійснення наладки гідравлічної системи, виявлення і усунення дефектів.  
 

Код і назва компетентності МСР-4.1.3. Загальне складання устаткування 

Зміст компетентності: Конструкція, кінематична схема та принцип роботи вузлів механізмів, верстатів, які складає, умови на 

установлення, регулювання та приймання вузлів, машин, які складає. Призначення і суть технологічного 

процесу загального складання. Технічні вимоги до загального складання. Вимоги до поєднання деталей, що 

сполучаються, і складальних одиниць. Особливості складання складальних одиниць, що пройшли 

балансування і часткове розбирання. Вимоги до сумісних опор підшипників, валів і осей; вимоги до 

дотримання осьових і радіальних зазорів. Схеми і правила виконання складання відповідальних різьбових 

з'єднань. Порядок забезпечення герметичності з'єднання трубопроводів, агрегатів, заглушок, ущільнень. 

Правила вибору базового елементу. Види загального складання залежно від кількісного співвідношення між 

пригоночними і складальними роботами. Основні складальні одиниці устаткування, що випускається 

підприємством. Устаткування, пристосування, інструмент, матеріали, вживані при загальному складанні 

устаткування. Технічні вимоги, що пред'являються до устаткування. Порядок контролю виконаних робіт в 

процесі складання устаткування. Статичне та динамічне балансування відповідальних вузлів машин та деталей 

складної конфігурації. Спеціальні балансувальні верстати. Вимоги з охорони праці. 

Навчально-виробничі роботи: Статистичне та динамічне балансування відповідальних вузлів машин та 

деталей складної конфігурації на спеціальних балансувальних верстатах. Усунення дефектів, які виявляє під 

час складання та випробування вузлів, агрегатів, машин. Участь у монтажі та демонтажі випробувальних 

стендів, в складанні, регулюванні та випробуванні особливо складних експериментальних та унікальних машин під 

керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації. Стропування та ув’язування вантажів для підіймання, 

пересування, установлення та складування. Розбирання технічної і технологічної документації. Складання 

устаткування, яке випускає підприємство. Вибір базового елементу. Забезпечення співвідносності опору 

підшипників, валів, осей. Забезпечення дотримання осьових і радіальних зазорів, рівномірного затягування 

відповідальних різьбових з'єднань. Забезпечення герметичності місць з'єднання трубопроводів, агрегатів, 

заглушок, ущільнень. Здійснення контролю якості збірки. Участь у монтажі та демонтажі випробувальних 

стендів, в складанні, регулюванні та випробуванні особливо складних експериментальних та унікальних машин під 

керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації. 
 

 

Перевірна робота за модулем 
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ЗМІСТ 

робочої навчальної програми професійно-теоретичної підготовки 
 

 Професія:  7233   Слюсар з механоскладальних робіт 

Професійна кваліфікація:  слюсар з механоскладальних робіт 5  розряду 
 

Код і назва модуля МСР-5.1. Виконання слюсарних робіт з обробки  складних  деталей 

Код і назва компетентності МСР-5.1.1. Виконання слюсарних і слюсарно- складальних робіт при складанні машин, станків і агрегатів 
Зміст компетентності: Поняття про розкладання сил, про визначення опорних реакцій. Методи вимірювання обертаючого моменту і 

потужності. Поняття про статистичне і динамічне балансування деталей, що обертаються. Відомості про 

обробку зубчатих коліс методом копіювання і обгинання. Поняття про копіювання зубчатих коліс. 

Конструкція, призначення та принцип роботи особливо складних механізмів, приладів, агрегатів, верстатів та 

машин, які складає. Допуски і посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти 

оброблення). Способи виконання і послідовність робіт при об'ємній розмітці з установкою деталей в одному 

або декількох положеннях. Методи виконання слюсарних робіт при обробці сирих і розпечених деталей 

складної конфігурації по 6-8 квалітетам. Притирання отворів для забезпечення точності розмірів по 6-8 

квалітетам. Методи складання. Пристрої і принципи дії складальних вузлів, технічні умови на їх складання. 

Методи складання відповідальних зубчатих і черв'ячних передач. Перевірка положення осей і міжосьових 

відстаней. Призначення попереднього затягування силових болтів і шпильок і складених корпусів і станин. 

Методи перевірки взаємного розташування базових поверхонь. Стендові випробування зібраних виробів. 

