
 
 

 

 



 



НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА (СЛЮСАРНО-МЕХАНІЧНА, 

ЗВАРЮВАЛЬНА ПРАКТИКА) 

Мета і завдання практики  

Завдання практики: формування навичок виконання найпростіших 

операцій із слюсарної обробки металів. 

Практика проводиться в майстернях «Слюсарних робіт», зварювальна 

майстерня та токарних робіт на відповідних робочих місцях, забезпечених 

оснасткою, пристроями, слюсарними та вимірювальними інструментами, 

заготовками, методичною і технічною документацією, кресленнями та 

ескізами. 

Після проходження практики студент повинен чітко усвідомлювати 

своє місце і роль як фахівця в структурі управління харчовим виробництвом 

та мати уявлення про засоби механізації виробничих процесів. 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач в результаті 

вивчення дисципліни 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності й досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Результати навчання 

РН1. Застосовувати у професійній діяльності знання з технічних, 

гуманітарних та природничих наук. 

РН 14. Знаходити потрібну інформацію в технічній літературі, базах 

даних та інших джерелах, аналізувати, оцінювати та використовувати цю 

інформацію для вирішення конкретних технічних і технологічних завдань. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематичний план 

 

 

Назва теми і виду робіт 

 

 

Кількість годин 

всього у навчальній 

майстерні 

самостійна 

робота 
1. Слюсарна практика    

1.1 Вступний інструктаж. Правила 

безпеки праці при 

 виконанні слюсарних робіт 

10 6 4 

1.2 Оснащення і організація робочого 

місця слюсаря 

10 6 4 

1.3 Робочий і контрольно-

вимірювальний інструмент 

 слюсаря-ремонтника 

10 6 4 

1.4 Основні слюсарні операції 18 12 6 

2. Зварювальна практика    

2.1Ручне дугове зварювання металів. 10 6 4 

2.2 Газове зварювання та різання металів. 18 12 6 

2.3 Електроди для дугового зварювання. 10 6 4 

2.4Зварювальні матеріали. 18 12 6 

3Механічна практика    

3.1 Організація робочого місця верстатника 

 

 

10 6 4 

3.2Токарна обробка 10 6 4 

3.3 Фрезерна обробка 10 6 4 

3.4 Стругальна обробка 14 12 2 

3.5 Шліфувальна обробка 16 12 4 

3.6 Контрольна робота 10 6 4 

3.7 Заключне заняття 12 6 6 

Всього 180 120 60 

 

1. Слюсарна практика 

1. 1 Вступний інструктаж. Правила безпеки праці при 

виконанні слюсарних робіт 

Вступний інструктаж. Види, зміст і оформлення інструктажів з 

безпечних прийомів праці і протипожежних заходів. 

Практичне заняття з набуття робочих навичок. Вивчення безпечних 

прийомів роботи з інструментом та обладнанням, засобами індивідуального 

захисту, прийомів надання першої допомоги при нещасних випадках. 

Виконання слюсарних робіт безпечними прийомами. 

1. 2. Оснащення і організація робочого місця слюсаря  



Вступний інструктаж. Призначення робочого інструменту, приладів, 

деталей, пристроїв; робоче місце слюсаря-ремонтника та його облаштування. 

Прийоми праці на робочому місці, безпека праці. 

Практичне  заняття з набуття робочих навичок. 

Розміщення інструменту, приладів та заготовок на робочому місці 

слюсаря-ремонтника. Підготовка деталей (заготовок) до слюсарної роботи. 

Заключний інструктаж. 

1.3. Робочий і контрольно-вимірювальний інструмент 

Вступний інструктаж. Призначення, номенклатура, будова робочих та 

контрольно-вимірювального інструментів, прийоми користування ними. 

Правила зберігання інструменту. 

Практичне  заняття з набуття робочих навичок. 

Підготовка деталей. Вибір прийомів користування інструментом. 

Лінійні та кутові вимірювання різними інструментами. Підготовка 

інструменту до зберігання. Заключний інструктаж. 

1.4. Основні слюсарні операції 

1.Розмічувяння 

Вступний інструктаж. Призначення, застосування розмічування. Види 

розмічування. Інструмент та приладдя для його виконання, послідовність 

виконання. Контроль якості розмічування. Види та причини браку при 

розмічуванні, заходи щодо запобігання йому. 

Практичне заняття з набуття робочих навичок. 

