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Вступ 

Педагогічний досвід – сукупність знань, умінь і 

навичок, здобутих учителем у процесі навчально-

виховної роботи. 

Він є важливим елементом загальної культури 

педагога, в якій відображаються знання, вміння, 

навички та індивідуальні риси його особистості, 

постійно розвиваючись, збагачуючись протягом 

усієї педагогічної діяльності. Оновлюваність  

педагогічного досвіду зумовлена постійними 

змінами у практичній педагогічній діяльності та 

освітніх надбаннях педагога. 

Педагогічний досвід для мене, як вчителя, є 

підґрунтям, на якому зростає моя педагогічна 

майстерність. Водночас він є і джерелом розвитку 

педагогічної науки. У процесі педагогічної 

діяльності досвід мною осмислюється, 

оновлюється, спираючись на психолого - 

педагогічну науку. Активізує мою роботу і 

вивчення педагогичного досвіду, який я порівнюю  

з особистими надбаннями. 

Педагогічний досвід повинен виражатися в 

технології навчально - виховного процесу, 

виявленні взаємозалежності його компонентів. 

На мою думку необхідне творче, активне 

засвоєння і реалізація вчителем у практичній 
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діяльності засобів і принципів педагогіки з 

урахуванням конкретних умов, особливостей 

дітей. 

У моєї практиці склалися такі форми й методи 

втілення передового досвіду: відкриті уроки, 

позаурочні заходи, участь у виступах на нарадах, 

курсах, регіональних та обласних семінарах, 

конференціях, публікація розробок на порталі 

вчителів "Учительський журнал он - лайн"; 

узагальнення передового педагогічного досвіду у 

формі методичних розробок, видання брошур, 

створення спеціальних стендів при кабінеті та ін. 

У своєї роботі використовую різноманітні уроки, 

але надаю перевагу таким урокам, як:Урок-лекція, 

Урок - ділова гра, Урок- семінар, Інтегрований 

урок.Часто на уроці практикую групову форму 

роботи. У процесі виконання завдань учні 

користуються підручником, довідниками, 

власними конспектами лекцій, у разі потреби 

звертаються за консультацією . 

Урок узагальнення і систематизації знань 

проводжу після вивчення великих розділів. 

Тематичні творчі завдання до цих уроків учні 

отримують заздалегідь. Над їх розв'язанням 

працюють групами. Часто на своїх уроках 

використовую тести. Особливу увагу приділяю 

конкурсу профмайстерності, тому щовін розкриває 

внутрішній потенціал кожного учня, дає 
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можливість проявити себе як справжнього 

професіонала серед своїх одногрупників, а 

здоровий дух суперництва, який присутній на 

випробуваннях, служить стимулом для 

подальшого професійного зростання.З особистого, 

взагалі досвіду хочу сказати, що найважливіше в 

моєї викладацькій роботі – це потрібно знати 

дитину. Виховання лише тоді стає реальною 

силою, коли воно ґрунтується на вірі в дитину. 

Жодна дитина не повинна відчувати, що вона 

невдаха, що вона нездібна.  Покарання — не сила, 

а слабкість вчителя! Сила в свідомості, а не в 

страху! Ні в якому разі не можна допускайте 

окрику. Дітям, бракує головного - турботи, ласки, 

доброти. Необхідно дати їм це. Завжди є 

найголовніше  - єдність духовного життя вчителів 

і учнів. 
 

У даній брошурі я хочу поділитися своїм досвідом 

проведення конкурсу профмайстерності, який 

пройшов серед учнів групи №15 спеціальність 

"Слюсар-ремонтник"  і  №16  "Токар, 

фрезерувальник". Сподіваюся, ця розробка 

допоможе молодим колегам провести свій захід 

якісно, на високому професійному рівні. 
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                       Розробка конкурсу   

 

                Умови проведення конкурсу 

        Професійної майстерності серед учнів  

                              груп №15,16 

З теми: «Виготовлення болта та гайки» 

 

1. Організація конкурсу: 

Реєстрація учнів конкурсу: З 8-ї години в кабінеті 

№3.Заявки на участь в конкурсі надаються учнями 

майстру. 

2. Порядок проведення конкурсу: Конкурс 

проводиться в два тури . 

 1 тур – теоретичний - перевірка знань і умінь 

з теоретичної підготовки (тести з 

профпідготовки). Термін виконання 45 

хвилин. Місце проведення – кабінет №3. 

 2 тур – практичний – виготовлення болта та 

гайки. 

 

Термін виконання 1 година 

Місце проведення: слюсарна і токарна 

майстерні. 

 3. Критерії оцінювання знань і умінь учня: 

- 1 тур – 12 балів. 

