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1. Мета та завдання курсу 

Метою слюсарної обробки є одержання згідно з робочого креслення розмірів, форм 

і шорсткості окремих поверхонь деталей, забезпечення необхідного просторового їх 

взаєморозташування. 

Завдання курсу: 

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

вміння розмітки металів. 

2. Навчитися користуватися інструментами і пристосуваннями, які 

застосовуються при правці металів. Оволодіти прийомами і методами правки металів. 

3. Навчитися користуватися інструментами і пристосуваннями, які 

застосовуються при рубанні. Оволодіти прийомами і методами рубання металів. 

4. Навчитися користуватися інструментами і пристосуваннями, які 

застосовуються при розрізуванні матеріалу різних профілів. Оволодіти прийомами і 

методами, одержати практичні навички і вміння розрізати матеріал. 

5. Навчитися користуватися інструментами і пристосуваннями, які 

застосовуються при обпилюванні металів. Оволодіти прийомами і методами, одержати 

практичні навички і вміти обпилювати матеріали. 

6. Оволодіти науково обґрунтованими і безпечними прийомами підготовки 

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

лудіння. 

7. Оволодіти прийомами свердління отворів під нарізування різної різьби. 

Одержати практичні навички нарізання різьби мітчиками і плашками. 

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

 
2. Обсяг вивчення дисципліни 

 

3/п Вид навчальної роботи К-сть годин Примітка 

1 Лекції (год.)    28  

2 Практичні заняття (год.)     6  

3 Самостійна робота (год.)    26  

    

 ВСЬОГО    60  

 

 

 

3. Зміст дисципліни 

 

Тема 1.Стан і перспективи розвитку техніки слюсарної обробки. Робоче місце й 

організація праці слюсаря. 

Тема 2.Розмітка і її призначення. Інструменти та пристосування, застосовувані при 

розмітці. Основні етапи розмітки. Розмітка за шаблонами виробом і кресленням. 

Тема 3.Рубання металу, інструмент для рубання і прийоми користування ним Рубання 

в лещатах, на плиті та на ковадлі. Механізація процесу рубання. 
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Тема 4.Виправлення і гнуття металу, застосовувані інструменти і устаткування. 

Різновидності процесів виправлення і гнуття. Навивання пружин. Різання металу, 

застосовувані інструменти та устаткування. Будов; слюсарної ножівки та правила 

користування нею. Різання металу ножицями Прийоми різання різних заготовок. Механічна 

ножівка. 

Тема 5.Поняття про обпилювання. Конструкція і класифікація напилків Вибір 

напилка. Правила поводження і догляд за напилками. Прийоми ті правила обпилювання. 

Механізація обпилювальних робіт. 

Тема 6.Слюсарна обробка отворів, застосовувані інструменти т; пристосування. 

Зенкерування, зенкування і розвертання отворів. Причині поломки свердла. Брак при обробці 

отворів. 

Тема 7.Загальні поняття про різьбу і її елементи. Види і призначення різьби 

.Інструменти для нарізування різьби. Підбір свердла для свердління отвору під різьбу і вибір 

діаметра стержня при нарізуванні зовнішньої різьби Прийоми нарізування різьби: 

Механізоване нарізування різьби. Брак по нарізуванні різьби і способи його попередження. 

Тема 8.Загальні поняття про клепання. Заклепки та заклепкові з'єднанню Інструмент 

і пристосування для клепальних робіт. Ручне і механічне клепання. 

Тема 9.Поняття про шабрування. Інструменти та пристосуванню застосовувані при 

шабруванні. Прийоми шабрування різних поверхонь. Механізоване шабрування Контроль 

точності шабрування. 

Тема 10.Притирання і доводка, їх призначення та застосування. Притири і абразивні 

матеріали. Притирання плоских, циліндричних і конічних поверхонь. Механізація 

притирання. Полірування. 

Тема 11.Поняття про паяння і лудіння. Паяльники і паяльна лампа. Припої та флюси. 

Паяння м'якими і твердими припоями. Паяння алюмінію. Прийоми лудіння. 

Загальні поняття про слюсарно-складальні роботи. Безпека прані. 

 

4. Методи навчання та засоби для проведення 

Поточного і підсумкового контролю 

 

Навчання проводиться в словесній та практичній формах на лекціях, практичних 

роботах. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних і практичних робіт 

у вигляді контрольної роботи на 15-20 хвилин та захисту індивідуального завдання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі письмових відповідей на запитання, 

які визначені робочою программою. 

 

                                           5. Система оцінювання 

 

Критерії оцінювання роботи студента протягом семестру 

Задовільно. Показати мінімум знань та умінь. Здати практичні роботи та здати 

тестування. Без достатнього розуміння відтворювати основний навчальний матеріал та 

виконувати практичні завдання з епізодичною допомогою викладача. 3 помилками давати 

визначення основних понять. Частково аналізувати навчальний матеріал, порівнювати і 

робити висновки. Користуватися окремими видами технічної і конструктивно-

технологічної документації. При відповіді та виконанні практичних завдань припускатися 

помилок. 

