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Загальні положення 

 

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки 

(підвищення кваліфікації) робітників з професії «Верстатник широкого 

профілю» 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-го розрядів розроблено відповідно до  статті 32 

Закону України «Про професійно-технічну освіту» та постанови Кабінету 

Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1238 «Про утворення 

міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження 

державних стандартів професійно-технічної освіти» та є обов’язковим для 

виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, 

підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або 

забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих 

робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності. 

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного 

навчання на 2-й розряд складає 1209 годин, на 3-й розряд – 765 годин,  на 

4-й розряд – 489 годин, на 5-й розряд – 396 годин, на 6-й розряд – 

362 години, на 7-й розряд – 336 годин, на 8-й розряд – 334 години. 

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість 

первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня 

кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим навчальним 

планом.  

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін 

професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених 

для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, 

при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 

50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в 

слухача документа про присвоєння робітничої професії. 

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути 

подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу 

відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, 

замовників робітничих кадрів тощо. 

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення 

предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова 

етика і культура спілкування» тощо). 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на 

основі кваліфікаційної характеристики професії «Верстатник широкого 

профілю» (Випуск 42 «Оброблення металу», Частина 2 «Робітники», 

Книга 1 «Зварювання металу» Довідника кваліфікаційних характеристик 

професій працівників, затвердженого наказом Міністерства промислової 

політики України від 20.12.2001 року № 236), досягнень науки і техніки, 

впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, 

врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до 

рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і 



  

навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені 

пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є 

загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника 

кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого 

наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня  

2004 року № 336. 

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних 

майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або 

безпосередньо на робочих місцях підприємств. 

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту 

професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду 

навчального часу, відповідно варіативний компонент – від 20%. 

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями 

часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-

технічної освіти. 

Обліковими одиницями навчального часу є: 

академічна година тривалістю 45 хвилин; 

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 

академічних годин; 

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних 

годин; 

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних 

годин; 

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних 

тижнів. 

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження 

виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється 

залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із 

законодавством. 

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, 

засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний 

і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх 

кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та 

об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь 

та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації. 

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації 

робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється 

вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими 

центральними органами виконавчої влади. 

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти 

самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною 



  

характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у 

відповідній галузі. 

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише 

після навчання і перевірки знань з охорони праці. 

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, 

відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних 

робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, 

підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог 

освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання. 

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та 

третього  атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний 

рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.  

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й 

успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-

кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії 

відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) 

робітничої кваліфікації.  

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про 

присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою 

Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про 

затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту». 

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного 

навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної 

атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається 

свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації 

державного зразка. 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-

технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації)  кваліфікованих робітників) 

 
1. Професія:  8211 Верстатник широкого профілю 

 

2. Кваліфікація: верстатник широкого профілю 2-го розряду 

 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати:   

принцип дії,  будову однотипних токарних, фрезерних, свердлильних 

та шліфувальних верстатів;  

призначення їх основних вузлів та умови застосування найбільш 

розповсюджених пристроїв для встановлення та закріплення заготовок і 

інструментів, простого контрольно-вимірювального інструменту, 

нормального і спеціального різального інструменту; 

маркування та основні механічні властивості матеріалів, які 

обробляє;  

класифікація фрез, різців та їх основні елементи і кути; 

правила заточування та установлення різців, фрез та свердел;  

основи знань про абразивні матеріали;  

шліфувальні круги та сегменти;  

способи правки шліфувальних кругів та умови їх застосування в 

залежності від оброблюваних матеріалів і шорсткості поверхні; 

призначення та властивості охолоджувальних рідин і масел (знати 

марки змащувально-охолоджувальних рідин та правила їх застосування у 

відповідності з виконуваним видом обробки та оброблюваних матеріалів); 

загальні відомості про систему допусків і посадок, квалітетів і 

параметрів шорсткості (класів точності і чистоти оброблення), основні 

поняття з технічного креслення, основ електротехніки; 

 правила безпеки праці, основи гігієни праці та виробничої санітарії, 

пожежної безпеки; 

причини дефектів, що виникають у процесі обробки деталей на 

верстатах різних груп, міри щодо їх запобігання та способи їх усунення; 

способи виконання основних токарних операцій; 

формули для визначення глибини різання, частоти обертання, 

швидкості головного руху різання; 

формули для розрахунку налаштування токарного верстата для 

оброблення конусів методом повороту верхніх полозків (верхньої частини 

супорту), зміщенням корпусу задньої бабки;  



  

марки сучасних інструментальних матеріалів, їх відповідність до 

традиційних твердих сплавів та їх призначення для обробки певних 

матеріалів; 

технологічний процес та його елементи;  

правила технічної експлуатації і догляду за обладнанням; 

основи ведення підприємницької діяльності. 

 

Повинен уміти:  
обробляти деталі на налагоджених токарних, фрезерних, 

свердлувальних  верстатах за 12-14-м квалітетами (4-7-м класами точності) 

та на шліфувальних верстатах з застосуванням охолоджувальної рідини за 

11-м квалітетом (4-м класом точності) з застосуванням нормального 

різального інструменту та універсальних пристроїв з додержанням 

послідовності оброблення та режимів різання відповідно до технологічної 

карти або за вказівкою майстра;  

обробляти нежорсткі вали;  

свердлити, розсвердлювати, зенкувати, розточувати крізні та глухі 

отвори;  

нарізати зовнішню і внутрішню трикутну різьбу мітчиком або 

плашкою; 

обробляти конічні поверхні поворотом верхніх полозків супорту і 

зміщенням корпусу задньої бабки; 

обробляти фасонні поверхні фасонними різцями;  

полірувати поверхні за допомогою абразивної стрічки і жимків;  

накатувати рифлення різного візерунку на токарних верстатах; 

фрезерувати плоскі поверхні, пази, уступи, прорізі, шипи, 

циліндричні поверхні і відрізання металу;  

установлювати та вивіряти деталі на столі верстату та в пристрої;  

визначати послідовність переходів та виконувати технічні 

розрахунки, які необхідні для всіх видів оброблення деталей; 

шліфувати зовнішні поверхні простих деталей на 

круглошліфувальних, плоскошліфувальних і безцентрово-шліфувальних 

верстатах;  

встановлювати шліфувальний круг в зборі на верстат; 

встановлювати деталі в центрах, патроні, на столі;  

свердлити, розсвердлювати, зенкувати крізні та глухі отвори в 

деталях, розташованих в одній площині, по кондукторах, шаблонах, 

упорах та за розміткою на свердлувальних верстатах;  

нарізати різьби з діаметром понад 2 мм і до 24 мм на прохід та в упор 

на свердлильних верстатах;  

читати робочі креслення деталей;  

користуватись технологічною документацією та паспортами 

верстатів. 



  

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче 

місце;  

         дотримуватися норм технологічного процесу; 

         не допускати браку у роботі; 

         знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і 

навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

          використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і 

усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, 

повені тощо); 

         знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для 

виконання професійних обов’язків;  

         володіти обсягом знань з правових питань галузі та трудового 

законодавства в межах професійної діяльності.  

 

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі 

професійно-технічної освіти: 
5.1. При вступі  на навчання 

Повна або базова загальна середня освіта. 

5.2. Після закінчення навчання 

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна 

освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за 

професією «Верстатник широкого профілю» 2-го розряду; без вимог до 

стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника:  
Переробна промисловість. Виробництво готових металевих виробів, 

крім машин і устаткування. Виробництво машин і устаткування, н.в.і.у. 

 

7. Специфічні вимоги 

7.1. Вік: прийняття на роботу, після закінчення строку навчання, 

здійснюється  відповідно до переліку важких робіт і робіт зі шкідливими та 

небезпечними умовами праці на яких забороняється застосування праці 

неповнолітніх, затверджених наказом  МОЗ  України №46 від 31.03.1994.  

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по 

статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із 

шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється 

використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 

29.12.1993). 

7.3. Медичні обмеження. 



  

Типовий навчальний план 

 

Професія: 8211 Верстатник широкого профілю 

 

Кваліфікація: верстатник широкого профілю 2-го розряду 

 

Загальний фонд навчального часу: 1239 годин 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 76 8 

1.1 Основи правових знань 17  

1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 17  

1.3 Інформаційні технології 17 8 

1.4 Правила дорожнього руху 8  

1.5 Резерв часу 17  

2 Професійно-теоретична підготовка 316 21 

2.1 Технологія верстатних робіт 158 8 

2.2 Охорона праці 30  

2.3 Матеріалознавство 38  

2.4 Допуски та технічні вимірювання 38 3 

2.5 Електротехніка  14  

2.6 Технічне креслення 38 10 

3 Професійно-практична підготовка 809  

3.1 Виробниче навчання в майстерні 282  

3.2 Виробниче навчання на виробництві 156  

3.3 Виробнича практика  372  

4 Консультації 30  

5 

Державна кваліфікаційна атестація (або 

поетапна кваліфікаційна атестація при 

продовженні навчання) 

8 

 

6 Загальний обсяг навчального часу (без п.4) 1209 29 

 

 

 

 

 

 

 



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Основи правових знань» 
 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  

Право – соціальна цінність, складова частина 

загальнолюдської культури. Поняття та 

ознаки правової держави 

1 

 

2.  Конституційні основи України 5  

3.  
Цивільне право й відносини, що ним 

регулюються 
1 

 

4.  Господарство і право 1  

5.  
Захист господарчих прав та інтересів. 

Розгляд господарчих спорів 
2 

 

6.  Праця, закон і ми 2  

7.  Основи адміністративного права України 2  

8.  Основи кримінального права України 2  

9.  

Правова охорона природи. Охорона природи – 

невід’ємна умова сталого економічного та 

соціального розвитку України 

1 

 

 Всього годин: 17  

 

Тема 1.  Право – соціальна цінність, складова частина 

загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави 

Право в житті кожного з нас. Право – цінність, одна із засад 

державного й суспільного життя. Принципи права – його провідні 

основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Правомірна 

поведінка та правопорушення. Юридична відповідальність. 

 

Тема 2. Конституційні основи України 

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове 

становище громадян України, їхня рівноправність.  

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, 

повагу до гідності, свободу та особисту недоторканість; недоторканість 

житла кожного; таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та 

іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте й сімейне 

життя тощо.  



  

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу 

через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в 

Україні.  

Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – 

представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, 

повноваження й порядок роботи. Президент України. Президент України – 

глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. 

Припинення повноважень Президента України. 

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів 

виконавчої влади. 

Правосуддя. Конституційний Суд України. Здійснення правосуддя в 

Україні винятково судами. Система судів в Україні. 

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в 

Україні, його система та повноваження. 

 

Тема 3. Цивільне право й відносини, що ним регулюються 

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. 

Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб’єкти цивільних 

правовідносин. Фізичні та юридичні особи. Об’єкти цивільних 

правовідносин. 

 

Тема 4. Господарство і право 

Поняття господарського права та його роль у регулюванні 

господарських відносин. Система господарського права. Господарське 

законодавство, господарські правовідносини. Суб’єкти господарського 

права. Правове становище господарських організацій. Правове становище 

підприємств і об’єднань.  

 

Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд 

господарських спорів 

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. 

Закони, які використовуються для розв’язання господарських спорів. 

 

Тема  6. Праця, закон і ми  

Право громадян України на працю. 

Загальна характеристика трудового права України. 

Трудовий договір. Особливості регулювання праці деяких категорій 

працівників. 

Умови прийому на роботу. Випробування при прийнятті на роботу.  

Підстави припинення трудового договору.  

 

Тема 7. Основи адміністративного права України 

Визначення та загальні положення адміністративного права.  



  

Адміністративна правоздатність та дієздатність. 

Поняття й організація державного управління. 

 

Тема  8. Основи кримінального права України 

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального 

права. Злочин та інші правопорушення. 

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи 

відповідно до вчинку. 

 

Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна 

умова сталого економічного та соціального розвитку України  

Екологічне право та його роль в регулюванні системи «природа  

людина – суспільство». Основні принципи охорони навколишнього 

середовища. 

Відповідальність за порушення законодавства про охорону 

навколишнього середовища. 



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  
Предмет і роль курсу «Основи галузевої 

економіки і підприємництва» 
1  

2.  
Галузева структура промисловості 

України 
2  

3.  
Науково-технічний прогрес і економічне 

зростання в галузі 
2  

4.  
Організація виробництва на 

підприємствах промисловості 
3  

5.  
Підприємство як суб’єкт 

господарювання 
3  

6.  Кадри підприємства  2  

7.  Продуктивність праці 1  

8.  Організація й оплата праці 3  

 Всього годин: 17  

 

Тема 1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і 

підприємництва» 

Мета і зміст курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва». 

Необхідність вивчення курсу майбутніми кваліфікованими 

конкурентоспроможними на ринку праці робітниками. 

 

Тема 2. Галузева структура промисловості України 

Поняття та класифікація галузей промисловості України. Галузева 

структура та показники що її характеризують. Основні фактори, що 

впливають на формування галузевої структури промисловості в Україні. 

 

Тема 3. Науково-технічний прогрес економічного зростання в 

галузі 

Науково-технічний прогрес (НТП), науково-технічна революція 

(НТР). НТП в промисловості. Основні напрями науково-технічної політики 

в галузі. Технологічна революція. Гуманізація виробництва.  

 

Тема 4. Організація виробництва на підприємствах 

промисловості 



  

Організація виробництва як форма забезпечення ефективної 

діяльності підприємств. Формування та структура виробничого процесу. 

Основні принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи 

виробництва та їх характеристика. 

 

Тема 5. Підприємство як суб’єкт господарювання 

 Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика 

підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Функції 

підприємств. Організаційно-правові форми підприємств. 

 

Тема 6. Кадри підприємства 

Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу 

підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на 

зміну професійно-кваліфікаційного складу кадрів підприємства. Роль 

ДПТНЗ у підготовці робітничих кадрів. 

 

Тема 7. Продуктивність праці 

Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці та 

методи її обчислення. 

 

Тема 8. Організація і оплата праці 

Організації трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний 

зміст, форми й системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати 

праці, бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи), 

порядок їх присвоєння. 

 



  

Типова навчальна програма з предмета  

«Інформаційні технології» 

 

№
 з

/п
 

Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1. Інформація та інформаційні технології 1  

2. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні 

технології 

7 4 

3. Мережні системи та сервіси 9 4 

Всього годин: 17 8 

 

Тема 1. Інформація та інформаційні технології. 

Поняття про інформацію та інформаційні технології.  

 

Тема 2. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології. 

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі 

оформлення та подання інформації. Розробка фірмового стилю. 

Мультимедійні технології. 

Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення 

презентацій. PowerPoint. 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Програми для створення текстових документів: MS Word, 

Publisher. Візуальний стиль оформлення та подання інформації. 

2. Програми для створення графічних документів: Розробка 

фірмового стилю. 

3. Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь». 

4. Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія». 

Тема 3. Мережні системи та сервіси. 

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, 

корпоративні і глобальні мережі. 

Загальні відомості про Internet, електронну пошту та 

телеконференції. 

Основні мережні сервіси. Браузери. 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Пошук інформації в мережі Internet (за напрямком професії). 

2. Пошук статистичної інформації в мережі Internet (за напрямком 

професії). 

3. Створення публікації «Інновації в професії». 

4. Використання електронної пошти. Реєстрація на поштовому 

сервері. 



  

Типовий навчальний план та програма з предмета 

«Правила дорожнього руху» 
 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин  

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Закон України «Про дорожній рух». Загальні 

положення, терміни та визначення 
1 

 

2. Обов’язки та права пішоходів  і пасажирів 1  

3. 

Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, 

які керують гужовим транспортом, і погоничів 

тварин 

1 

 

4. Регулювання дорожнього руху 1  

5. 
 Рух транспорту й безпека пішоходів і 

пасажирів 
1 

 

6. Особливі умови руху 1  

7. 
Надання першої медичної допомоги під час 

дорожньо-транспортних пригод 
1 

 

8. 
Відповідальність за порушення правил 

дорожнього руху 
1 

 

Всього годин: 8  

 

Тема 1. Загальні положення, терміни та визначення. 
Загальні положення, терміни та визначення Закону України «Про 

дорожній рух».  Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього 

руху, що має створювати безпечні умови для усіх його учасників. 

Закон України «Про дорожній рух». Порядок навчання різних груп 

населення Правилам дорожнього руху. 

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області 

та причини їх виникнення. 

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху. 

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність 

обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил 

дорожнього руху. 

Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, 

велосипед, причеп, напівпричеп, дорога, дозволена максимальна вага, 

прорізна частина, смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений 

пункт, зупинка, стоянка, обгін, поступити дорогу, переважне право. 

Визначення цих термінів. 

 



  

Тема 2. Обов’язки та права пішоходів і пасажирів 

Порядок руху пішоходів у населених пунктах. 

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, 

осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують 

велосипедом, мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо. 

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух 

пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. 

Груповий рух людей дорогою.  

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна 

доріжка. Організована колона. Знак «Пішохідний перехід». Груповий рух 

людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії 

пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим 

проблисковим  маячком і спеціальним звуковим сигналом. 

Дії пішоходів, які причетні до дорожньо-транспортної пригоди. 

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту. 

Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати автобус, 

тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка пасажирів під 

час  зупинки транспорту. 

 

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують 

гужовим транспортом і погоничів тварин 

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового 

транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання 

транспортних засобів. Документи водія. Обов’язки водія. 

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги. 

Правила користування  велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух  

зазначених транспортних засобів і прогін тварин  забороняється. Заборони 

водію. Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів 

тварин. Заборони водію велосипеда забороняється. Заборони водію 

гужового транспорту. Заборони погоничам тварин. 

Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими  

велосипедами, мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин. 

 

Тема 4. Регулювання дорожнього руху 

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі  організації 

дорожнього руху, їх класифікація. 

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації 

дорожнього руху, класифікація розмітки . 

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання  

дорожнього руху на небезпечних ділянках трас. 

Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух 

світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів. 



  

Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній 

рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед 

грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали 

регулювальника. 

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, 

дорожніми знаками і розміткою. 

 

Тема 5.  Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів 
Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька 

рядів. 

Взаємна увага – умова безпеки руху. 

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання 

світлових сигналів або рукою. Небезпечні  наслідки порушення правил 

подавання  попереджувальних сигналів. 

Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. 

Безпека пішоходів і пасажирів. 

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину  

шляху гальмування. 

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка. 

 

Тема 6. Особливі умови руху 

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів. 

Навчальна їзда. Умови, за яких  дозволяється навчальна їзда на  

дорогах. 

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій 

зоні. 

Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки. 

Рух по автомагістралях і автобанах. 

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху 

на гірських дорогах і крутих спусках. 

Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по 

швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час 

доби. Буксирування. 

  

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-

транспортних випадків 

Визначення і термінове призначення дії фактора травмування, 

звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.  

Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання 

першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих 

при ДТП. 

 

Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху 



  

Соціально-економічні й правові наслідки ДТП і порушення ПДР. 

Поняття і види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. 

Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди. 

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна 

відповідальність. Суспільний вплив. Громадянська відповідальність. 

                   



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Технологія верстатних робіт» 

 

№ 

з/п Тема 

Кількість годин  

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Значення професії верстатника широкого 

профілю в машинобудівній галузі 
1  

2. 
Безпека праці, електробезпека, пожежна 

безпека 
4  

3. Відомості про токарну обробку 63 2 

4. Оздоблювальна обробка поверхонь 6  

5. Основні відомості про технологічний процес 6 2 

6. 
Фрезерні верстати та роботи, що виконуються 

на них 
24  

7. 
Шліфувальні верстати і роботи, що 

виконуються на них 
18  

8. 
Свердлувальні верстати і роботи, що 

виконуються на них 
16 2 

9. Оснащення для металоріжучих верстатів 6  

10. Основи теорії різання металів 6  

11. 
Технологічні процеси обробки типових 

деталей 
8 2 

Всього годин: 158 8 

 

Тема 1. Значення професії верстатника широкого профілю в 

машинобудівній галузі 

Історія машинобудування. Науково-технічний прогрес в галузі, його 

пріоритетний напрямок. Значення професії верстатника широкого профілю 

і перспективи її розвитку. 

Роль професійної компетентності в забезпеченні високої якості 

продукції. Трудова і технічна дисципліна, культура праці. 

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою верстатника 

широкого профілю 2-го розряду та програмою професійно-теоретичної 

підготовки з професії. 

 

Тема 2. Безпека праці, електробезпека, пожежна безпека 

Основні положення законодавства з охорони праці. 