- 2 тур – 40 балів. 

При виконанні практичної частини конкурсу 

оцінюються виконання окремих операцій 



8 

 

процесу,дотримання правил техніки 

безпеки,культура і організація робочого 

місця,зовнішній вигляд учасника конкурсу. 

Учасники конкурсу, які зайняли 1-2-3 місце 

нагороджуються. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Організація конкурсу професійної майстерності 

в навчальному закладі 

 

Організація конкурсу відбувалася з метою: 

-  перевірки якості знань теоретичного матеріалу 

та практичних вмінь; 

-  надання учням можливості самостійного вибору 

необхідного інструменту   та організації робочого 

місця; 

 - самостійне виконання комплексу операцій; 

 - виконання цих операцій у робочому темпі; 

 - забезпечення якості виготовленої продукції,у 

відповідності з технічними  вимогами; 

 - використання передових методів праці; 

 

 

Можливість учнів застосувати отриманні 

знання, уміння і навички - є дуже важливим 

етапом у підготовці сучасного 

конкурентоспроможного робітника.  
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                       Сценарій конкурсу 

 

Конкурс складається з теоретичної частини 

(тестові завдання, презентація, відеоматеріал) і 

виконання практичного завдання. 

Конкурс профмайстерності потребує ретельної 

підготовки: обговорюються положення про 

конкурс, підбираються найбільш оптимальні 

об'єкти роботи, розробляються критерії 

оцінювання і бали, складаються тестові завдання. 

День проведення конкурсу - це велике свято для 

учнів інженерно - педагогічних працівників. 

Він починається з загального шикування 

учасників, привітання адміністрації центру. 

Оголошується мета і порядок проведення 

конкурсу, ставляться задачі перед учнями, 

представляються члени журі. До конкурсантів 

доводять завдання, критерії оцінювання робіт і 

конкурс починається з жеребкування. 

Журі уважно слідкує за роботою конкурсантів. 

В процесі роботи повинні дотримуватися: 

правильного технологічного процесу, правил 

безпеки труда, санітарних правил. Переможцями є 

учасники, які наберуть найбільшу кількість балів. 

Після завершення конкурсу, журі проводить 

короткий розбір виконання завдання, об'являються 

переможці. 

Підсумки конкурсів відображаються в газетах, які 

спостерігають усі учні. 
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Маріупольський центр професійно-технічної 

освіти 

 

 

 

Методична розробка   

 

 

 Конкурсу профмайстерності з професії: «Токар, 

фрезерувальник» та «Слюсар-ремонтник, 

електрозварник ручного зварювання» 

 

 

 

 

              Розробила: 

 

викладач 

      спеціальних  дисциплін 

 

                   Славова В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Маріуполь 
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                               План уроку 

 

Тема програми: «Кріпильні різьбові деталі» 

Тема уроку: «Виготовлення болта і гайки згідно 

заданим розмірам» 

Мета уроку: 

- навчальна - навчити прийомам виготовлення 

болта та гайки, контроль правил охорони праці та 

вимог інструкційно - технологічної документації, 

закріпити отриманні знання. 

 - розвиваюча - сформувати уміння учнів з 

планування й самоконтролю прийомів роботи при 

нарізанні різьби плашками та мітчиками; розвити 

уміння аналізувати причини браку й усувати їх. 

- виховна - виховати почуття відповідальності за 

кінцевий результат своєї праці, а також 

комунікативні якості, ініціативність, вміння 

Самостійно оцінювати досягнуті результати, 

спільно  працювати в бригадах суміжних 

спеціальностей. 

- методична – застосувати інформаційно-

комунікативні методи. 

 

Тип уроку: комбінований 

 

Вид уроку: конкурс 

 

Методи навчання: пояснювально- ілюстративний, 

наочний, практичний. 
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Дидактичне забезпечення: креслення, 

інструкційно - технологічні карти, презентація 

теми на мультімедійному проекторі, технічні 

довідники. 

 

Матеріально-технічне забезпечення уроку: 

заготовки деталей, штангенциркуль, маслянка , 

щітка, необхідне обладнання та інструмент.  

 

Міжпредметні зв'язки: матеріалознавство, 

спецтехнологія, охорона праці, технічне 

креслення.   

 

Місце проведення уроку: слюсарна майстерня, 

токарна майстерня. 

 

Час проведення: 3 години. 
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Хід уроку 

 

1. Організаційна частина: 11:00-11:05 

-  перевірка наявності учнів; 

-  перевірка готовності учнів до уроку; 

-  допуск з техніки безпеки. 