Добре. Володіти основним навчальним матеріалом в усній, письмовій і графічній 

формах та застосовувати його при виконанні практичних завдань як в типових, так і в 
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дещо ускладнених умовах. Давати визначення основних понять, аналізувати, 

порівнювати і систематизувати інформацію та робити висновки. Усвідомлено 

користуватися довідковою інформацією. При відповіді та виконанні практичних завдань 

припускатися несуттєвих помилок, які можна виправити. 

Відмінно. Володіти системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх 

застосовувати для виконання практичних завдань, що передбачені навчальною 

програмою. Відповідь студента повна, правильна, логічна, містить аналіз, 

систематизацію, узагальнення. Студент самостійно вміє знаходити і користуватися 

джерелами інформації, оцінює отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові 

та міжпредметні зв'язки. Робить аргументовані висновки. Бездоганно виконує 

практичні завдання. 

 

6. Перелік основних запитань для підготовки до 

підсумкового контролю 

 

1. Як підготувати заготовку до розмітіки? 

2. Які інструменти використовують при розмітці? 

3. Для чого застосовується площинна розмітка? 

4. Для чого виконують кернування розміточних рисок? 

5. Для чого застосовується просторова розмітка? 

6. Прийоми просторової розмітки. 

7. Контроль якості розмітки. 

8. Техніка безпеки при виконанні розмітки. 

9. Для чого застосовується правка матеріалів? 

10. Який інструмент і обладнання використовується при правці 

матеріалів. 

11. Прийоми правки. 

12. Чим відрізняється правка від рихтування? 

13. Як проводять правку загартованих деталей? 

14. Як проводиться правка наклепуванням? 

15. Від чого залежать зусилля правки? 

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

17. Як проводиться гаряча правка? 

10.Техніка безпеки при правці. 

18. Що собою представляє такий вид слюсарного обробітку, як рубання? 

19. В яких випадках виконують рубання металів? 

20. Які інструменти застосовуються для рубання? 

21. Основні складові зубила. 

22. Чим відрізняється крейцмейсель від зубила? 

23. Заточка інструменту при рубанні. 

24. Контроль якості при рубці металів. 

25. Які матеріали застосовуються при рубці металів? 

26. Техніка і прийоми рубання металів. 
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10.Техніка безпеки при рубанні металів. 

27. Назвіть основні складові ножовочного полотна. 

28. З якого матеріалу виготовляють ножовочні полотна? 

29. В залежності від призначення, на які види розділяють ножовочні полотна? 

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

загострення. 

31. Контроль якості при розрізанні металів. 

32. Техніка безпеки при розрізанні матеріалів 

33. Що називають обпилюванням? 

34. В яких межах передбачаються припуски на обпилювання. 

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

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

твердих металів? Які флюси застосовують для пайки легкоплавких і тугоплавких 

припоїв? 

37. Назвіть основні прийоми пайки легкоплавкими припоями. 

38. Обґрунтуйте прийоми пайки середньоплавкими і тугоплавкими 

припоями. 

39. Сутність лудіння розтиранням і зануренням. 

40. Види браку при пайці і лудінні. 

41. Техніка безпеки при пайці і лудінні. 

42. Назвіть головні кути мітчика. 

43. Як поділяються мітчики за призначенням? 

44. Назвіть правила нарізання різьби мітчиком. 

45. Як нарізають зовнішню різьбу за допомогою плашки? 

46. Види і причини браку при нарізанні різьби. 

47. Техніка безпеки при нарізанні різьби мітчиками і плашками 

48. Як позначаються напилки в залежності від числа насічок на 10 мм довжини? 

49. Як розрізняють напилки в залежності від призначення? 

50. Техніка безпеки при обпилюванні матеріалів. 

 

7. Політика курсу 

Політика щодо академічної доброчесності 

Академічна доброчесність здобувачів освіти є важливою умовою для опанування 

результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та 

підсумкового контролів.  Для забезпечення високої якості знань необхідно виконувати 

наступні умови: не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися на них; систематично 

брати активну участь у освітньому процесі; чітко й вчасно виконувати навчальні завдання; 

брати активну участь у науково-дослідній роботі студентів; виключати мобільний телефон 

під час занять і під час контролю знань; вчасно виконувати і здавати завдання для 

самостійної роботи; відпрацьовувати пропущені заняття; дотримуватись академічної 

доброчесності. У разі порушення здобувачем освіти академічної доброчесності 
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(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана 

повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

Комунікаційна політика 

Здобувачі освіти повинні мати активовану пошту. Усі письмові запитання до 

викладачів стосовно курсу мають надсилатися на електронну пошту. 

Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються на 

нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу заступника директора з НР за 

наявності поважних причин (лікарняний). 

Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач освіти не згоден з оцінюванням його знань він може опротестувати 

виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку. 

Відвідування занять 

Для здобувачів освіти відвідування занять є обов’язковим. Поважними причинами 

для неявки на заняття є хвороба, участь в заходах, академічна мобільність, які необхідно 

підтверджувати документами, індивідуальне навчання. 
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