
                           

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Позакласний захід  

Л.І. Ротмістрова   

Моя професія – моє майбутнє 

(виховний захід) 
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"Моя професія - моє майбутнє" 

Мета: 

Навчальна - закріплення учнями теоретичного матеріалу з 

предмету "Будова та експлуатація машиністів крана 

металургійного виробництва", повторення знань і навичок по 

дотриманню техніки безпеки машиністів крана. 

 

Розвиваюча - раціонального і творчого мислення, 

самостійності, уваги, спостережливості, розвиток у учнів 

культури мови, демонстрація власних презентацій, 

самоконтроль та планування своєї діяльності. 

 

Виховна - сформувати у учнів поняття  роботи у згуртованій 

команді, переконати їх в правильності вибору своєї професії, її 

великої значимості у людському житті; виховати дисципліну, 

сумлінність та відповідальність. 

 

Методична - впровадження інноваційних форм професійно - 

теоретичної підготовки на прикладі презентацій, віршів, 

відеоматеріалу, стіннівок, рефератів. 

 

Обладнання - кабінет спецтехнології, проектор, екран, колонки, 

макет кабіни мостового крана. 
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Хід виховного заходу 

 

Вступне слово майстра в/н: 

Вітаю Вас шановні гості, колеги та учні. Сьогодні ми 

зібралися з вами на ділову гру машиністів крана металургійного 

виробництва "Моя професія - моє майбутнє". 

Мета цієї гри - перевірити знання теоретичного навчання та 

практичні навички учнів. 

Перш за все нам потрібно вибрати журі. Я пропоную 

призначити Толстих Н.М. (майстер в/н машиністів крана МЦ ПТО), 

Лавринішину Л.П (майстер в/н машиністів крана Маріупольського 

ВМПУ), Карабань В.О. (викладач спецдисциплін машиністів крана 

МЦ ПТО). 
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Наша гра буде проходити в три етап. Кожний етап буде 

оцінений балами. 

В кінці гри буде три номінації нагородження : 

 перший - краща команда переможець; 

 друга - кращий гравець в команді; 

 третя - самий активний вболівальник.  

          Отже, ми маємо дві команди по 5 гравців. 

          Перша команда "Non - Stop" - Ігнатенко Н. (капітан), 

Ткаченко В., Ніколаєв М., Дугінова В, Тихонська Д. 
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      Друга команда  "БЕМС" - Ковальов Р. (капітан), Коропець Г., 

Гришко І., Камінська В., Зубенко А. 

 

                  

 

            Команди отримали випереджувальне завдання - дати назву 

своєї команди та пояснити її, намалювати емблему, зробити 

презентацію своєї професії, прочитати вірш про свою професію і 

підготувати по три питання капітанам один одному. 
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  І етап: Домашнє завдання  

1. Команди презентують назву та девіз своєї команди. 
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Бойові                                                        Не важливо що станеться, 

Енергічні                                                        Non Stop завжди йде 

Молоді                                                                       вперед 

Симпатичні 

 

 

2.  Презентація професії: 

 

       

 

       Команда БЕМС підготувала 

презентацію "Історія розвиткупрофесії", 

презентацію представила Коропець Ганна 

(див. диск). 

 

 

 

 

       

   Команда Non Stop підготувала 

презентацію "Професія в наші дні", 

презентацію представила Ігнатенко Надія 

(див. диск). 
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3. Прочитати  вірш. 

 

         Команда БЕМС підготувала вірш, читає Ткаченко Вікторія: 

 

 

Тепер, друзі, про завод...             

Працює мужній там народ 

Народ той страву свою знає, 

Сталь і чавун він виплавляє. 

Той труд важливий і тяжкий. 

Їм помічник -  

Кран мостовий. 

А чим той кран допомагає? 

Метал гарячий розливає,  

Листи прокату транспортує, 

Вантаж складує, штабелює. 

Честь і хвала помічникам 

За щирий труд на радість   

              нам!!! 
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        Команда Non Stop підготувала вірш, читає Коропець 

Ганна: 

 

Є професія така -  

Машиніста крана.  

І цікава, і важка, 

В ній одна увага. 

І керує кранівник, 

Тонни вантажами. 

І будинок виріс вмить, 

З допомогой крана. 

Всюди він допомогає,  

На заводах помічник, 

З усіма він все ладнає,  

Незамінний робітник,  

Не боїться машиніст, 

Висоти до неба, 

Мужній, строгий працівник 

Подруга - безпека. 

Вантажі пересуває, 

Ходи розрахує вмить 

За життя відповідає 

Відповідний робітник 

Кранівник керує краном,  

Металевим, залізним 

Від людей йому повага 

Що характер є стальний. 

І усі працівники, 

Підлягають крану. 

Гідна ця професія 

Машиністом стану. 
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4. Капітани задають один одному питання. 

 

    Капітан БЕМС Ковальов Р. задає питання капітану Non Stop 

Ігнатенко Н.: 

    1). Яка норма бракування зносу гальмівної накладки від 

первинної товщини? Відповідь - знос гальмівної накладки 50 %  від 

первинної товщини. 