2. Вступний інструктаж: 11:05 – 11:50 

    2.1 Мотивація уроку ( повідомлення теми, мети, 

очікуваних результатів) 

    2.2 Введення в урок  

    2.3 Актуалізація опорних знань 

 - повторити питання з техніки безпеки  

 - підготувати учнів до засвоєння матеріалу    

    2.4.Перегляд презентації та фільму. 

    2.5 Мультимедійний  показ готових деталей. 

    2.6. Жеребкування учасників конкурсу. 

 3.Поточний інструктаж:  11:50-13:50 

 

                          для токаря  

        -тестування 

        -підготовка заготовки; 

        -прохід прохідним різцем; 

        -зняття фаски; 

        -нарізування (зовнішньої) різьби плашкою; 

        -перевірка за допомогою штангенциркуля. 

 

                         для слюсаря - ремонтника 

        -тестування; 
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        -підготовка заготовки; 

        -обпилювання; 

        -розмітка центру; 

        -свердління; 

        -нарізування  (внутрішньої) різьби мітчиком. 

 

 обхід  і контроль виконання конкурсного 

завдання 

 перевірка організації робочого місця 

 контроль правил охорони праці 

 контроль  за часом відведеним на виконання  

роботи 

 

4.Заключний інструктаж:13:50-14:00 

        -оцінювання виконаних деталей (складальний 

варіант конструкції); 

        -аналіз виконання завдання,розбір помилок; 

        -підведення журі сумарних оцінок; 

        -оголосити переможців конкурсу; 

        -нагородження учасників конкурсу. 
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Добрий день, гості, конкурсанти, члени журі, 

уболівальники! 

Ми раді вітати вас на конкурсі професійної 

майстерності з професії «Слюсар -  ремонтник» 

та «Токар». І сьогодні цей конкурс хотілося б 

відкрити уривком з вірша поета Віталія Шведова 

 

 

« О профессионализме» 

 

 
…Мы ценим в деле мастерство, 

Доверие, любовь вручаем, 

А подвиг славим в торжество, 

Героя на руках качаем. 

 

                    Известность надо заслужить, 

                    Делами мастерство прославить. 

                    Профессионалом всюду быть, 

                    Примером быть себя заставить… 
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                        Тема нашого конкурсу : 

                    «Кріпильні різьбові деталі» 

 

Мета нашого конкурсу - виготовити болт і гайку 

згідно заданим розмірам, дотримуючись правил 

охорони праці; розвинути інтерес до обраної 

роботи; виховати відповідальність за кінцевий 

результат і дати оцінку своєї роботи. Вибрати 

кращу бригаду. 

 Увага на екран (презентація) 

 

Слайд 3 

Гайка - кріпильний виріб з різьбовим отвором, що 

утворить з'єднання за допомогою гвинта, болта або 

шпильки. 

Болт - кріпильний виріб у вигляді стрижня із 

зовнішнім різьбленням, як правило, з 

шестигранною головкою під гайковий ключ. 

 

Слайд 4 

Для того, щоб виключити травматизм і нещасні 

випадки, учні при виконанні завдання повинні 

суворо дотримуватися правил техніки безпеки. 

Одягнути спецодяг, рукава одягу на зап'ястях 

повинні бути застебнутими; заправити волосся під 

головний убір; приготувати засоби 

індивідуального захисту; 

 

Слайд 5 
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                              Для токарів 

• перевірити наявність робочого і ріжучого 

інструменту та їх справність; 

• перевірити наявність заземлення; 

• перевірити справність верстата на холостому 

ходу. 

• не користуватися тупою фрезою; 

• не прибирати надлишки стружок руками або 

ганчір'ям, не здувати їх, а видаляти стружку 

щіткою, гачком; 

• не виробляти завмер оброблюваної деталі, коли 

обертається фреза; 

• не змінювати швидкість обертання шпинделя без 

дозволу майстра. 

По закінченні роботи необхідно: 

• вимкнути верстат від загальної силової мережі; 

• зняти оброблювану деталь і фрезу. 

• змастити машинним маслом всі напрямні 

верстата; 

• прибрати робоче місце. 

 

Слайд 6 

                        

                             Для слюсарів 

Перед початком занять необхідно: 

• вивчити зміст інструкції; 

• підготувати робоче місце, прибравши все зайве з 

верстаків; 
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• використовувані інструменти і пристосування, 

заготовки розмістити таким чином, щоб 

виключити їх падіння та перекидання; 

• перевірити стан верстаків; 

• переконатися у справності захисних екранів; 

• перевірити справність лещат; 

• перевірити справність ручного слюсарного 

інструменту. 

 

Про всі помічені порушення, несправності і 

поломки негайно доповісти майстру чи іншій 

особі, що проводить заняття. 