Підготовка поверхні деталі (заготовки) до розмічування. Площинне та 

просторове розмічування з креслення, натурального зразка та шаблону. 

Нанесення прямолінійних, взаємно паралельних і взаємно перпендикулярних 

міток. Розмічування замкнутих контурів. Розмічування деталей із 

відкладанням розмірів від кромки заготовки (деталі) і від осьових ліній. 

Кернування розмічених контурів та центрових отворів. Заключний 

інструктаж. Аналіз причин браку при розмічуванні. 

2.Рубання металу 

Вступний інструктаж. Призначення, застосування та суть рубання. 

Властивості металів та сплавів. Обладнання. Інструмент та пристосування 

для рубання. Прийоми рубання. Кути та прийоми заточки зубила та 

крейцмейселя. Контроль якості рубання. Види та причини браку при рубанні 

та заходи щодо запобігання. Безпека праці. 

Практичне заняття з набуття робочих навичок. 

 Рубання листового, круглого та профільного металу зубилом, або 

крейцмейселем на плиті та в лещатах. Вирубування канавок, зняття фасок у 

стальних та чавунних деталях. Заточування зубила та крейцмейселя для 

рубання різних металів. 

Різання металу та прокладного матеріалу за розмічуванням ручними 

ножицями. Заключний інструктаж. Аналіз причин браку при рубанні. 

3. Випрямлення та гнуття 

Вступний інструктаж. Властивості металів та сплавів. Обладнання. 

Інструмент та пристосування для виправлення та гнуття. Види та причини 



браку при виправленні та гнутті, заходи щодо його застереження. Безпека 

праці. 

Практичне заняття з набуття робочих навичок. 

Виправлення круглого, профільного, листового металу та загартованих 

виробів на виправній плиті із застосуванням призм та брусків. Виправлення 

металу на пресі. Рихтування металу на рихтувальній стальній плиті 

молотками з бронзовою, алюмінієвою та гумовою вставками. Гнуття труб на 

плиті із штирями та за допомогою пристосувань. 

Заключний інструктаж. Аналіз причин браку при виправленні та гнутті. 

4. Різання 

Вступний інструктаж. Властивості матеріалів, основи технології 

різання. Прийоми розрізання ручною та механічною ножівками, прес-

ножицями та пристосуваннями. Будова та принцип дії обладнання для 

різання матеріалів. Безпека праці. 

Практичне заняття з набуття робочих навичок. 

Розрізання листового, круглого та профільного металу, матеріалів 

(пластмаси, дерева) по ескізах і розмітці ручними або механічними 

ножицями і іншими пристосуваннями для різання матеріалів. 

Заключний інструктаж. Аналіз причин браку при різанні.  

5. Обпилювання металів 

Вступний інструктаж. Суть та застосування обпилювання. Властивості 

металів, призначення та номенклатура терпучів і надфілів. Правила 

обпилювання площин широких та вузьких, спряжених по кутах та 

паралельних. Обпилювання криволінійних поверхонь. Безпека праці. 

Практичне заняття з набуття робочих навичок. Обпилювання широких 

та вузьких площин драчовим терпучом з перевіркою площини лекальною 

лінійкою. Обпилювання спряжуваних поверхонь, розміщених під різними 

кутами, з перевіркою кутовим шаблоном, кутником та лекальною лінійкою. 

Обпилювання паралельних площин (припасовка двох спряжуваних 

поверхонь деталей) з наступною перевіркою. Розпилювання круглих та 

шестигранних отворів, відкритих прямокутних канавок, пазів з наступною 

перевіркою. 

Заключний інструктаж. Аналіз причин браку при обпилюванні та 

розпилюванні.  

6. Свердління, розсвердлювання, зенкерування, райберування 

Вступний інструктаж. Суть свердління, розсвердлювання, 

райберування, зенкерування. Будова настільно-свердлильного верстата, 

машинних лещат, кондукторів, ручних та електричних дрилів. Прийоми 

заточки інструмента. Причини зношення інструмента. Види та причини 

браку, заходи щодо його запобігання. Безпека праці. 

Практичне заняття з набуття робочих навичок. 

Вибір та заточування свердла, зенкерів, зенківок, райберів. 

Настроювання свердлильного верстата. Свердління, зенкерування, 

розвертання отворів наскрізних та глухих за кондуктором, шаблоном та 



розміткоя вручну, на свердлильному верстаті, ручною та електричною 

дрилю. 