Правила внутрішнього розпорядку та трудова дисципліна, 

відповідальність керівництва за виконання норм та правил охорони праці. 



  

Відповідальність працівників за виконання інструкції з безпеки 

праці.  

Електробезпека.  

Дія електричного струму на організм. Види травм. Особливості 

огороджування електроустановок. Заземлення верстатів. 

Пожежна безпека. 

Причини пожеж. Основні системи пожежного захисту. Забезпечення 

пожежної безпеки при виконанні робіт з професії. 

Перша допомога потерпілим при пожежі. 

 

Тема 3. Відомості про токарну обробку 

Суть обробки металів різанням. Основні робочі рухи. Загальні 

відомості про металорізальні верстати, їх класифікація та роботи що 

виконуються на них. 

Типи токарних верстатів. Основні вузли токарних верстатів, їх 

призначення. Види токарної обробки. Елементи режимів різання при 

точінні поверхні обробки. Глибина різання і частота обертання, швидкість 

різання при точінні. Припуски на обробку. Подача, найбільш характерні 

величини подачі при попередній і кінцевій обробці поверхні м’яких і 

твердих сталей, чавуну. Загальні відомості про точність обробки і 

шорсткість поверхні. Токарні різці, їх класифікація, елементи головки 

різця, кути різця. Загальні відомості про свердла, зенкери, розгортки та  їх 

особливості. 

Централізована заточка різальних інструментів і заправка їх на 

робочому місці. 

Технологічне оснащення верстатів та його призначення. Способи 

установки заготовок в трикулачковому патроні; будова патрона. 

Способи установки заготовок в центрах. 

Упори та їх призначення. 

Загальні вимоги до організації робочого місця токаря. 

Загальні відомості про контрольно-вимірювальні інструмент і роботу 

з ним. 

Обробка зовнішніх циліндричних і торцевих поверхонь. Типові 

деталі циліндричної форми. Методи обробки точінням зовнішніх 

циліндричних поверхонь. Припуски на обробку і режими різання при 

кінцевому точінні зовнішніх циліндричних поверхонь. Підрізання уступів. 

Методи обробки торцевих поверхонь. Призначення ЗОР. Режим різання 

при точінні циліндричних поверхонь деталей із різних матеріалів. 

Точіння поковок і відрізування. Призначення, форми і розміри 

канавок. Процес відрізування суцільних і пустотілих заготовок. Режими 

різання. 

Прорізні і відрізні різці, їх форма і геометричні параметри. Методи 

відрізання. 



  

Обробка ступінчастих валів, схеми обробки. Основні види дефектів 

зовнішніх циліндричних і торцевих поверхонь, заходи попередження. 

Заходи і засоби контролю оброблених поверхонь. Вимоги безпеки праці. 

Практична робота 
Визначення частоти обертів шпинделя за заданою швидкістю 

різання. Вибір кількості переходів і глибини різання для заданих умов 

обробки. 

 

Обробка циліндричних отворів. Методи обробки циліндричних 

отворів. Свердлення і розсвердлювання. Свердла, їх види, способи 

установки і кріплення, геометрія різальних елементів. Контроль заточки 

різальних граней. Процес і режими свердлення циліндричних отворів. 

Способи і режими свердлення центрових отворів. Центрові свердла. 

Нарізування кріпильних різьб. 

Типові вироби з різьбою. Основні елементи різьби. Види і профілі 

різьб. Методи нарізання кріпильних різьб мітчиками і плашками на 

верстаті. Таблиці діаметрів, стрижнів і отворів під нарізування різьби. 

Мітчики і плашки, їх конструкція і застосування. Процес нарізування 

кріпильної різьби, режими різання. Методи і засоби контролю різьби. 

Основні види дефектів , які виникають при нарізуванні різьби; засоби їх 

усунення. Організація робочого місця і безпека праці. 

Вправа 
Визначення по таблиці діаметрів стержнів і отворів для нарізування 

різьби плашкою і мітчиком в залежності від матеріалу і параметрів різьби. 

 

Загальні відомості про конічні поверхні. Види конічних поверхонь. 

Обробка конічних поверхонь широким різцем, при повернутій верхній 

частині супорту і способом поперечного зміщення заднього центра. 

Засоби і методи контролю якості конічних поверхонь і розмірів 

конусу. Дефекти конічних поверхонь. Заходи їх попередження. Вимоги 

безпеки праці при обробці конічних поверхонь. Види фасонних поверхонь. 

Обробка фасонних поверхонь профільним різцем. Умови роботи 

різального інструменту. Засоби і методи контролю фасонних поверхонь.  

Дефекти обробки фасонних поверхонь і заходи їх попередження. Вимоги 

безпеки праці при обробці фасонних поверхонь. 

 

Тема 4. Оздоблювальна обробка поверхонь 

Загальні відомості про оздоблювальну обробку, її призначення. 

Поняття про якість і шорсткість поверхні. Полірування поверхонь, його 

призначення і інструменти для полірування. 

Процес накатування рельєфного узору, застосований інструмент та 

режим обробки. 



  

Основні дефекти обробки, заходи їх попередження. Методи і засоби 

контролю якості оброблювальних поверхонь. Вимоги безпеки праці при 

оздоблювальній обробки поверхонь. 

 

Тема 5. Основні відомості про технологічний процес 

Технологічний процес і його основні елементи. Початкові дані для 

складання технологічного процесу обробки на металорізальному верстаті. 

Правила побудови технологічного процесу. Вихідні дані для побудови 

технологічного процесу. Документація технологічного процесу. 

Призначення і зміст операційних карт. Загальні поняття про базування і 

бази.  

Вправа 
Послідовність обробки деталей типу вал, втулка. 

Практична робота 
Визначення раціональної послідовності переходів токарної обробки, 

вибір інструментів і пристроїв. 

 

Тема 6. Фрезерні верстати і роботи, що виконуються на них 

Основні види фрезерної обробки. Плоскі, призматичні та фасонні 

поверхні. 

Фреза – багатозубчастий інструмент. Класифікація фрез. 

Геометричні параметри зуба циліндричної і торцевої фрези. Елементи 

режимів різання при фрезеруванні. Значення частоти обертів фрези, 

лінійної швидкості різальної кромки і подачі прискорення та роботи при 

обробці фрезами найбільш поширених машинобудівних матеріалів. 

Урізання і вихід фрези при обробці. Подача  в хвилину на оберт та зуб 

фрези; їх залежності. Вживання ЗОР при  фрезеруванні. Фрезерні верстати. 

Класифікація фрезерних верстатів. Основні вузли і механізми фрезерних 

верстатів. Органи управління горизонтально-та вертикально-фрезерних 

верстатів. Пристосування для установки і закріплення заготовок. Оправка і 

розмірні кільця для установки та закріплення фрез. Вимоги до установки 

інструменту і заготівок. Особливості зустрічного і попутного 

фрезерування. 

Раціональна організація робочого місця фрезерувальника і вимоги 

безпеки праці при роботі на фрезерних верстатах. 

Фрезерування площинних поверхонь. Вимоги до обробки 

площинних поверхонь фрезеруванням. Схеми фрезерування 

горизонтальних і вертикальних поверхонь, застосовувані фрези, 

геометричні параметри зуба фрези. Фрезерування плоских поверхонь 

фрезерними головками. Припуски на обробку плоских поверхонь для 

попереднього і кінцевого фрезерування. Фрезерування пазів, прорізів, 

шипів, циліндричних поверхонь. Установлення та вивірка деталей на столі 



  

верстату та пристрою. Основні дефекти фрезерування, їх попередження. 

Методи і засоби контролю оброблених поверхонь.  

 

Тема 7. Шліфувальні верстати і роботи, що виконуються на них 

Сутність і призначення шліфування. Особливості процесу різання 

при шліфуванні. Шліфувальні круги та сегменти, їх призначення і 

застосування.  Глибина різання. Утворення стружки при шліфуванні. 

Режими різання при шліфуванні. 

Види, причини і ознаки зносу і застосування шліфувального круга, 

ознаки затуплення. Процес правки шліфувального круга. 

Вимоги безпеки праці. Шліфувальні верстати. Класифікація 

шліфувальних верстатів. Основні вузли і механізми плоско-шліфувальних 

верстатів. Типові деталі, що оброблюються на них. Догляд за верстатом. 

Вимоги безпеки при роботі на шліфувальних верстатах. Шліфування 

плоских поверхонь. Чорнове і чистове шліфування. Види дефектів, їх 

причини і попередження.  

 

Тема 8. Свердлувальні верстати і роботи, що виконуються на 

них  
Класифікація і принцип дії однотипних свердлувальних верстатів. 

Технологія свердлення, розсвердлювання і зенкування крізних та глухих 

отворів в деталях, розташованих в одній площині по кондукторах, 

шаблонах, упорах, за розміткою. Нарізання різьби з діаметром понад 2 мм і 

до 24 мм на прохід та в упор на свердлувальних верстатах. Установка та 

вивірка деталей на столі верстату та в пристрої. 

Контроль оброблених отворів і різьб. Дефекти обробки, їх 

попередження. Вимоги безпеки при роботі на свердлувальних верстатах. 

Практична  робота 

Розрахунок режимів різання для свердління. 

 

Тема 9. Оснащення для металорізальних верстатів 

Класифікація оснастки: універсальна, спеціальна для 

оброблювальних деталей, для інструменту. Пристосування для установки і 

кріплення оброблюваних деталей. Основні конструктивні елементи 

пристосувань: корпус, установочні, затискні, направляючі, ділильні, 

поворотні пристрої і фіксатори. Принципи базування заготівок в 

пристосуваннях (валів, втулок, дисків, зубчастих коліс та інших деталей). 

Методи установки заготівок. Типові конструкції пристосувань для 

закріплення заготівок: самоцентруючі токарні патрони і планшайби, 

цангові, повідкові, самозатискні патрони для свердел, мітчиків, плашок, 

зенківок та інше. Затискні пристрої до фрезерних верстатів: поворотні 

лещата, горизонтальний поворотний столик, універсальний поворотний 



  

столик, прихоплювачі з пнемо- і гідроприводами тощо. Затискні пристрої 

до свердлильних та шліфувальних верстатів.  

 

Тема 10. Основи теорії різання металів 

Теорія різання як наука. Процес утворення стружки. Види стружки. 

Фізичні явища, які супроводжують процес різання. Залежність 

деформації від різних факторів. Явища наклепу оброблювальної поверхні. 