Слайд 7 

Незважаючи на те, що останнім часом з'явилося 

багато кріпильних пристроїв різних конструкцій 

(саморізів, шурупів в комбінації з пластмасовими 

дюбелями  і без них), традиційні болти й гайки і 

раніше знаходять саме широке застосування в 

кріпленні. Болти і гайки використовуються в 

машинобудуванні, в будівництві, в меблевих 

конструкціях, і просто в побуті. Особливо 

незамінні болти в тих випадках, коли кріпильний 

елемент по діаметру повинен бути більш 10мм. 

Болти і гайки відносяться до елементів різьбових 

з'єднань. 

Слайд 8 

Необхідно зауважити, що інструменти, призначені 

для затягування болтів і гайок, виготовляються 

такими, щоб з їх допомогою не могло трапитися 
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руйнування кріпильних деталей: згортання різьби 

або розрив болтів. Для цього ручка ключа 

виготовляється довжиною, що дорівнює 15 -20 

діаметрів стягуючого болта. Ключ з більш довгою 

ручкою при затягуванні може зруйнувати болт. 

Слайд 9 

Довгий час вважалося, що різьбове з'єднання, 

поряд з колесом і зубчастою передачею, є великим 

винаходом людства, які не мають аналога в 

природі. Проте в 2011 р. група вчених з 

Технологічного інституту Карлсруе опублікувала в 

журналі Science статтю про будову суглобів у 

жуків-довгоносиків, що мешкають на Новій Гвінеї. 

Виявилося, що лапи цих жуків з'єднані з тілом за 

допомогою вертлуга, який угвинчується в коксу 

(тазик) - аналог кульшового суглоба у комах. Таке 

з'єднання забезпечує більш надійне кріплення 

кінцівок, ніж шарнірне, і гарантує ведучому 

деревний спосіб життя комасі більшу стійкість. 

Слайд 10 

Перші кріпильні деталі, що мають різьблення, 

почали застосовуватися в Стародавньому Римі на 

початку н. е. Однак через високу вартість вони 

використовувалися тільки в ювелірних прикрасах, 

медичних інструментах і інших дорогих виробах. 

Слайд 11 

Широке застосування болти і гайки знайшли в 

п'ятнадцятому столітті. Вони з'єднували рухливі 
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сегменти броні обладунків і частини годинникових 

механізмів. 

 Слайд 12 

Верстат німецького першодрукаря Йоганна 

Гутенберга, створений в період між 1448 і 1450 

роками, мав різьбові з'єднання, деталі його 

скріплені гвинтами. Гайки виникли лише півтори 

сотні років по тому. 

Слайд 13 

На початку сімнадцятого століття з'явилося 

різьбове з'єднання, схоже з сучасним. У 1765 р., 

коли Джеймс Уатт винайшов парову машину, а 

Джордж Харгрівс - прядку, виробники перших 

машин і деталей зрозуміли, що різьбове з'єднання 

може принципово поліпшити конструкцію 

складних механізмів, значно полегшити 

складання, а також підвищити їх надійність. 

Слайд 14 

Гайки знайшли широке застосування в різних 

сферах техніки, стали удосконалюватися і 

змінюватися за своєю формою, розміром, 

матеріалом і функціональному призначенню. 

Слайд 15 

Спочатку крок різьби був дюймовим, і лише на 

початку 19 століття французи ввели в побут 

метричну різьбу. В кінці 19 століття створення 

кріпильних деталей від верстатної обробки 

пруткових заготовок перейшло на холодний метод 



22 

 

безперервного формоутворення з дроту або 

прутка. 

 

Слайд 16 

Виникли гайки квадратні, шести - і восьмигранні, 

ковпачкові, прорізні, баранчикові. Переоцінити 

користь гайок і болтів важко, мабуть, настільки ж 

важко придумати технологічну сферу, де не 

використовувалися б елементи нарізного 

сполучення, в силу його простоти, надійності та 

універсальності. 

 

Слайд 17 

А зараз, ми переглянемо відеоматеріал про масове 

виробництво болтів і гайок. 

 

Слайд 18,19,20 

Технічна творчість. 

Подивившись відеоматеріал,  ви вже маєте 

уявлення про наш конкурс. На виробництві в 

бригади об'єднуються працівники суміжних 

професій для спільного і найбільш ефективного 

виконання виробничого процесу або завдання на 

основі товариської взаємодопомоги, загальної 

зацікавленості і відповідальності за результати 

роботи. Ось і ми сьогодні проведемо незвичайний 

конкурс, який буде полягати в створенні бригад з 

учнів суміжних спеціальностей, тому що 

завданням нашого конкурсу буде - виготовлення 
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болта і гайки. Гайку виготовлять слюсаря, а болт - 

токаря, і тому наша бригада складатиметься із 

слюсаря і токаря. Кінцевий результат - 

професіоналізм виробів. А зараз за допомогою 

жеребкування ми визначимо склад бригад. 