Наладка, регулювання і проведення випробувань готових машин, агрегатів Правила перевірки верстатів, 

машин і агрегатів на точність. Правила з охорони праці.  

Лабораторно-практичні роботи: Виконання слюсарного оброблення та доведення термічно не оброблених 

деталей, виробів та вузлів складної конфігурації за 7 квалітетом та особливо складної конфігурації за 7 

квалітетом. Слюсарне оброблення та доведення шаблонів з тупим кутом 170° та більше між двома прямими 

ділянками. Складання, регулювання та налагоджування особливо складних машин, контрольно-вимірювальної 

апаратури, пультів та приладів, унікальних та прецизійних агрегатів та машин. Підбір і складання 

великогабаритних та комбінованих підшипників. Випробовування посудини, які працюють під тиском, а також 

випробовування на глибокий вакуум. Виконання розпаковування, промивки, візуальний контроль 

підшипників. Виконання монтажу підшипників. Усунення радіального зазору, створення попереднього натягу 

при монтажі прецизійних підшипників. Виконання запресування підшипників за допомогою преса, 



гідропресовим методом, за допомогою нагріву. Установка радіальних і осьових зазорів. Перевірка 

правильності зачеплення. Складання гідравлічних і пневматичних вузлів і систем. Монтаж апаратури 

управління. Регулювання апаратури управління. Складання пневматичних пристроїв. Складання корпусних 

деталей і станин. Пригін деталей стиків корпусів і станин. Слюсарні роботи при виготовленні деталей і вузлів 

складної конфігурації по 6-8 квалітетам. Складання, регулювання підшипників ковзання всіх типів. Складання 

і регулювання розподільної гідро- і пнемо апаратури. Складання складних вузлів механізмів, верстатів, а 

також участь у складанні автоматичних ліній. Складання з виконанням динамічного балансування на стендах. 

Складання і випробування гідравлічних трубопроводів. Виконання складання, регулювання та налагоджування 

особливо складних машини, контрольно-вимірювальної апаратури, пультів та приладів, унікальних та 

прецизійних агрегатів та машин, підбір і складання великогабаритних та комбінованих підшипників. 

 

Код і назва компетентності МСР-5.1.2. Виконання механоскладальних робіт з обробки складних  деталей 

Зміст компетентності: Умови на регулювання, випробування та здавання зібраних вузлів, машин і агрегатів та їх експлуатаційні дані. 

Заходи складання та регулювання машин і режими випробування.Ззаходи запобігання деформацій деталей. 

Правила перевірки верстатів на точність. Електротехніка з основами промислової електроніки. Відомості про 

обробку зубчатих коліс методом копіювання і обгинання,  поняття про копіювання зубчатих коліс. Вибір баз 

при розміщенні, способи виконання і послідовність робіт при об'ємній розмітці з установкою деталей в 

одному або декількох положеннях. Заходи підвищення точності розмічувальних робіт. Методи виконання 

слюсарних робіт при обробці сирих і розпечених деталей складної конфігурації по 6-8 квалітетам: притирання 

отворів для забезпечення точності розмірів по 6-8 квалітетам. Вимоги з охорони праці. Методи визначення 

технологічних властивостей металів, технологічні випробування, їх види; випробування на розтяг, ударна 

в’язкість, втомленість, плинність. Види випробувань машин, призначення приймальних випробувань, 

призначення контрольних випробувань і порядок їх проведення. Мета проведення спеціальних випробувань. 

Конструкція випробувальних стендів, правила їх монтажу і демонтажу. Вживане устаткування, 

пристосування, інструмент, матеріали; призначення випробування на холостому ході. Порядок установки 

машини на випробувальний стенд, правила кріплення складальних одиниць і механізмів, установки 

захищаючих пристроїв. Порядок перевірки роботи механізмів перед включенням машини, режими 

випробування; порядок спостереження за роботою складальних одиниць і механізмів, станом робочих 

поверхонь. Особливості випробування машини під навантаженням. Порядок випробування верстатів на 

точність і шорсткість поверхні (обробки). Поняття про жорсткість верстата, порядок перевірки верстата на 

жорсткість, мета і порядок випробування верстата на потужність. Правила зняття діаграм і характеристик за 

наслідками випробування і здачі машин ВТК, дотримуватися технології обробки і упаковки виробів. Правила з 

охорони праці. 