Заключний інструктаж. Аналіз причин браку при свердлінні, 

розсвердлюванні, зенкеруванні, райберуванні. 

7.Нарізування різьби 

Вступний інструктаж. Класифікація різьб. Інструменти та 

пристосування для нарізання зовнішніх та внутрішніх різьб. Правила 

нарізування різьби. Види та причини браку при нарізуванні різьби. Безпека 

праці. 

Практичне заняття з набуття робочих навичок. Вибір мітчиків, плашок 

та свердл необхідного діаметру. Встановлення круглих та розсувних плашок 

у леркотримачі та клупі. Нарізування зовнішньої різьби плашками. Перевірка 

зовнішнього діаметра та профілю різьби шаблоном (калібром) та 

мікрометричним різьбоміром. Нарізування різьби на трубах клупом. 

Нарізування різьби мітчиком у наскрізних та глухих отворах. Прогонка 

різьби мітчиком у наскрізних отворах. 

Заключний інструктаж. Аналіз причин браку при нарізуванні різьби. 

8.Клепання 

Вступний інструктаж. Види клепаних з'єднань. Матеріал та конструкція 

заклепок. Вибір заклепок, зусилля, які діють на деталі з'єднань. Інструмент та 

пристосування для клепання. Способи клепання. Контроль якості. Види та 

причини браку при клепанні та заходи щодо його попередження. 

Практичне заняття з набуття робочих навичок. 

Виготовлення заклепок з круглими та потайними головками. 

Заклепування та розклепування листів і деталей заклепками з круглими та 

потайними головками. З'єднання двох деталей порожнистими заклепками за 

допомогою розвальцювання. 

Приклепування накладок до колодок відцентрової фрикційної муфти 

сепаратора. 

Заключний інструктаж. Аналіз причин браку при клепанні. 

9. Шабрування 

Вступний інструктаж. Призначення шабрування. Інструмент та 

пристосування для шабрування, допоміжні матеріали (пасти, мастила, 

порошки). Шабери та їх типи. 

Правила шабрування плоских, паралельних, перпендикулярних, 

циліндричних та конічних поверхонь. Контроль якості шабрування. Види та 

причини браку при шабруванні і заходи щодо запобігання йому. Безпека 

праці. 

Практичне заняття з набуття робочих навичок. 

Шабрування втулок підшипників ковзання. Попереднє та остаточне 

шабрування. Контроль якості шабрування. 

Заключний інструктаж. Аналіз причин браку при шабруванні. 

10. Притирання 

Вступний інструктаж. Суть та застосування притирання. Пригари, 

абразивно-притирочні матеріали. Прийоми притирання. Контроль якості. 



Види та причини браку при притиранні та щодо його недопущення. Безпека 

праці. 

Практичне заняття з набуття робочих навичок. Приготування 

притирочних паст, притирання плоских, циліндричних та конічних 

поверхонь з наступною перевіркою на фарбу лекальною лінійкою та з 

допомогою контрольної рамки. Притирання прямолінійної площини та деталі 

до отвору (посадочному місцю). 

Притирання пробки до корпусів крана, клапана, вентиля – до сідла. 

Контроль якості притирання. 

Заключний інструктаж. Аналіз причин браку при притиранні. 

11. Паяння та лудіння 

Вступний інструктаж. Суть та застосування паяння і лудіння. 

Інструмент, пристосування та матеріали. Контроль якості паяння та лудіння. 

Заливання бабітом. Види та причини браку при паянні й лудінні, заходи 

щодо його попередження. Безпека праці. 

Практичне заняття по набуттю робочих навичок. 

Паяння м'якими та твердими припоями. Вибір паяльника, припою, 

флюсу: лудіння, контроль якості виконання операцій, заливання бабітом 

втулок підшипників ковзання. 

Заключний інструктаж. Аналіз причин браку при паянні та лудінні. 

12.Склеювання 

Вступний інструктаж. Особливі вимоги до клеїв, які застосовуються в   

харчовій промисловості. Способи склеювання різних матеріалів. Види та 

причини браку при склеюванні, заходи щодо його попередження. Безпека 

праці. 

Практичне заняття по набуттю робочих навичок. 

Підготовка поверхонь до склеювання. Покриття їх клеєм, фіксування та 

витримка. Склеювання деталей з різних матеріалів. Контроль якості 

склеювання. 

Заключний інструктаж. Аналіз причин браку при склеювання. 

Розробка технологічної карти на вироби середньої складності. 