 

                            Жеребкування. 

Сьогодні в конкурсі беруть участь 4 бригади в 

складі: 

1-а бригада: прізвища хлопців 

2-а бригада: 

3-я бригада: 

4-а бригада: 

 

Нагадаємо, що підсумок нашого конкурсу - 

визначити кращу бригаду. На 

нашому конкурсі присутні: 

Гості - 

А оцінювати результат конкурсу 

нам допоможе журі у складі: 

-Голови журі – П.І.Б 

- Члени журі:  

 

 

 

 

Тепер я вас ознайомлю з умовами проведення 

конкурсу. Наш конкурс складається з двох етапів - 

теоретичного і практичного. Хлопці, будь яке 
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виконання завдання пов'язане з багажем 

теоретичних знань, тому перша частина конкурсу 

буде бліц - турнір для наших учасників. 

Теоретичні питання складені відповідно 

навчально- програмного матеріалу, а так само 

питання пов'язані з охороною праці - дуже 

важливим невід'ємним питанням у виробництві. 

Теоретичні питання розвивають технічне 

мислення, допомагають закріпити матеріал, 

вивчений на уроках, застосовувати отримані 

знання при виконанні практичного завдання. 

(Учасники отримують питання) 

 

Поки наші конкурсанти думають над питаннями, 

ми попрацюємо з гостями і уболівальниками 

нашого конкурсу. Всі завдання складені 

відповідно до програми виробничого та 

теоретичного навчання. І так починаємо! 

 

I раунд - Перевіримо вашу реакцію, кмітливість та 

ерудицію. 

Завдання: Відновите за ключовими словами 

прислів'я: 

Дело – мастер 

Дело – потеха 

Труд – пруд 

Работа – еда 

Не ждут – семеро 
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                                       Загадки 

 
Толстый тонкого побьёт      Две ручки, во всё брюхо- зубки 
Тонкий что-нибудь прибьёт 

       (Молоток и гвоздь)                                   (Пила) 

 

Инструмент бывалый -                Сам худ - голова с пуд. 

Не большой, не малый.                На работу вышел - каждый  

У него полно забот,                      услышал. 

Он и режет, и стрижет                                    (Молоток) 

            (Ножницы) 

 

 

Бьют Ермилку по затылку,                У них тяжелый труд- 

Он не плачет, только носик прячет.  Все время что-то 

жмут. 

          (Гвоздь)                                                    (Тиски)                         

 

Принялась она за дело,     Этот каменный круг- 

Завизжала и запела.           Инструментам лучший друг: 

Ела,  ела, дуб,  дуб,            Взвихрит искры над собою, 

Поломала зуб, зуб.             Острым сделает тупое. 

               (Пила)                                                   (Точило) 

 
Она с винтом пустилась в пляс     Телом вертким, как змея, 

А тот, кружась, в доске увяз!         В доску вкручиваюсь я. 

           (Отвертка)                                                 ( Сверло) 

 
На станке детали точит                                    

Этот кадровый рабочий. 

Без его умелых рук 

Не собрать ни танк, ни плуг. 

                             (Токарь) 
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II раунд -  Необхідно відповісти на питання.  

Завдання: 20 – 25 питань                   (Додаток 1) 

А тепер ми перевіримо знання теорії наших 

учасників. При неправильній відповіді бригади, 

вболівальники можуть відповісти за неї тим самим 

додати бал в їх скарбничку. 

І так увага на екран. (питання у вигляді 

тесту,кросворд)                                  (Додаток 2) 

Наразі журі підведе підсумки першого етапу 

конкурсу. (Одна правильна відповідь - 1 бал). 

А ми переходимо до другого етапу конкурсу - до 

виконання практичного завдання в  майстернях. 

Хлопці! Ви будете виконувати в бригаді однакове 

завдання. Майстром в/н - П.І.Б буде проведено 

вступний інструктаж з виконання завдання т/б і 

організації робочого місця. Після цього кожен з 

вас до виконання виробів отримає завдання та 

ознайомиться з інструкційно - технологічною 

картою. Після чого приступите до виконання 

завдання. 

Загальний підсумок конкурсу підводиться журі по 

закінченні практичного завдання. Переможці серед 

бригад конкурсу 1, 2, 3 місця оголошуються та 

нагороджуються грамотами. 