   2). Призначення "0" блокування? Відповідь -  виключення 

мимовільного включення механізму при короткочасному 

відключенні електроенергії. 

   3). Де вказано фактичний шлях гальмування крана? Відповідь - в 

паспорті крана. 

     Капітан  Non Stop Ігнатенко Н. задає питання капітану БЕМС 

Ковальову Р.: 

    1). В якому випадку використовують чавунні ходові колеса? 

Відповідь - ходові колеса використовують в механізмах з ручним 

приводом. 

    2). Гальма якого типа використовують на кранах? Відповідь - 

Гальма закритого типа на кранах використовують у зв'язку з тим, 

що вони надійні від відкритих та їх несправність легше виявити. 

    3). Контролери якого типа використовують на кранах і чому? 

Відповідь - на кранах використовують магнітні контролери, тому 

що вони менше кулачкових і барабанних, з ними легше працювати, 

та він дозволяє виробити більше число включень на годину. 
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                                            ІІ етап 

1. Питання для капітанів (задає майстер в/н): 

     

Відповідає той капітан, хто перший підняв руку. 

 

1. Скільки редукторів на крані? 

2. Що повинно бути на литому гаку? 

3. Які колеса застосовують на крані? 

4. Що входить в механізм підйому вантажу? 

5. В якому режимі працюють кранові електродвигуни? 

 

2. Капітани тягнуть по 5 питань для команди, 

відповідають всі учасники . 

 

1. Що таке коуш? 

2. З чого складається канат, бракування каната? 

3. Пристрій гальма з електромагнітом? 

4. Як перевіряється «0» блокування? 

5. Що таке «мертвий» вантаж? 

6. Пристрій гальма з електрогідроштовхачем? 



13 
 

7. Розповісти за ТО крана? 

8. Редуктор, пристрій і призначення? 

9. Що повинно бути на гаку? 

10. Чим відрізняється укорочена гакова підвіска від 

нормальної підвіски? 

 
 

3. Показ відео. 

  

1. Відео "Навчальний фільм про мостовий кран". 

    Питання: Назвати складові механізму переміщення 

візка? 
   Відповідь Ігнатенко Н.: механізм переміщення візка 

складається з електродвигуна, вала, муфти, гальма, редуктора, 

ходового колеса. 

 

2. Відео "Будова редуктора". 

    Питання : Назвати механізм, його призначення на 

мостовому крані? 

   Відповідь Ніколаєва М.: це редуктор, зубчаста або 

черв'ячна передача в корпусі, призначена для зменшення числа 

обертів вала електродвигуна, передача обертаючого моменту від 

одного механізму до іншого.  
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                                               ІІІ етап 

1. Кросворд. 

 

    Обидві команди отримали кросворд  (див. додаток). Під 

час рішення кросворда майстер в/н працює з вболівальниками, 

задає питання з будови крана. 
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2. Доміно. 

 

    Обидві команди отримують по комплекту доміно, з якого 

викладають питання з відповідями по будові крана.  
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3. Розповісти прийом та здачу зміни. 

 

Команда БЕМС розповідає прийом-здачу зміни , коли кран 

працює в одну зміну. 

Команда Non Stop розповідає прийом-здачу зміни, коли кран 

працює в три зміни. 

 

 

 

 

 

       Майстер в/н задавала питання вболівальникам: 

1. Чим відрізняється вал від осі? 

2. При якому зносі зіву крюка гак бракується? 

3. Кількість обмежувачів на крані? 

4. Де знаходиться зрівняльний блок? 

5. Скільки пасом в канаті? 

6. Чим з'єднуються вали між собою? 

7. Скільки редукторів на крані? 



17 
 

8. Чим відрізняється провідне колесо від веденого? 

9. Який навантаженням випробовується кран при 

статичному випробуванні? 

10. Що входить в механізм підйому вантажу? 

11. Чим кріпиться крюк в обоймі? 

12. Чим переміщують пісок? 

13. Як розташовується кабіна крана? 

14. Хто має право працювати на крані? 

15. Для транспортування яких вантажів застосовують 

траверси? 

16. Назвати обслуговуючий персонал крана? 

17. Де застосовують литі гаки? 

18. На яку висоту піднімають вантаж при статичному 

випробуванні і що перевіряють на крані? 

19. На яку висоту піднімають вантаж при динамічному 

випробуванні і що перевіряють на крані? 

20. Як називається система рухомих і нерухомих блоків? 

21. Де застосовують башмаки при навантаженні вагона? 

22. На якій висоті дозволено вимикати електропостачання 

електромагніта і скидати вантаж? 

23. Показати команду «трохи», «пересунути» міст крана? 

24. При якій вантажопідйомності гак в обоймі повинен 

обертатися? 

25. Які види мастила застосовуються на крані? 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

Журі підводить підсумки. 

 

  



19 
 

  



20 
 

 