Утворення наросту. Причини його виникнення. Влив наросту на 

зміни геометрії різальної частини різця та його спрацювання. 

Змащювально-охолоджувальна рідина та підведення її в зону різання. 

Спрацювання і стійкість різців. Вібрації та способи їх зменшення.  

 

Тема 11. Технологічні процеси обробки типових деталей 

Класифікація деталей, які оброблюються на токарних, фрезерних, 

шліфувальних, свердлувальних верстатах; технологічні особливості їх 

обробки. Загальні принципи технологічних процесів обробки типових 

деталей. 

Типові технологічні процеси. Особливості розробки технологічних 

процесів на обробку одиничної деталі і партії деталей; послідовність 

операцій з раціональним використанням технологічних можливостей 

устаткування та інструменту. Заходи  щодо скорочення машинного часу. 

Вибір раціональних режимів обробки. Економічна точність обробки. 

Безпека праці як одна із основних вимог до розробки технологічного 

процесу. Порядок оформлення маршрутної, операційної та іншої 

технологічної документації в відповідності до стандартів (ЄСТД). Основні 

напрямки підвищення продуктивності праці, підвищення якості і 

довговічності продукції, зниження собівартості та економії матеріалів. 

Раціональна організація праці та обслуговування робочого місця 

верстатника. 

Вправа 
Складання технологічних процесів обробки типових деталей 

складністю 2-го розряду з використанням нормативних та довідкових 

матеріалів. 

Практична  робота 

Розрахунок режимів різання для токарної обробки. 



  

Типова 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 4  

2. Основи безпеки праці у галузі 10  

3. Основи пожежної безпеки 4  

4. Основи електробезпеки 4  

5. 
Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 

Медичні огляди 
4 

 

6. 
Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 
4 

 

Всього годин: 30  

 

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 охорону здоров’я населення», 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». 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження й 

усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення 

ефективних засобів захисту працюючих, галузеві стандарти. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, 

його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час 

роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важки та шкідливі 

умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Порядок забезпечення 

засобами індивідуального та колективного захисту. 



  

Державний та громадський контроль за охороною праці, відомчий 

контроль. 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 безпеки праці у галузі 

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною 

небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна 

перевірка знань з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою в 

галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, 

обладнання та устаткування, що відносяться до даної професії. 

Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. 

Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. 

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального 

захисту. Захист від шуму, газу, вібрації, несприятливих метеорологічних 

умов. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх виконання. 

Обов’язкові для всіх робітників правила та заходи щодо 

попередження нещасних випадків та аварій. План ліквідації аварій. План 

евакуації з приміщення і випадку аварії. 

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях 

навальних закладів. 

 

 



  

Тема 3. Основи пожежної безпеки 

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил 

використання відкритого вогню і електричної енергії, використання 

непідготовленої техніки в пожежно-небезпечних місцях; порушення 

правил використання опалювальних систем, електронагрівальних 

приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежно-

небезпечні властивості речовин. 

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна 

сигналізація. Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. 

Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі 

рідини. Займисті, важко займисті і незаймисті речовини, матеріали та 

конструкції. Поняття вогнестійкості. 

Вогнепальні речовини та матеріали: рідина, піна. Вуглекислота. 

Пісок, покривала, їх вогнегасні властивості. Пожежна техніка для захисту 

об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установка для 

пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх 

призначення, будова, використання на пожежі. Організація пожежної 

охорони в галузі. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Електрична промислова, статична й атмосферна. Особливості 

ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм 

людини. Електричні травми, їх види. 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. 

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження 

працюючих з електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. 

Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючи прилади. 

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками.  

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від 

блискавки. Правила поведінки під час грози. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні 

огляди 

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, 

гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори 

(шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), 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 й 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 кондиціювання 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 працюючих. 

Щорічне медичне оглядання неповнолітніх, осіб віком до 21 року. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

Основи анатомії людини.  

Послідовність, принципи надання першої допомоги: правильність, 

доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо 

інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях. 

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 запорошуванні очей, пораненнях, ударах, 

вивихах, переломах, розтягненні зв'язок. 

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу. 

Надання першої допомоги при знепритомнінні (втраті свідомості), шоку, 

тепловому та сонячному ударі, опіку, обмороженні. 

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних 

опіках, опіку 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. 

 



  

Типова навчальна програма з предмета  

«Матеріалознавство» 
 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин  

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Загальні відомості про предмет, його 

взаємозв’язок з іншими предметами 
1 

 

2. Класифікація конструкційних матеріалів 3  

3. Загальні відомості про властивості металів 5  

4. Мастильні матеріали і охолоджувальні рідини 2  

5. Основні відомості про сплави 4  

6. Відомості про чавуни 4  

7. Основні відомості про сталь 10  

8. Основні відомості про кольорові метали і 

сплави 

4  

9. Загальні відомості про термічну обробку 5  

Всього годин: 38  

 

Тема 1. Загальні відомості про предмет, його взаємозв’язок з 

іншими предметами 

Завдання предмету. Місце і значення машинобудівних матеріалів в 

створенні матеріально-технічної бази. Пріоритет і роль вітчизняних учених 

в створенні і виробництві машинобудівельних матеріалів. 

 

Тема 2. Класифікація конструкційних матеріалів 
Класифікація матеріалів по природі: металеві, неметалеві, 

композиційні; по технологічному використанню: литво, деформуючі, 

зварювальні; за умовами роботи: тверді, пластичні, жароміцні, стійкі при 

понижених температурах, корозійностійкі, стійкі проти  спрацювання та 

інші матеріали спеціального призначання. 

 

Тема 3. Загальні відомості про властивості металів 

Атомно-кристалічна будова металів і сплавів. Види кристалічних 

ґраток. Особливості будови  кристалічних тіл. Дефекти кристалічної 

будови металів. Макроструктури і мікроструктури металів і сплавів. 

Загальні відомості про методи дослідження структури металів за 

допомогою звичайних і електронних мікроскопів, рентгенівських 

променів, магнітним аналізом і ультразвуковою дефектоскопією. 

 



  

Тема 4. Мастильні матеріали і охолоджувальні рідини 

Мастильні матеріали. Масла і консистентні мастила. Найчастіше 

уживані мінеральні масла. Охолоджувальні рідини. 

 

Тема 5. Основні відомості про сплави 

Поняття про метали і металеві сплави. Характеристика, будова і 

класифікація металів. Основи теорії сплавів. Діаграми стану сплавів. 

Алотропні форми заліза. Процеси кристалізації металів. Дендрійна 

кристалізація і будова металевого зливка. Основні види діаграм стану 

двокомпонентних сплавів. Зв’язок між типами діаграми стану та 

властивостями  сплавів. 

 

Тема 6. Відомості про чавун 

Способи виробництва чавуну. Вихідні матеріали для виробництва 

чавуну. Руди, з яких виплавляють чавун. Флюси та їх призначення. 

Паливо, що використовується при виробництві чавуну. Доменна піч та її 

будова. Класифікація та маркування чавунів.  

 

Тема 7. Основні відомості про сталь 

Характеристика сталі. Основні класифікаційні ознаки сталі: за 

способом виробництва; за ступенем розкислення; за якістю; за 

призначенням; за  хімічним складом. 

Вплив елементів, що входять до складу  сталі, на її властивості. 

Види сталі: конструкційна, інструментальна, легована. Хімічні 

елементи, що покращують властивості сталі. Вплив легуючих елементів на 

властивості сталі. Маркування сталей. 

 

Тема 8. Основні відомості про кольорові метали і сплави 

Кольорові метали та їх властивості. 

Мідь. Основні характеристики, марки міді. Сплави міді. 

Класифікація сплавів та їх позначення. 

Алюміній. Основні характеристики, марки алюмінію. Сплави 

алюмінію. Класифікація сплавів та їх позначення. 

 

Тема 9. Загальні відомості про термічну обробку 

Сутність і призначення термічної обробки. Загальні відомості про 

нагрівальне та охолоджувальне обладнання термічних цехів. Основні 

поняття термічної обробки: відпуск, гартування, відпалювання, 

нормалізація. 

Класифікація видів термічної обробки. 



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Допуски та технічні вимірювання» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин  

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Взаємозамінність у машинобудуванні та якість 

продукції 
2 

 

2. 
Основні відомості про розміри і з’єднання в 

машинобудуванні 
8 

 

3. 
Допуски і посадки гладких циліндричних 

з’єднань 
5 

 

4. 
Допуски, форми і розташування поверхонь. 

Шорсткість поверхонь 
4 

 

5. Основи технічних вимірювань 2  

6. 
Найпростіші й універсальні засоби лінійних 

вимірювань 
6 

2 

7. Засоби вимірювання кутів і конусів 3 1 

8. 
Параметри різьби та вимірювання різьбових 

з’єднань 
4 

 

9. 
Засоби вимірювання шпонкових і шліцьових 

з’єднань. 
4 

 

Всього годин: 38 3 

 

Тема 1. Взаємозамінність у машинобудуванні та якість продукції 

Поняття про неминучість виникнення похибки при виготовленні 

деталей і складних машин. Види похибки, похибки розмірів, похибки 

форми поверхні, похибки розташування поверхні, шорсткість поверхні. 

Поняття про якість продукції машинобудування. Основні відомості про 

взаємозамінність і їх види. 

 

Тема 2. Основні відомості про розміри і з’єднання в 

машинобудуванні 
Уніфікація, нормалізація і стандартизація в машинобудуванні. Роль 

технічних вимірювань в організації взаємозамінності виробництва. 

Номінальний розмір. Дійсний розмір. Дійсні відхилення. Граничні розміри. 

Граничні відхилення. Поле допуску. Схема розташування поля допуску. 

Умови придатності розміру деталі. Позначення номінальних розмірів і 

граничних відхилень розмірів на кресленнях. Розміри спряжувані і 

неспряжувані. Узагальнені поняття «отвір» – для внутрішніх поверхонь, і 



  

«вал» – для зовнішніх поверхонь. Спряження двох деталей із зазором або з 

натягом. Посадка. Схема розташування полів допусків спряжуваних 

деталей. Найбільший і найменший зазори і натяги. Допуск, посадка, типи 

посадок: посадка з гарантованим натягом і гарантованим зазором, 

перехідні посадки. Приклади застосування окремих посадок. Позначення 

посадок на кресленнях. 

Вправи 

1. Підрахунок значень граничних розмірів і допусків, допуску 

розміру на виготовлення за даними креслення, визначення придатності 

заданого дійсного розміру. 