Виготовлення з поковок молотків гайкових ключів, ручних лещат, 

плоскогубців, ножиці для різання металу, кронциркулів, зубил, розміточних 

циркулів. 

2. Зварювальна практика 

2.1 Організація робочого місця зварювальника 

Номенклатура та призначення інструменту, пристосувань та спецодягу 

електрозварювальника. 

2.2  Практичне заняття з набуття робочих навичок. 

Вивчення правил безпеки праці при виконанні електро- та 

газозварювальних робіт. Робота з інструментом та пристосуваннями до 

електро- та газозварювальних робіт. 

2.3 Електрозварювальні роботи 

Види електричного зварювання, їх загальна характеристика. Будова, 

принцип дії та правила експлуатації зварювального обладнання. Принцип 



підбору діаметра електрода. Види зварювальних швів та з'єднань. Способи 

перевірки якості зварювальних швів, безпека праці при електрозварюванні. 

2.4 Газозварювальні роботи 

Суть газового зварювання та різання. Відомості про апаратуру для 

газового зварювання та різання. Процес отримання ацетилену, кисневий 

балон. Інструменти, пристосування та матеріали, які застосовуються при 

зварюванні. Безпека праці. 

2.5. Практичне заняття з набуття робочих навичок. 

Ввімкнення (вимкнення) зварювальних машин та трансформаторів у 

ланцюг при роботі від мережі. Вибір діаметра електрода. Регулювання сили 

зварювального струму. Встановлення та регулювання режиму зварювання. 

Затискання електрода в електродотримачі. Користування щитком. 

Підготовка газозварювального обладнання та пристосувань до роботи. 

Підготовка деталей до зварювання. Вибір режиму зварювання. 

3.Механічна практика 

3.1Вступний інструктаж. Правила техніки безпеки при роботі на 

верстаті 

Вступний інструктаж. Визначення безпечних прийомів роботи на 

верстатах.  

3.2 Організація робочого місця верстатника 

Вступний інструктаж. Призначення інструменту, пристосувань, 

деталей. Робоче місце верстатника та його обладнання. 

Практичне заняття з набуття робочих навичок. 

Раціональне розміщення інструменту, пристосувань та заготовок на 

робочому місці верстатника. 

Заключний інструктаж. 

3.3 Токарна обробка 

Вступний інструктаж. Властивості оброблюваних та інструментальних 

матеріалів. Суть токарної обробки та режими різання. Геометрія різців та 

свердел. Прийоми заточування різців та свердел. Контроль якості заточки. 

Загальна будова, принцип дії та правила експлуатації металорізальних 

верстатів. Правила користування пристосуваннями та інструментом. 

Застосування змащувально-охолоджуючих рідин. Види, причшш браку 

при токарній обробці та заходи щодо запобігання йому. 

Практичне заняття з набуття робочих навичок. 

Експлуатація верстатів токарної групи. Робота з інструментом та 

пристосуваннями. Виконання основних видів токарних операцій безпечними 

прийомами. Вибір режимів різання, вибір та заточування різців та свердел. 

Обточування зовнішніх циліндричних поверхонь, підрізання виступів та 

уступів, відрізання, центрування, свердління, розсвердлювання, 

зенкерування, розвертання отворів. Обточування зовнішніх конічних 

поверхонь. Нарізання різьби різцем, мітчиком, плашкою. Обточування 

фасонних поверхонь. Контроль якості заточування різального інструменту 

шаблоном. 

Заключний інструктаж. Аналіз причин браку при токарній обробці. 



3. 4Фрезерна обробка  

Вступний інструктаж. Суть процесу фрезерування та основні режими 

різання. Матеріали для виготовлення, їх геометрія. Типи та будова ділильних 

головок. Простий поділ кола на рівні частини. Будова, принцип дії та правила 

експлуатації верстатів фрезерної групи. Правила користування 

пристосуваннями та інструментом. Види, причини браку при фрезерній 

обробці та заходи щодо його попередження. Безпека праці. 

Практичне заняття з набуття робочих навичок. 

Експлуатація верстатів фрезерної групи. Використання пристосувань та 

інструменту. Виконання основних фрезерних операцій безпечними 

прийомами. Вибір режимів різання. Будова ділильної головки на 

безпосередній, простий та диференціальний поділ. Фрезерування 

горизонтальних, вертикальних, похилих поверхонь, прямокутних канавок, 

пазів на деталях різної форми (прямокутної, круглої, конічної та фасонної). 