І так, закріпимо наші знання. Сьогодні ми 

говорили з вами про кріпильні різьбові з'єднання. 

- Дайте мені визначення різьблення - (Спіраль, 

утворена на циліндричній або конічній поверхні по 

гвинтовій лінії з постійним кроком). 
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- А які види різьблення застосовуються в 

різьбових з'єднаннях? - (Дюймова і метрична). 

- Що таке різьбове з'єднання? (Кріпильний 

з'єднання у вигляді різьблення). 

- Назвіть саме надійне, просте і універсальне 

з'єднання на сьогоднішній день. (Різьбове 

з'єднання). 

- Про які деталях ми сьогодні говорили? (гайка і 

болт). 

 

                                 Рефлексія 

В якості опори для рефлексивної діяльності учням 

можна запропонувати наступні орієнтовні питання 

(для самостійної роботи або обговорення з 

майстром): 

Які ваші головні результати, що ви зрозуміли, 

чому навчилися? 

Які завдання викликали найбільший інтерес і 

чому? 

Як ви виконували завдання, якими способами? Що 

ви відчували при цьому? 

З якими труднощами ви зіткнулися і як ви їх 

долали? 

Які зауваження та пропозиції на майбутнє (собі, 

майстру, організаторам)? 

Який стиль спілкування переважав у роботі? 

Чи збереглася єдність групи в ході виконання  

завдання? 
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                  Результати рефлексії групи 

 

 
 

 

На цьому наш конкурс закінчується, всім дякую 

за увагу та участь! 

 

 

 

35% 

25% 
20% 

20% 

В ході конкурсу учням було 
цікаво 

виконувати 
конкурсні завдання 

виконувати тести 

розгадувати 
кросворд 

дізнаватися нове 
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                   План проведення конкурсу 

 

Спеціальність:   Слюсар – ремонтник, токар 

Тема конкурсу:  Виготовлення болта та гайки 

Мета конкурсу:  

Матеріально – технічне забезпечення:  

токарні  та слюсарні верстати, токарні різці, 

плашки, вимірювальний інструмент, заготовки 

деталей. 

Дидактичне забезпечення: стінгазети, креслення, 

операційні карти, мультимедійний проектор, 

презентація, фільм. 

Міжпредметні зв’язки:  виробниче навчання, 

матеріалознавство, допуски та технічні 

вимірювання, спецтехнологія, техніка безпеки. 

Місце проведення:  теоретичної частини – 

навчальний клас, практичної частини – слюсарна і 

токарна майстерні. 

 

                            Хід конкурсу 

Початок конкурсу 11:00                                                              

1. Організаційна частина        5хв.                            

2. Теоретичний тур 11:05-11:50         45 хв.                                  

   - Опитування                                     10 хв.                                  

   - Тестування                                      15 хв.                                   

   - Презентація                                     10 хв.                                   

   - Фільм                                                       10 хв. 

3. Перерва (перехід до токарної і               10 хв. 

 слюсарної майстерні)   11:50-12:00 
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4. Практичний тур (токарна і слюсарна майстерні) 

12:00-13:45                                                 1год45 хв. 

- Перевірити зовнішній вигляд                5  хв.               

- Вступний інструктаж                             10  хв.                 

- Ознайомлення з практичним                 10  хв. 

завданням            

- Виконання практичного                         1 год20 хв. 

завдання                      

 5.Підведення підсумків конкурсу 13:45-14:00 

 

 
 

слюсар + токар                                       

  

  

 

 

конкурс 
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Практична частина конкурсу 
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                   Етапи виготовлення гайки 
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               Практична частина конкурсу 
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                    Етапи  виготовлення болта 
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                          Результати конкурсу 
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       Правила ТБ під час роботи у майстерні 

 

1. Працювати потрібно в спецодязі. 

2. Починати і закінчувати роботу, займати і 

залишати робоче місце можна тільки з дозволу 

майстра. 

3. На початку уроку потрібно отримати вказівки 

по виконанню роботи. 

4. Перед виконанням завдання перевірити стан 

робочого місця і справність інструментів. 

5. Працювати потрібно тільки справними 

інструментами. 

6. Розміщувати в лотку верстака інструменти та 

матеріали треба так, щоб ними було зручно 

користуватися. 

7. Інструменти та заготовки, які беруть правою 

рукою, слід класти праворуч. 

8. Не пробувати пальцями гострі кромки ріжучих 

інструментів. 

9. У разі поранення, а також при нездужанні 

негайно звертатися за допомогою до майстра. 

10. Завдання виконувати акуратно і в зазначений 

термін. 

11. Матеріали використовувати дбайливо й 

економно. 