2. Визначення характеру з’єднання (типу посадки) за даними 

креслення зв’язаних деталей. Підрахунок найбільшого і найменшого 

зазору або натягу. 

 

Тема 3. Допуски і посадки гладких циліндричних з’єднань 

Поняття про системи допусків і посадок. Система ЕСДП, СЕВ. 

Основні відхилення правил утворення полів допусків. Поняття про 

систему ОСТ. Система отвору і система валу.  Точність обробки. Квалітети 

в ЕСДП, СЕВ, поняття про класи точності за системою ОСТ. Поля 

допусків отворів і валів в ЕСПД, СЕВ, їх позначення на кресленні. 

Застосування для утворення посадок різних груп, полів допусків, одного 

квалітету і різних квалітетів (комбіновані посадки). Посадки найкращих 

застосувань в ЕСДП, СЕВ, застосування різних посадок в залежності від 

умов роботи деталей з’єднання. Позначення посадок на кресленнях. 

Таблиці граничних відхилень розмірів в системі ЕСДП, СЕВ. 

Користування таблицями. Граничні відхилення розмірів з незазначеними 

допусками. 

Вправи 

1. Знаходження величин граничних розмірів у довідкових таблицях 

за позначенням поля допуску на кресленнях. 

2. Визначення характеру з’єднання за позначенням посадки на 

кресленнях. 

3. Вибір посадки за заданими умовами роботи з’єднання. 

 

Тема 4. Допуски, форми і розташування поверхонь. Шорсткість 

поверхонь 

Допуски і відхилення. Відхилення від циліндричності і відхилення 

від площинності. Види частих відхилень циліндричних поверхонь: 

відхилення від округлості, відхилення  від циліндричності, 

бочкоподібності, конусоподібності, відхилення від  прямолінійності осі.  

Види окремих відхилень плоских поверхонь: відхилення від  

прямолінійності, площинності, вгнутості, опуклості. Допуски і відхилення, 

розташування поверхонь. Відхилення від паралельності, 



  

перпендикулярності, перетину осей. Сумарні допуски. Форми і 

розташування поверхонь. 

Позначення на кресленнях на ЕСКД, СЕВ допусків форми, допусків 

розташування і сумарних допусків форми і розташування поверхонь. 

Шорсткість поверхонь. Позначення шорсткості на кресленнях за 

ДСТУ. Вплив шорсткості на експлуатаційні властивості деталей. 

Вправи 

1. Читання креслень з позначенням допусків форми і розташування 

поверхонь. 

2. Читання креслень з позначенням шорсткості. 

 

Тема 5. Основи технічних вимірювань 

Поняття про метрологію як науку про вимірювання, методи і засоби 

їх виконання. Одиниці виміру в машинобудуванні, метрології. Основні 

метрологічні терміни: методи виміру, безпосереднє їх порівняння з мірою. 

Виміри: прямі і опосередковані, контактні і безконтактні, поелементні і 

комплексні. 

Відлікові прилади: шкала, відмітка шкали, покажчик. 

Основні метрологічні характеристики засобів вимірів. Інтервал 

ділення, ціна ділення, ділення шкали, діапазон виміру, вимірювальні 

зусилля. Техніка виміру. Поняття про перевірку вимірювальних засобів. 

 

Тема 6. Найпростіші й універсальні засоби лінійних вимірювань 

Засоби вимірювання, які застосовують на початку виробничого 

навчання. 

Вимірювальні металеві лінійки, кутники слюсарні і лекальні, 

лекальні лінійки, щупи. Штангенінструменти: штангенциркулі, 

штангенглибиноміри, штангенрейсмуси. Мікрометричні інструменти:  

мікрометри, мікрометричні глибиноміри і нутроміри. Перевірка нульового 

положення. Правила читання розмірів. 

Лабораторно-практична робота 

Визначення розмірів в деталі типу «втулка» за допомогою 

штангенциркуля ШЦ–ІІ. 

Лабораторно-практична робота  
Вимірювання розміру і відхилення форми вала за допомогою 

гладкого мікрометра. 

 

Тема 7. Засоби вимірювання кутів і конусів 

Одиниці вимірювання кутів. Нормальні кути і їх ряди. 

Конусні з’єднання. Геометричні параметри і елементи конусів, їх 

характеристики. Особливості конусних з’єднань. Нормальні конуси, 

конуси Морзе і метричні. Конусні калібри. Перевірка конусності і 

прямолінійності методом «на фарбу». Вимірювання кутів кутником, 



  

шаблоном, кутомір з ноніусом, за допомогою синусної лінійки, 

каліброваних роликів, кілець, кульок. 

Лабораторно-практична робота 

Вимірювання кутів деталі кутомірами з ноніусом. 

 

Тема 8. Параметри різьби та вимірювання різьбових з’єднань. 

Види різьб і їх призначення. Основні параметри різьби. 

Калібри для контролю різей болтів і гайок. 

Різцеві шаблони, мікрометри зі вставками. Поняття про виміри 

середнього діаметру зовнішньої різі методом трьох дротиків. Поняття про 

безконтактні виміри відстані і кута профілю різі. Інструментальний 

мікроскоп. 

 

Тема 9. Засоби вимірювання шпонкових і шлицьових з’єднань 

Призначення шпонкових з’єднань. Види шпонок і шпонкових 

з’єднань. Геометричні параметри шпонкових з’єднань. Контроль 

шпонкового з’єднання: в одиничному виробництві за допомогою 

штангенциркуля і мікрометра; в серійному – граничними калібрами і 

шаблонами. 

Види шліцьових з’єднань, їх призначення. Геометричні параметри 

шлицьових з’єднань. Калібри для контролю шліцьових з’єднань. 



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Електротехніка» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Електромагнетизм 2  

2. Постійний струм та кола постійного струму 2  

3. 
Електричні вимірювання. 

Електровимірювальні прилади 
2 

 

4. Електричні машини 6  

5. 
Виробництво, розподіл та споживання 

електричної енергії 
2 

 

Всього годин: 14  

 
Тема 1. Електромагнетизм 

Найпростіші магнітні поля: магнітне поле провідника із струмом, 

соленоїда та постійного магніту. 

Основні характеристики магнітного поля: напруженість, магнітна 

індукція, магнітний потік, магнітна проникність середовища. 

Магнітні поля постійного магніту прямолінійного провідника зі 

струмом, кільцевого провідника, котушки зі струмом. Електромагнітна 

сила. Процеси в магнітних колах зі змінними магніторушійними силами. 

Індуктивність. 

 

Тема 2. Постійний струм та кола постійного струму 

Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, внутрішній  

опір, напруга на затискачах, зображення на схемах. 

Типи з'єднання джерел постійного струму. Робота і потужність 

постійного струму. 

 

Тема 3. Електричні вимірювання. Електровимірювальні 

прилади 

Методи й похибки вимірювань. Клас точності приладів. 

Вимірювання струму та напруги.  

 

Тема 4. Електричні машини 

Електричні машини змінного струму. 

Принцип дії та будова асинхронних двигунів короткозамкненим та 

фазним роторами. Процеси утворення обертового магнітного поля. Будова, 



  

принцип дії та область застосування асинхронних двигунів з 

короткозамкненим та фазним роторами Ковзання. Обертовий момент. 

Коефіцієнт корисної дії. Зовнішня й регулювальна характеристики. 

Способи реверсування та регулювання швидкості обертання асинхронних 

машин. Однофазні асинхронні двигуни, схеми пуску та область 

застосування. 

Поняття про синхронні машини, їх будова, принцип дії та область 

застосування. 

Електричні машини постійного струму. 

Принцип дії й будова машин постійного струму. Основні типи 

обмоток машин постійного струму. Реакція якоря. Електрорушійна сила 

обмотки якоря, електромагнітний момент і механічна потужність машин 

постійного струму. 

Способи вмикання обмоток збудження машин постійного струму 

(незалежне послідовне, паралельне, змішане). Оберненість машин 

постійного струму. Використання машин постійного струму.  

 

Тема 5. Виробництво, розподіл та споживання електричної 

енергії 

Виробництво і споживання електричної енергії як єдиний процес. 

Електроенергетичні системи. 

Електричні станції. Порівняльні техніко-економічні характеристики 

теплових, гідравлічних і атомних електростанцій. 



  

Типова навчальна програма з предмета  

«Технічне креслення» 

 

№

з/п 
Тема 

Кількість годин  

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

 Загальна частина   

1. Введення до курсу креслення 8 1 

2. 
Практичне застосування геометричних 

побудов 

4 2 

3. Аксонометричні і прямокутні проекції 4 1 

4. Перерізи і розрізи 4 2 

 Машинобудівне креслення   

5. Робочі креслення деталей 10 2 

 Спеціальна частина   

6. Читання та виконання креслень по професії 8 2 

Всього годин: 38 10 

 
Тема 1. Введення до курсу креслення 

Зміст курсу і його завдання. 

Креслення і його роль в техніці і на виробництві. Значення графічної 

підготовки для кваліфікованого робітника. Поняття про єдину систему 

конструкторської документації (ЄСКД). 

Загальні відомості до виконання та оформлення креслень. Правила 

оформлення креслень. Порядок читання креслень 

Формати креслень згідно ГОСТ 2.301-98. Основний напис, його 

форма, розміри, правила заповнення. Написи на кресленнях. Лінії 

креслення згідно ГОСТ 2.303-98. Назва ліній креслення, співвідношення 

товщин, основне призначення. 

Масштаби: призначення, ряди, запис. ГОСТ 2.302-98. 

Основні відомості про розміри на кресленнях згідно ГОСТ 2.307-98. 

Нанесення розмірів діаметрів, радіусів, квадратів. Нанесення 

розмірів кутів. Нанесення розмірів фасок і елементів, що повторюються. 

Нанесення розмірів товщин і довжин деталі. 

Практична робота 

Лінії креслення. 

 

Тема 2. Практичне застосування геометричних побудов 

Узагальнення знань учнів в геометричних побудов, одержаних в 

школі. Побудова кутів заданого розміру. Поділ відрізків і кутів на рівні 



  

частини. Поділ кола на рівні частини із застосуванням геометричних 

способів і з допомогою таблиці хорд. Виявлення геометричних елементів в 

контурах деталей. 

Практична робота 

Контури деталей. 

 

Тема 3. Аксонометричні і прямокутні проекції 

Сутність способу проектування. Аксонометричні проекції згідно 

ГОСТ 2. 317-69. Утворення аксонометричних проекцій. Положення осей в 

ізометричній та фронтальній діаметричній проекціях. Скорочення розмірів 

за осями X, Y, Z. Зображення в аксометричній проекції плоских фігур. 