Фрезерування деталі за допомогою ділильної головки. 

Заключний інструктаж. Аналіз причин браку при фрезерній обробці.  

3.5 Стругальна обробка 

Вступний інструктаж. Суть процесу стругання та основні режими 

різання. Матеріали для виготовлення та геометрія різців. Будова, принцип дії, 

правила експлуатації верстатів стругальної групи. Правила користування 

пристосуваннями та інструментом. Демонстрація запуску та зупинки 

верстату, робота його основних механізмів. Демонстрація безпечних 

прийомів роботи. Види, причини браку при стругальній обробці. Безпека 

праці. Догляд за верстатом. 

Практичне заняття з набуття робочих навичок. 

Пробний пуск верстату із зміною режимів роботи. Упорядкування 

верстату. Заточування різців. Установка деталі, пристосування інструменту. 

Вибір режимів різання. Стругання горизонтальних, вертикальних та похилих 

площин, прямокутних канавок та пазів на деталях різної форми. Протяжка, 

довбання пазів та, шпонкових канавок. Різання заготовки. Догляд за 

верстатом. Оптимальна організація робочого місця стругальника. Заключний 

інструктаж. Аналіз причин браку при стругальній обробці. 

3.6 Шліфувальна обробка 

Вступний інструктаж. Суть процесу шліфування. Типи та марки 

абразивного інструменту. Будова, принцип дії та правила експлуатації 

верстатів шліфувальної групи. Правила користування пристосуваннями та 

інструментом. Демонстрація запуску та зупинки верстата, роботи його 

основних механізмів. Демонстрація способів роботи. Види, причини браку 

при шліфувальній обробці та заходи щодо його попередження, безпеки праці. 

Правила догляду за верстатом. 

Практичне заняття з набуття робочих навичок. 

Пробний запуск верстата зі зміною режимів роботи. Налагодження 

верстата. Вибір та виправлення шліфувального круга. Шліфування зовнішніх 

циліндричних та конічних поверхонь, робочого місця шліфувальника. 



Заключний інструктаж. Аналіз причин браку при шліфувальній 

обробці. 

7. Контрольна робота 

Розробка технологічної карти та виготовлення за нею деталей: 

ступінчастого валу із шпонковою канавкою та різьбою, шківа для 

клинопасової передачі, зубчатого колеса, фланців трубопроводів, відкидних 

болтів з барашковими гайками для закріплення кришок до люків 

технологічного обладнання. Технічне обслуговування верстатів для токарної, 

фрезерної та шліфувальної обробки матеріалів. 

8. Заключне заняття 

Перевірка звіту-щоденника, здача контрольних виробів та заліку. 
Критерії оцінки знань, умінь і навичок студентів 

Контроль навчальної роботи здобувачів освіти і оцінювання 

здійснюються за 4-бальною (традиційною) шкалою: 
Оцінка Критерії оцінки 

«2» 3 допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі елементи 

навчального матеріалу та викопує зі значними труднощами окремі 

елементи практичних завдань. Під час відповіді і при виконанні практичних 

завдань припускається суттєвих помилок. 

«3» Без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал та 

виконує практичні завдання з епізодичною допомогою викладача. 3 

помилками дає визначення основних понять. Може частково аналізувати 

навчальний матеріал, порівнювати і робити висновки. Користується 

окремими видами технічної і конструктивно-технологічної документації. При 

відповіді та виконанні практичних завдань припускається помилок. Які може 

частково виправити. 
«4» Володіє основним навчальним матеріалом в усній, письмовій і графічній 

формах та застосовує його при виконанні практичних завдань як в типових, 

так і в дещо ускладнених умовах. Дає визначення основних понять, 

аналізує, порівнює і систематизує інформацію та робить висновки. Його 

відповідь в цілому правильна, логічна і достатньо обгрунтована. Виконує 

практичні завдання з типовим алгоритмом з консультацією викладача. 

Усвідомлено користується довідковою інформацією. При відповіді та 

виконанні практичних завдань припускається несуттєвих помилок, які може 

виправити. 
«5» Володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх 

застосовує для виконання практичних завдань, що передбачені навчальною 

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

систематизацію, узагальнення. Вміє самостійно знаходити і користуватися 

джерелами інформації, оцінювати отриману інформацію. Встановлює 

причинно-наслідкові та міжпредметні зв'язки. Робить аргументовані 

висновки. Бездоганно виконує практичні завдання як з використанням 

типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом. 
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