12. Після завершення роботи очистити інструмент, 

прибрати робоче місце, почистити спецодяг, 

вимити руки.        
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                 Техника безпеки при різанні 

 

 

 

 

 

 

1. Полотно має бути добре натягнуто. 

2. Заготівля повинна бути добре закріплена. 

3. Пиляти потрібно рівномірно без ривків. 

4. Потрібно дуже обережно продовжувати пиляння 

новим полотном в незакінченому пропиле 

(можливе заклинювання і поломка полотна). 

5. При пилянні використовуйте всю довжину 

полотна. 

6. При розрізуванні заготовок, що мають ребра або 

гострі кромки, дотримуйтесь наступного правила: 

різання має йти від площини до ребра, щоб не 

викришити зуби полотна. 

 

         Прийоми різання заготовок ножівкою 

 

Підготовка ножівки до роботи полягає в установці 

пиляльного полотна у верстат і його натяжки. Зуби 

полотна повинні бути спрямовані в бік, 

протилежний рукоятці. Натяг полотна має бути не 

дуже сильним, але достатнім для того, щоб воно не 

згиналося при роботі. Сильний  натяг полотна 

може призвести до його поломки. 
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При різанні заготівлі її надійно закріплюють у 

лещатах. На місці розрізу напилком намічають 

ризику. Потім приймають робочу позу: встають в 

півоберта до лещат. 

 

Прийоми роботи 

ножівкою: положення 

рук, корпусу і ніг при 

роботі 

 

Під час роботи ножівку 

потрібно тримати рівно, 

щоб не вийшло косого 

розрізу. Рухають ножівкою 

плавно, без ривків. 

Натискають на заготівлю тільки при русі вперед, 

тобто під час робочого ходу. Під час зворотного 

ходу (холостого) ножівку злегка підводять, щоб не 

тупилися зуби полотна. Нормальна швидкість 

робочих рухів 30 - 60 подвійних (робочий плюс 

холостий) ходів ножівки на хвилину. 

 

           Техніка безпеки при обпилюванні 

 

1. Зберігайте напилки на підкладках з м'яких 

матеріалів. 

2. Оберігайте їх від попадання води і масла. 

3. Захищайте від ударів, які можуть зашкодити 

зуби напилка. 
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4. Періодично очищайте напилки дротяною 

щіткою. 

5. Заготівля повинна бути надійно закріплена в 

лещатах. 

6. Ручка напилка має бути справною, без тріщин і 

міцно насаджена на хвостовик. 

7. Не можна охоплювати носок напилка лівою 

рукою. 

8. Тирсу змітайте щіткою. 

 

Техніка безпеки при роботі на свердлильному 

верстаті  

 

1. Перед зупинкою верстата обов'язково відвести 

інструмент від оброблюваної деталі. 

2. При затуплении інструменту, його поломки 

необхідно негайно зупинити верстат і замінити 

інструмент. 

3. У разі заїдання інструмента у заготівлі або при 

провертанні її на столі разом з інструментом 

негайно зупинити верстат. 

4. Не нахилятися близько до обертового шпінделю 

для спостереження заходом обробки. 

5. По можливості не застосовувати при роботі 

патрони та пристосування з виступаючими 

частинами. Якщо вони є, то необхідно їх 

захистити. 
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6. Установку інструменту робити при повній 

зупинці верстата. Слідкувати за надійністю і 

міцністю його кріплення, а також центрування. 

7. Для зняття інструменту використовувати 

справний ключ. 

8. Видаляти стружку тільки після зупинки 

шпинделя і відведення інструмента. 

9. Надійно закріплювати заготовку. 

10. При обробці отворів у тонких пластинах і 

смугах закріплювати їх у спеціальних пристроях. 

11. При свердлінні отворів невеликого діаметра 

для закріплення заготовок застосовувати 

плоскогубці або ручні лещата. 

12. При свердлінні отворів великого діаметра для 

закріплення заготовок застосовувати машинні 

лещата або притиски. 

13. Свердління глибоких отворів виконувати в два 

прийоми: спочатку отвір свердлити на глибину 5-6 

діаметрів звичайним свердлом, потім на задану 

глибину - подовженим. 

14. При обробці глибоких отворів періодично 

виводити ріжучий інструмент з отвору й очищати 

його пензликом або щіткою від стружки.    

 

Внутрішню різьбу нарізують одним або кількома 

мітчиками.  
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При нарізанні різьби необхідно виконувати 

наступні вимоги безпеки праці: 

1. Ручки воротків  мають мати гадку поверхню 

без задирок та забоїн. Забороняється 

користуватися пошкодженим та несправним 

інструментом. 

2. Для видалення стружки - щітки. 