Лабораторно-практичні роботи: Регулювання і перевірка ділильних механізмів, динамічне балансування 

зубчатих коліс і маховиків, що працюють на великих оборотах. Гідравлічне випробування збираних вузлів і 

механізмів, випробовувати посудини, які працюють під тиском, а також випробовувати на глибокий вакуум. 



Знімання необхідних діаграм та характеристик за результатами випробування та здавання машини до  відділу 

технічного контролю. Монтаж та демонтаж випробувальних стендів. Перевірка складного унікального та 

прецизійного металорізального устаткування на точність та відповідність технічним умовам. Монтаж 

трубопроводів, які працюють під високим тиском повітря (газу) та спец продуктів. Виконання статичного та 

динамічного балансування відповідальних деталей та вузлів особливо складної конфігурації. Керування 

підіймально-транспортним устаткуванням з підлоги. Стропування та ув’язування вантажів для підіймання, 

пересування, установлення та складування.  
 

Форма проведення контролю за засвоєнням модуля Залік 
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ЗМІСТ 

робочої навчальної програми виробничого навчання 
 

 Професія:  7233   Слюсар з механоскладальних робіт 

Професійна кваліфікація:  слюсар з механоскладальних робіт 4 розряду 
 

Код і назва модуля МСР-5.1. Виконання слюсарних робіт з обробки  складних  деталей 

Код і назва компетентності МСР-5.1.1. Виконання слюсарних і слюсарно- складальних робіт при складанні машин, станків і агрегатів 
Зміст компетентності: Поняття про розкладання сил, про визначення опорних реакцій. Методи вимірювання обертаючого моменту і 

потужності. Поняття про статистичне і динамічне балансування деталей, що обертаються. Відомості про 

обробку зубчатих коліс методом копіювання і обгинання. Поняття про копіювання зубчатих коліс. 

Конструкція, призначення та принцип роботи особливо складних механізмів, приладів, агрегатів, верстатів та 

машин, які складає. Допуски і посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти 

оброблення). Способи виконання і послідовність робіт при об'ємній розмітці з установкою деталей в одному 

або декількох положеннях. Методи виконання слюсарних робіт при обробці сирих і розпечених деталей 

складної конфігурації по 6-8 квалітетам. Притирання отворів для забезпечення точності розмірів по 6-8 

квалітетам. Методи складання. Пристрої і принципи дії складальних вузлів, технічні умови на їх складання. 

Методи складання відповідальних зубчатих і черв'ячних передач. Перевірка положення осей і міжосьових 

відстаней. Призначення попереднього затягування силових болтів і шпильок і складених корпусів і станин. 

Методи перевірки взаємного розташування базових поверхонь. Стендові випробування зібраних виробів. 

Наладка, регулювання і проведення випробувань готових машин, агрегатів Правила перевірки верстатів, 

машин і агрегатів на точність. Правила з охорони праці.  

Навчально-виробничі роботи: Виконання слюсарного оброблення та доведення термічно не оброблених 

деталей, виробів та вузлів складної конфігурації за 7 квалітетом та особливо складної конфігурації за 7 

квалітетом. Слюсарне оброблення та доведення шаблонів з тупим кутом 170° та більше між двома прямими 

ділянками. Складання, регулювання та налагоджування особливо складних машин, контрольно-вимірювальної 

апаратури, пультів та приладів, унікальних та прецизійних агрегатів та машин. Підбір і складання 

великогабаритних та комбінованих підшипників. Випробовування посудини, які працюють під тиском, а також 

випробовування на глибокий вакуум. Виконання розпаковування, промивки, візуальний контроль 

підшипників. Виконання монтажу підшипників. Усунення радіального зазору, створення попереднього натягу 



при монтажі прецизійних підшипників. Виконання запресування підшипників за допомогою преса, 

гідропресовим методом, за допомогою нагріву. Установка радіальних і осьових зазорів. Перевірка 

правильності зачеплення. Складання гідравлічних і пневматичних вузлів і систем. Монтаж апаратури 

управління. Регулювання апаратури управління. Складання пневматичних пристроїв. Складання корпусних 

деталей і станин. Пригін деталей стиків корпусів і станин. Слюсарні роботи при виготовленні деталей і вузлів 

складної конфігурації по 6-8 квалітетам. Складання, регулювання підшипників ковзання всіх типів. Складання 

і регулювання розподільної гідро- і пнемо апаратури. Складання складних вузлів механізмів, верстатів, а 

також участь у складанні автоматичних ліній. Складання з виконанням динамічного балансування на стендах. 