Прямокутне проектування – основний спосіб зображення, що 

застосовується в техніці згідно ГОСТ 2.305-98. Площини проекцій. 

Комплексне креслення. Розташування виглядів на кресленнях. Поняття про 

допоміжну пряму комплексного креслення та практика її побудови. 

Проектування основних геометричних тіл (призми, піраміди, 

циліндра, конуса, кола) на три площини проекцій з аналізом проекцій 

елементів цих тіл (вершин, ребер, граней, твірних). Зображення призми, 

піраміди, циліндра, конуса в аксонометричних проекціях. 

Проекції точок, що належать поверхні предмета. 

Побудова прямокутних проекцій геометричних тіл з вирізами. 

Призначення ескізів. Послідовність виконання ескізу: вибір 

головного зображення, визначення необхідної кількості (числа) зображень, 

послідовність їх виконання. Проведення розмірів ліній та обмірювання 

деталей. Нанесення розмірів. 

Практична робота 

 Проекції геометричних тіл. 

 

Тема 4. Перерізи і розрізи 

Перерізи згідно ГОСТ 2.305-98. Призначення перерізів, класифікація 

перерізів. Правила їх виконання і позначення. 

Розрізи згідно ГОСТ 2.308-98. Призначення розрізів. Загальні 

відомості про розрізи, відміна їх від перерізів. Класифікація розрізів. 

Правила виконання простих розрізів. Розташування їх на кресленні. 

Позначення розрізів. 

Місцеві розрізи, їх призначення і правила виконання. З’єднання і 

правила виконання. З’єднання частини вигляду і частини розрізу. 

Умовності при виконанні розрізів через тонкі стінки типу ребер жорсткості 

і через тонкі спиці. 

Практична робота 

Прості розрізи деталей. 

 

Тема 5. Робочі креслення деталей 



  

Деталь та її елементи. Зміст робочих креслень. Основні вимоги щодо 

робочих креслень згідно ГОСТ 2.109-98. Основні види креслень, що 

використовуються в сучасному виробництві. 

Вибір раціонального положення деталі по відношенню до 

фронтальної площини при виконанні креслення. Додаткові види, місцеві 

види. Виносні елементи: призначення, розташування, зображення і 

позначення. Компонування зображень на полі креслення. Умовності і 

спрощення зображень деталей на кресленнях. ГОСТ 2.305-98. 

Нанесення розмірів, повторення правил нанесення лінійних і кутових 

розмірів. Спрощення при нанесенні розмірів. ГОСТ 2.307-98. 

Нанесення розмірів з урахуванням способів обробки деталей і 

зручності їх контролю. Нанесення розмірів від базових поверхонь. 

Координатний, комбінований, ланцюговий методи нанесення розмірів. 

Групування розмірів. 

Нанесення розмірів з граничними відхиленнями. Позначення ухилу і 

конусності. 

Технічні вимоги. 

Правила нанесення і читання позначень шорсткості поверхні на 

кресленнях. Нанесення на кресленнях позначень покриття, термічної та 

інших видів оброблення ГОСТ 2.310-98. 

Запис на кресленнях матеріалу деталей і його механічних 

властивостей. 

Зміст і правила викладання технічних вимог на робочих кресленнях 

деталей згідно ГОСТ 2.109-98. 

Позначення на кресленнях допусків форми і розташування 

поверхонь згідно ГОСТ 2.308-98. 

Зображення     та     позначення    різьб    на    кресленнях    згідно 

ГОСТ 2.308-98. 

Практична робота 

Робоче креслення деталі. 

 

Тема 7. Читання та виконання креслень по професії 

Читання і виконання робочих креслень деталей з професії 

«Верстатник широкого профілю».  

Індивідуальні завдання з читання і виконання креслення деталей 

1. Автонормалі кріпильні, балони та фітинги. 

2. Болти, гайки, пробки, штуцери, крани. 

3. Вали довжиною до 1500 мм. 

4. Вкладиші; воротки та клупи. 

5. Втулки для кондукторів. 

6. Гайки нормальні; деталі металоконструкцій малогабаритні. 

7. Ковзуни бокові візків рухомого складу. 

8. Косинці установочні; мітчики ручні та машинні. 



  

9. Осі, оправи; петлі; пробки, шпильки; прокладки. 

10. Ролики підшипників. 

11. Маточини колінчастого валу. 

12. Фрези і свердла з конічним хвостовиком. 

13. Штифти циліндричні. 

Практична робота 

Робоче креслення оправи. 



  

Типова навчальна програма з виробничого навчання 

 

Професія: 8211 Верстатник широкого профілю 

 

Кваліфікація: верстатник широкого профілю 2-го розряду 
 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

І. Виробниче навчання 

1.  Навчальні й виховні завдання виробничого навчання 2 

2.  Безпека праці й пожежна безпека в навчальних  майстернях 4 

3.  Екскурсія на підприємство  6 

4.  Вправи в керуванні токарними верстатами 36 

5.  Обробка зовнішніх циліндричних і торцевих поверхонь 18 

6.  Обробка циліндричних отворів 12 

7.  Нарізання кріпильних різей 18 

8.  Комплексні роботи 12 

9.  Обробка конічних поверхонь  12 

10.  Обробка фасонних поверхонь фасонними різцями 12 

11.  Оздоблювальне оброблення 12 

12.  Комплексні роботи  12 

13.  Ознайомлення з фрезерними верстатами і вправи в 

керуванні ними 

12 

14.  Фрезерування плоских поверхонь, уступів, пазів, канавок, 

відрізання металу 

36 

15.  Комплексні роботи  6 

16.  Ознайомлення з шліфувальними верстатами і вправи в 

керуванні ними і виконання шліфувальних робіт 2-го  

розряду 

12 

17.  Комплексні роботи 18 

18.  Ознайомлення зі свердлильними верстатами і вправи в 

керуванні ними 

12 

19.  Свердлення отворів, розсвердлювання і зенкування 18 

20.  Комплексні роботи  12 

 Всього годин: 282 

ІІ. Виробниче навчання на виробництві 

1. 
Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони 

праці й пожежної безпеки на підприємстві 
6 

2. Робота на металорізальних верстатах 150 

 Всього годин: 156 

ІІІ. Виробнича практика 



  

1. Ознайомлення з підприємством; інструктаж з безпеки праці 

і пожежної безпеки 

7 

2. Самостійне виконання робіт верстатника широкого 

профілю 2-го розряду 

357 

 Кваліфікаційна пробна робота 7 

 Всього годин: 371 

 Разом: 809 
 

Тема 1. Навчальні й виховні завдання виробничого навчання 

Професйно-технічний навчальний заклад – основна форма 

професійної і соціальної підготовки  поповнення робітничого класу. 

Навчальні й виховні завдання виробничого навчання. Його зв'язок  із 

спеціальною технологією, загальноосвітніми і загальнопрофесійними 

дисциплінами. 

Ознайомлення з навчальною майстернею. Розстановка учнів по 

робочим місцям. Ознайомлення з організацією робочого місця, порядком 

одержання, збереження й здачі інструменту і пристосувань. 

Ознайомлення з режимом роботи, формами організації праці й 

правилами виробничого розпорядку в навчальних майстернях. 

 

Тема 2. Безпека праці й пожежна безпека в навчальних 

майстернях 

Вимоги безпеки праці в навчальних майстернях і на робочих місцях. 

Причини травматизму. Види травм. Заходи попередження 

травматизму. Основні вимоги, правила і інструкції з безпеки праці, їх 

виконання. 

Пожежна безпека. Причини можливих пожеж  в навчальних 

майстернях. Система попередження пожеж і пожежний захист. Правила 

користування знеструмлення електромережі. Застережні заходи при 

користуванні пожеженебезпечними рідинами. Правила поведінки учнів під 

час пожежі. Порядок виклику пожежної команди. 

Засоби профілактики займання. Правила користування первинними 

засобами пожежегасіння. 

Будова і застосування вогнегасників  і внутрішніх пожежних кранів. 

 

Тема 3. Екскурсія на підприємство 

Ознайомлення із структурою і характером роботи підприємства. 

Ознайомлення з продукцією, що випускає підприємство, з системою  

контролю якості. 

 

Тема 4. Керування токарним верстатом 
Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, техніки 

безпеки. Ознайомлення учнів з призначенням і загальною будовою 



  

токарного верстату, взаємодією його основних вузлів, механізмів, 

технологічного оснащення і ріжучим інструментом, вимогами до 

організації робочого місця токаря і безпеки праці під час роботи на 

верстаті. Демонстрація пуску і зупинки верстату. Ознайомлення учнів з 

правилами обслуговування устаткування. 

Вправи 
1. Пуск і зупинка електродвигунів токарного верстату. Увімкнення і 

вимикання приводу головного руху і приводу подач (робочої і 

прискореної).  

2. Установка патронів, центрів консольних і центрових оправок для 

кріплення заготовок.  

3. Установка заготовок в самоцентруючому патроні в центрах на 

оправках.  

4. Установка, вивіряння і закріплення різців, заточування різця на 

точільно-шліфувальному верстаті. Організація робочого місця і техніка 

безпеки при заточуванні різця на точільно-шліфувальному верстаті. 

5. Вправи в управлінні супортом. Установка заданої частоти обертів 

шпинделя за таблицями заданих величин поздовжніх поперечних подач. 

Увімкнення і вимикання механічної поздовжньої і поперечної подач різця. 

6. Вправи в користуванні вимірювальною лінійкою і 

штангенциркулем. Зняття пробної стружки на довжині 4-5 мм за заданою 

глибиною різання. Контроль розміру. Зняття стружки на довжині 20-30 мм 

ручною подачею. 

7. Установка різця на глибину різання за лімбом. Точіння 

циліндричної деталі механічною подачею різця. Контроль розмірів. 

Технічне обслуговування робочого місця. 

 

Тема 5. Обробка зовнішніх циліндричних і торцевих поверхонь 
Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, техніки 

безпеки. Ознайомлення учнів із способами настройки верстата визначений 

режим обробки зовнішніх циліндричних і торцевих поверхонь при 

установці заготовок в патроні і центрах, засобами і методами контролю 

оброблених поверхонь. Порядок виконання учбового завдання по 

переходах. Демонстрація раціональних і безпечних способів робіт. 

Вправи  
1. Точіння циліндричних поверхонь гладких і з уступами на задану 

глибину різання з механічною подачею різця при установці заготовок в 

патроні. Підрізання торців. 