Забороняється здувати стружку повітрям  

або видаляти її руками. 

3. При нарізанні різьби на деталях, які мають 

виступаючі гострі частини, задирки, 

необхідно бути уважним задля запобігання 

поранення рук або інших частин тіла. 

4. Особливу  увагу приділяють питанням 

охорони праці при роботі з пневматичними 

та механічними різьбонарізувачами. 
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Додаток 1 

Конкурсні питання за спеціальністю 

«Токар, фрезерувальник». 

 

1. Основні рухи при токарній обробці – обертання 

заготовки і переміщення інструмента. 

2. Види стружок - зливна, надлому, сколювання. 

3. Види різців по напрямку подачі – праві та ліві. 

4. Матеріал для виготовлення різців - 

швидкорізальна сталь і тверді сплави. 

5. Інструмент, матеріал якого складається з 

твердих абразивних зерен і зв'язки - шліфувальний 

круг. 

6. Види токарних патронів - 3кулачкові, 4 

кулачкові, самоцентруючі. 

7. Служать для установки заготовок по центровим  

отворам - центри. 

8. Міряльний інструмент, застосовуваний токарем 

при роботі - штангенциркуль, крокомір, 

мікрометр, калібр - пробка. 

9.Типи виробництва - одиничне, серійне,масове. 

10. Круглі стрижні, довжина яких перевищувала 

трьох діаметрів - вали. 

11.Складається з робочої частини, шийки і 

хвостовика - спіральне свердло. 

12. Гвинтова канавка, прорізана на поверхні - 

різьба. 

13. Види різьблення передбачених стандартом  - 

метрична, трубна, дюймова, конічна. 
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14. Застосовується для нарізування різьблення з 

невисокими вимогами - плашка. 

15. Інструмент визначає кут профілю і крок різьби 

- набір шаблонів «різьбоміри». 

16. Жорстка чавунна відливка, на якій змонтовані 

всі основні вузли верстата - станина. 

17.Частина,в якій розміщується коробка 

швидкостей і головний ведений вал - передня 

бабка. 

18. Підтримує довгу заготовку і служить для 

установки ріжучого інструменту - задня бабка. 

19. Служить для переміщення різця в 

поздовжньому і поперечному напрямку - супорт.  

20. Служить для налаштування верстата на подачу 

або крок на різання різьби - гітара змінних коліс.                                                                                                                                               

 

 
          Конкурсні питання за спеціальністю 

«Слюсар - ремонтник» 

 

1. Операція з нанесення ліній і точок на заготівлі, 

призначеної для обробки - розмітка. 

2. Назвати види розмітки - площинна, просторова. 

3. Назвіть інструмент, застосовуваний при 

розмітці - чертілка, молоток, прямокутник, кернер, 

розміточний циркуль.  

4. Яку форму повинен мати бойок молотка, 

використовуваний при правці металу? - круглу. 
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5. Операція по виправленню гнутого або 

пошкодженого металу називається - правка. 

6. Операція з видалення з поверхні заготовки шару 

металу за допомогою напилка називається - 

обпилювання. 

7. Які інструменти застосовуються при 

обпилювання - напилок, надфілі, рашпілі. 

8. Інструмент для нарізування внутрішньої різьби-

мітчик. 

9. Інструмент для нарізування зовнішньої різьби -

плашка. 

 10. Назвіть системи різьблень - метрична, 

дюймова, трубна. 

11.  Яка насадка характерна для з'єднання валу і 

підшипника - натяг. 

12. Чим контролюється жорсткість - шаблоном. 

13. У чому вимірюється в’язкість - Дж / м.2 

14. Чим прибирається стружка з верстата під час 

різання - гачком. 

15. Чим контролюють нарізану внутрішню різьбу - 

різьбовим калібром. 

16. Що застосовують для з’єднання двох співвісно 

розташованих валів  - муфти. 

17. Вкажіть роз’ємне з’єднання -  шліцьове. 

18. Яке роз’ємне з’єднання забезпечує більшу 

міцність - шліцьове. 

19. Опори валів і осей це - підшипники. 

20. Яка різьба є найпоширенішою у 

машинобудуванні - метрична. 
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Додаток 2 
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Додаток 3 
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Додаток 4 

                                                      Голові оргкомітету                                     

                                                      заст. директорa    

                                                      Литвиненко І.І. 

 

 

                                          Заявка 

На участь учня Маріупольського центру 

професійно - технічної освіти 

_________ гр.№15,16  курсу ___    у конкурсі 

професійної майстерності з професії  «Слюсар – 

ремонтник», «Токар, фрезерувальник» який 

відбудеться  _____________р. 
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