Складання і випробування гідравлічних трубопроводів. Виконання складання, регулювання та налагоджування 

особливо складних машини, контрольно-вимірювальної апаратури, пультів та приладів, унікальних та 

прецизійних агрегатів та машин, підбір і складання великогабаритних та комбінованих підшипників. 

 

Код і назва компетентності МСР-5.1.2. Виконання механоскладальних робіт з обробки складних  деталей 

Зміст компетентності: Умови на регулювання, випробування та здавання зібраних вузлів, машин і агрегатів та їх експлуатаційні дані. 

Заходи складання та регулювання машин і режими випробування.Ззаходи запобігання деформацій деталей. 

Правила перевірки верстатів на точність. Електротехніка з основами промислової електроніки. Відомості про 

обробку зубчатих коліс методом копіювання і обгинання,  поняття про копіювання зубчатих коліс. Вибір баз 

при розміщенні, способи виконання і послідовність робіт при об'ємній розмітці з установкою деталей в 

одному або декількох положеннях. Заходи підвищення точності розмічувальних робіт. Методи виконання 

слюсарних робіт при обробці сирих і розпечених деталей складної конфігурації по 6-8 квалітетам: притирання 

отворів для забезпечення точності розмірів по 6-8 квалітетам. Вимоги з охорони праці. Методи визначення 

технологічних властивостей металів, технологічні випробування, їх види; випробування на розтяг, ударна 

в’язкість, втомленість, плинність. Види випробувань машин, призначення приймальних випробувань, 

призначення контрольних випробувань і порядок їх проведення. Мета проведення спеціальних випробувань. 

Конструкція випробувальних стендів, правила їх монтажу і демонтажу. Вживане устаткування, 

пристосування, інструмент, матеріали; призначення випробування на холостому ході. Порядок установки 

машини на випробувальний стенд, правила кріплення складальних одиниць і механізмів, установки 

захищаючих пристроїв. Порядок перевірки роботи механізмів перед включенням машини, режими 

випробування; порядок спостереження за роботою складальних одиниць і механізмів, станом робочих 

поверхонь. Особливості випробування машини під навантаженням. Порядок випробування верстатів на 

точність і шорсткість поверхні (обробки). Поняття про жорсткість верстата, порядок перевірки верстата на 

жорсткість, мета і порядок випробування верстата на потужність. Правила зняття діаграм і характеристик за 

наслідками випробування і здачі машин ВТК, дотримуватися технології обробки і упаковки виробів. Правила з 

охорони праці. 

Навчально-виробничі роботи: Регулювання і перевірка ділильних механізмів, динамічне балансування 

зубчатих коліс і маховиків, що працюють на великих оборотах. Гідравлічне випробування збираних вузлів і 



механізмів, випробовувати посудини, які працюють під тиском, а також випробовувати на глибокий вакуум. 

Знімання необхідних діаграм та характеристик за результатами випробування та здавання машини до відділу 

технічного контролю. Монтаж та демонтаж випробувальних стендів. Перевірка складного унікального та 

прецизійного металорізального устаткування на точність та відповідність технічним умовам. Монтаж 

трубопроводів, які працюють під високим тиском повітря (газу) та спец продуктів. Виконання статичного та 

динамічного балансування відповідальних деталей та вузлів особливо складної конфігурації. Керування 

підіймально-транспортним устаткуванням з підлоги. Стропування та ув’язування вантажів для підіймання, 

пересування, установлення та складування.  
 

 

Перевірна робота за модулем 
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Протокол № 10        від 25.06.19 р 

Голова комісії____________ Ю. Дехтяренко  

 


	2.1. При продовженні навчання
	2.2. При підвищенні професійної кваліфікації
	2.3. Після закінчення навчання
	2.1. При продовженні навчання (1)
	2.2. При підвищенні професійної кваліфікації (1)
	2.3. Після закінчення навчання (1)
	Загальнопрофесійний блок
	та зміст загальнопрофесійних компетентностей
	Тема 2. Змінний струм та кола змінного струму
	Тема 6. Електричні машини постійного струму
	Види токарної обробки. Основні роботи, що виконуються на токарних верстатах. Деталі, які обробляють на токарних верстатах. Технологічний процес. Контроль виготовлення деталі.
	Лабораторна робота. Складання технологічного процесу обробки деталі. Контроль виготовлення деталі.