2. Обробка циліндричних поверхонь з установкою заготовок в 

центрах (гладких і з уступами при установці попереднього зацентрування. 

Точіння торцевих поверхонь прохідними і підрізними різцями з 

установкою заготовок   в самоцентрующему патроні і на оправках. 



  

Виточування зовнішніх канавок прямокутного профілю на циліндричних і 

торцевих поверхнях. Відрізання. 

3. Перевірка оброблених поверхонь калібрами-скобами. 

Вимірювання лінійкою,  штангенциркулем. 

Навчально-виробничі роботи 
Чорнова і чистова токарна обробка гладкого і ступінчатого валика. 

Обробка гладких і з уступами торцевих поверхонь. Проточування 

канавок на циліндричних і торцевих поверхнях. Точність обробки за 12-14-

м квалітетами. Контроль оброблених поверхонь.  

 

Тема 6. Обробка циліндричних отворів 

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, техніки 

безпеки. Ознайомлення учнів з послідовністю проходів при обробці 

отворів, правилами визначення припусків на обробку ріжучим 

інструментом і його установки засобами і способами контролю отворів, 

характером роботи ріжучих кромок свердел. 

Демонстрація раціональних і безпечних способів обробки. 

Вправи  
1. Підбір установка і закріплення свердел в свердлильних патронах і 

в пінолі задньої бабки. 

2. Підготовка торцевої поверхні під свердлення. Свердлення і 

розсвердлювання наскрізних отворів і отворів на задану глибину. 

3. Підготовка торцевої поверхні і вибір свердел (за таблицею) для 

центрування. 

4. Свердлення центрового отвору комбінованим центровим 

свердлом. 

5. Обробка уступу. Зенкування і точіння фасок і притуплення 

гострих кромок. Вимірювання і перевірка оброблених отворів 

штангенциркулем, граничними калібрами.  

Навчально-виробничі роботи 
Точність обробки за 12-14-м квалітетами. Контроль оброблених 

отворів. 

 

Тема 7. Нарізання кріпильних різьб 
Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, техніки 

безпеки. Ознайомлення учнів з порядком перевірки і підготовки заготовок 

інструментами для зовнішніх і внутрішніх різьб, установки і кріплення 

інструменту. Показ способів нарізання зовнішніх і внутрішніх кріпильних 

різьб на токарному верстаті. Контроль різьбовиз поверхонь деталей. Розбір 

завдань на навчально-виробничі роботи, вимоги до якості обробки. 

Ознайомлення із верстатними плашко- і мітчикотримачами, 

різенарізними голівками. 

Вправи 



  

1. Визначення діаметру стержня, отвору і свердла для нарізання 

різьб. Підготовка поверхонь деталей під нарізання (накатування) різьб.  

2. Установка і кріплення плашок і мітчиків. Вправи в нарізанні 

зовнішньої і внутрішньої різьби.  

3. Контроль якості обробки. 

Навчально-виробничі роботи  
Нарізання кріпильних різьб на деталях мітчиками і плашками із 

вільним виходом інструменту і в упор. 

 

Тема 8. Комплексні роботи 

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, техніки 

безпеки. Ознайомлення учнів з кресленнями оброблювальних деталей, 

операційними картами, технічними вимогами на вироби. 

Обробка деталей типа короткого валу нескладної форми, яка включає 

раніше пройдені операції за кресленнями і операційними картами. 

Точність виконуваних робіт за 12-14-м квалітетами. 

 

Тема 9. Обробка конічних поверхонь 

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, техніки 

безпеки. Ознайомлення учнів з методами формоутворення конічної 

поверхні на токарному верстаті: широким різцем, поворотом верхньої 

частини супорту, зміщенням задньої бабки, способами і  засобами 

контролю конічних поверхонь і деталі в цілому. Демонстрація 

раціональних і безпечних способів обробки. 

Вправи  
1. Вправи в контролі конічних поверхонь деталей шаблонами, 

калібрами, кутомірами. 

2. Попереднє і кінцеве обточування поверхонь подачею верхнього 

супорту на налагодженому верстаті. 

3. Перевірка величини зміщення і закріплення задньої бабки. 

Оброблення поверхонь. 

4. Перевірка конічних поверхонь штангенциркулем, калібрами, 

шаблонами, глибиноміром. 

Навчально-виробничі роботи  
Обробка конічних поверхонь поворотом верхньої частини супорту 

зміщенням задньої бабки.  

Точність обробки за 12-14-м квалітетами. 

Контроль обробки конічних поверхонь. 

 

Тема 10. Обробка фасонних поверхонь фасонними різцями 

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, техніки 

безпеки. Ознайомлення учнів з методами обробки фасонних поверхонь, 

фасонними різцями, способами їх установки і залежністю виробу від 



  

установки різця. Показ раціональних і безпечних способів обробки деталей 

фасонними різцями. Самоконтроль: вимірювання основних розмірів 

універсальним вимірювальним інструментом, перевірка  профіля 

шаблонами. 

Вправи 
1. Установка фасонних різців і обробка виробів.  

2. Контроль профілів і вимірів базових розмірів універсальним 

вимірювальним інструментом.  

3. Заправка і доводка фасонних різців найпростішого профілю. 

Точність обробки 12-14-м квалітетами. 

 

Тема 11. Оздоблювальне оброблення поверхонь 

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, техніки 

безпеки. 

Вправи 
1. Засвоєння прийомів полірування деталей за допомогою 

абразивної стрічки і жимків.  

2. Накатування рифлень різного  візерунку на деталь. 

 

Тема 12. Комплексні роботи 

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, техніки 

безпеки. Ознайомлення учнів з кресленнями оброблюваних деталей, 

вимоги до якості обробки.  Розбір технологічних карт токарної обробки 

деталей. 

Виконання робіт на токарному верстаті, включаючи всі вивчені 

операції.  

Точність виконуваних робіт за 12-14-м квалітетами. 

Виготовлення деталей партіями 10-20шт. за кресленнями, картами 

технологічного процесу з застосуванням високопродуктивних пристроїв і 

інструментів. Заточування і доводка різців. 

Контроль якості обробки штангенциркулем, шаблонами, калібрами. 

Раціональна організація робочого місця і виконання вимог техніки 

безпеки. 

 

Тема 13. Ознайомлення з фрезерними верстатами і вправи в 

керуванні ними 
Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, техніки 

безпеки. Ознайомлення учнів з призначенням і загальною будовою 

фрезерного верстату, приладдям до нього, правилами їх обслуговування; 

організацією робочого місця фрезерувальника і вимоги безпеки при роботі 

на верстаті. Демонстрація пуску і зупинки верстату. Показ виконання робіт 

на горизонтально-фрезерному верстаті і вертикально-фрезерному верстаті. 



  

Вправи. Пуск і зупинка верстату. Керування столом. Включення і 

виключення механічної повздовжньої, поперечної і вертикальної подач 

(робочих і прискорених). 

Керування механізмами швидкостей і подач. Настроювання верстату 

на задану частоту обертання шпинделя і подачу. Закріплення заготовки в 

лещатах і безпосередньо на столі. Закріплення фрези на оправці. Догляд за 

верстатом і робочим місцем. 

 

Тема 14. Фрезерування плоских поверхонь, уступів, пазів, 

канавок і відрізання металу 

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, техніки 

безпеки. Ознайомлення учнів з різальними інструментами, пристроями, 

методами і прийомами фрезерування плоских поверхонь (горизонтальних, 

паралельних, сполучених, похилих) прямокутних і профільних пазів, і 

канавок з застосовуваним різальним інструментом і пристосуваннями. 

Показ обробки поверхонь профільними і кутовими фрезами, прийомів 

відрізання. 

Ознайомлення учнів з методами і засобами контролю оброблених 

поверхонь. Показ раціональних і безпечних прийомів фрезерування. 

Вправи  
1. Фрезерування горизонтальних плоских поверхонь, кінцевими і 

дисковими фрезами, циліндричними, торцевими фрезами і різцевими 

головками з перевіркою лінійкою і штангенциркулем.  

2. Фрезерування вертикальних плоских поверхонь профільними 

фрезами.  

3. Фрезерування паралельних плоских поверхонь в розмір. 

Перевірка установки за рейсмусом. Вимірювання штангенциркулем, 

калібрами.  

4. Фрезерування сполучених перпендикулярних плоских поверхонь 

з перестановкою оброблюваної заготовки в лещатах. Перевірка і 

вимірювання деталей лінійкою, кутником і штангенциркулем.  

5. Фрезерування нахилених плоских поверхонь і скосів з 

застосуванням кутових фрез, установкою в лещатах, за допомогою 

рейсмусу і в пристосуваннях. Вимірювання і перевірка штангенциркулем, 

кутником, шаблонами.  

6. Фрезерування плоских поверхонь, сполучених під різними 

зовнішніми кутами з перестановкою оброблюваної заготовки в 

паралельних поворотних і універсальних лещатах. Перевірка кута за 

допомогою кутника, шаблону, кутоміром. 

7. Фрезерування прорізними і відрізними фрезами, відрізування.  

8. Фрезерування наскрізних прямокутних пазів дисковими 

тристоронніми стулчастими фрезами з установкою заготовки в лещатах, 

пристосуваннях і безпосередньо на столі верстату.  



  

9. Фрезерування замкнутих канавок кінцевими (шпонковими) 

фрезами, прорізування глибоких пазів прорізними фрезами.  

10. Оброблення поверхонь пазу трикутного і трапецеїдального 

профілю дисковими кінцевими фрезами. Точність обробки за 12-14-м 

квалітетами.  

11. Контроль оброблювальних поверхонь. 

 

Тема 15. Комплексні роботи 

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, техніки 

безпеки. 

Читання креслень та операційних карт. 

Фрезерна обробка за вивченими операціями і види робіт на 

горизонтально-вертикально, і універсальних фрезерних верстатах. 

Точність обробки за 12-14-м квалітетами. 

Деталі виготовляють партіями (5-8 шт.) з установкою в лещатах, на 

оправках, пристосуваннях. 

Контроль оброблення поверхонь і деталей в цілому. 

 

Тема 16. Ознайомлення зі шліфувальними верстатами і вправи в 

керуванні ними 

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, техніки 

безпеки. Ознайомлення учнів з загальною будовою шліфувальних 

верстатів, приладдям до верстату. Ознайомлення учнів з призначенням і 

прийомами шліфувальних робіт, методами шліфування, застосованими 

пристосуваннями. Показ раціональних прийомів, установки деталей і 

шліфувальних кругів, шліфування зовнішніх циліндричних, конічних і 

торцевих поверхонь. Керування шліфувальним верстатом.. Установка 

шліфувального круга в зборі на верстаті. Установка деталей на 

круглошліфувальному верстаті в центрах і патроні; перевірка і вивірка 

правильності установки; закріплення деталей; пуск і зупинка шпинделя. 

Подача верстата, зняття деталей і патрона. 

Вправи  
1. Керування рухом стола. Повздовжня подача стола. Установка 

упорів. Поворот стола на заданий кут. Перевірка правильності кута 

повороту. Установка повздовжньої подачі стола на задану величину. 

2. Керування шліфувальною бабкою. Установка механічної 

поперечної подачі. Поворот шліфувальної бабки на заданий кут і 

закріплення. 

3. Керування передньою бабкою. Установка частоти обертання 

шпинделя. Поворот передньої бабки на заданий кут. 

4. Керування задньою бабкою. Переміщення задньої бабки за 

направляючим столом і її закріплення. Регулювання тиску центру на 

деталь. 



  

5. Підвід шліфувального круга до деталі до іскри. Установка на 

глибину з ручною подачею. 

6. Установка упорів повздовжнього ходу стола, заданих частот 

обертання деталі і подвійних ходів стола. 

7. Установка, закріплення, і перевірка обертання. Зняття пробної 

стружки на довжину обробки. 

 

Тема 17. Комплексні роботи 

Інструктаж  щодо змісту занять, організація робочого місця, техніки  

безпеки. 

Виконання шліфувальних  робіт 2-го розряду, включаючи пройдені 

операції шліфування. Точність обробки за 11-м квалітетом.  

 

Тема 18. Ознайомлення зі свердлильними верстатами і вправи в 

керуванні ними 

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, техніки 

безпеки. Ознайомлення з загальною будовою свердлильних верстатів, 

керування ними, види робіт. Демонстрація пуску і зупинки верстату. 

Установка деталей в кондукторах і пристосуваннях. Показ раціональних і 

безпечних прийомів роботи на верстаті. 

Вправи  
Пуск і зупинка верстату. Керування верстатом. 

 

Тема 19. Свердлення отворів, розсвердлювання і зенкування 

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, техніки 

безпеки. 

Вправи. Свердлення і розсвердлювання наскрізних і глухих отворів 

за розміткою і в пристосуваннях. Зенкування циліндричних і конічних 

отворів. Контроль оброблених отворів.  

       

Тема 20. Комплексні роботи 

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, техніки 

безпеки. Ознайомлення учнів із змістом комплексних робіт, кресленнями 

оброблюваних деталей, картами технологічних процесів, нормами часу на 

виконувані завдання. Виконання робіт на свердлильному верстаті 2-го 

розряду складності за 12-14 квалітетами точності. 

 

ІІ. Виробниче навчання на виробництві 

 

Тама 1. Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони 

праці і пожежної безпеки на підприємстві 



  

Структура підприємства і організація праці на підприємстві. Основні 

цехи підприємства, обладнання, продукція, що випускається. Допоміжні 

служби, їх задачі, основні функції. 

Комплексна система управління якістю роботи і продукції на 

підприємстві. Планування роботи і контроль якості роботи на виробничій 

дільниці, в бригаді, на робочому місці. 

Система управління охороною праці, організація служби безпеки на 

підприємстві. Використання засобів техніки безпеки та індивідуального 

захисту. 

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці і 

робочому місці. 

 

Тема 2. Робота на металорізальних верстатах 

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, техніки 

безпеки.  

Ознайомлення учнів з робочими місцями, порядок їх переміщення з 

метою їх ознайомлення виробничих робіт на різних металорізальних 

верстатах. Розбір креслень, карт технологічного процесу на конкретному 

робочому місці. 

Навчально-виробничі роботи. Виконання робіт 2 розряду на токарних, 

фрезерних, шліфувальних, свердлильних верстатах за кресленнями і 

картами технологічного процесу по встановленим режимам різання. 

Забезпечення і контроль якості обробки  в межах установлених квалітетів. 

Освоєння прийомів і методів праці передовиків і новаторів 

виробництва. 

 

ІІІ. Виробнича практика 

 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони 

праці і пожежної безпеки 

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки (проводить інженер 

по охороні праці підприємства). Система управління охороною праці, 

організація служби безпеки праці на виробництві. Використання засобів 

техніки безпеки та індивідуального захисту.  

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом 

виготовлення продукції на підприємстві, з міжзмінною передачею 

устаткування й організацією виробництва. 

Ознайомлення з організацією планування праці і контролю якості 

робіт на виробничій дільниці, у бригаді, на робочому місці. 

Ознайомлення з організацією робочих місць передовиків і новаторів 

виробництва, з роботою по раціоналізації і винахідництву. 

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці і 

робочому місці. 



  

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт верстатника широкого 

профілю 2-го розряду 

Самостійне виконання роботи по обробленню деталей на 

налагоджених свердлувальних, токарних та фрезерних верстатах за 12-14-

м квалітетами (4-7-м класами точності) та на шліфувальних верстатах з 

застосуванням охолоджувальної рідини за 11-м квалітетом (4-м класом 

точності) з застосуванням нормального різального інструменту та 

універсальних пристроїв з додержанням послідовності оброблення та 

режимів різання відповідно до технологічної карти або вказівок майстра.  

 

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

 

Приклади робіт 
1. Авто, нормалі, кріпильні – безцентрове шліфування. 

2. Балони та фітинги – токарне оброблення. 

3. Болти, гайки, пробки, штуцери, крани – фрезерування граней під 

ключ. 

4. Вали довжиною до 1500 мм – обдирання. 

5. Вкладиші – свердління отворів під змащування. 

6. Воротки та клупи – токарне оброблення. 

7. Втулки для кондукторів – токарне оброблення з припуском на 

шліфування. 

8. Гайки нормальні – зенкування отворів. 

9. Деталі металоконструкцій малогабаритні – фрезерування. 

10. Кільця в складанні з валом – свердління отворів під шплінти. 

11. Ключі торцеві зовнішні та внутрішні – токарне оброблення. 

12. Ковзуни бокові візків рухомого складу – фрезерування. 

13. Косинці установочні – шліфування. 

14. Мітчики ручні та машинні – фрезерування стружкових канавок. 

15. Осі, оправки – безцентрове шліфування. 

16. Петлі – фрезерування шарнірів. 

17. Пробки, шпильки – токарне оброблення. 

18. Прокладки – фрезерування торців і скосів. 

19. Ролики підшипників усіх типів і розмірів – попереднє 

шліфування торців. 

20. Фрези і свердла з конічним хвостом – фрезерування лопаток. 



  

21. Шланги і рукави повітряні гальмові – обдирання верхнього шару 

гуми. 

22. Штіфти циліндричні – безцентрове шліфування. 

 

 



  

Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

Професія: 8211 Верстатник широкого профілю 

 

Кваліфікація: верстатник широкого профілю 2-го розряду 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ 

  

1. Принцип дії, будову  однотипних свердлильних, токарних, 

фрезерних та шліфувальних верстатів, призначення їх основних 

вузлів. 

2. Призначення та умови застосування найбільш розповсюджених 

пристроїв для встановлення та закріплення заготовок і 

інструментів, простого контрольно-вимірювального інструменту, 

нормального і спеціального різального інструменту. 

3.  Маркування та основні механічні властивості матеріалів, які 

обробляє. 

4. Види фрез, різців та їх основні кути; правила встановлення фрез 

та різців.  

5. Правила заточування різців. 

6. Основи знань про абразивні матеріали; шліфувальні круги та 

сегменти; способи правки шліфувальних кругів та умови їх 

застосування  в залежності від оброблюваних матеріалів і 

шорсткості поверхні.  

7. Призначення та властивості охолоджувальних рідин і масел 

(знати марки змащувально-охолоджувальних рідин та правила їх 

застосування у відповідності з виконуваним видом обробки та 

оброблюваних матеріалів).  

8. Загальні відомості про систему допусків і посадок, квалітетів і 

параметрів шорсткості (класів точності і чистоти оброблення). 

9. Основні поняття з технічного креслення. 

10. Правила безпеки праці, основи гігієни праці та виробничої 

санітарії, пожежної безпеки; правила внутрішнього розпорядку. 

11. Причини дефектів, що виникають у процесі обробки деталей на 

верстатах різних груп, міри щодо їх запобігання та способи їх 

усунення. 

12. Способи виконання основних токарних, фрезерних, 

свердлильних, шліфувальних операцій. 

13. Формули для визначення глибини різання, частоти обертання, 

швидкості головного руху різання. 

14. Формули для розрахунку налаштування токарного верстата для 

оброблення конусів методом повороту верхніх полозків (верхньої 

частини супорту), зміщенням корпусу задньої бабки. 



  

15. Технологічний процес та його елементи; правила технічної 

експлуатації і догляду за обладнанням. 

16. Основи ведення підприємницької діяльності. 

 

ВМІЄ  

 

1. Обробляти циліндричні, торцеві поверхні з установкою заготовок 

в 3-х кулачковому патроні та центрах; проточувати канавки 

прямокутного профілю; 

2. Свердлити, розсвердлювати, зенкерувати, розвертати та 

розточувати отвори; 

3. Нарізати зовнішню, внутрішню трикутну різьбу мітчиками та 

плашками; 

4. Обробляти конічні поверхні широким різцем, за допомогою 

повороту верхньої частини супорту та зміщенням корпусу задньої 

бабки; 

5. Обробляти фасонні поверхні фасонними різцями; 

6.  Полірувати поверхні за допомогою абразивної стрічки і жимків; 

7. Накатувати рифлення різного візерунку. 

8. Фрезерувати плоскі поверхні торцевими і циліндричними 

фрезами; 

9. Фрезерувати пази, канавки дисковими та кінцевими  фрезами; 

10. Відрізати заготовки; 

11. Установлювати та вивіряти деталі на столі верстату, лещатах і в 

пристроях. 

12. Свердлити, розсвердлювати, зенкувати наскрізні та глухі отвори в 

деталях, розташованих в одній площині, по кондукторах, 

шаблонах, упорах та за розміткою; 

13.  Нарізати різьби з діаметром понад 2 мм і до 24 мм на прохід та в 

упор;  

14. Шліфувати зовнішні поверхні простих деталей на 

круглошліфувальних, плоскошліфувальних і безцентрово-

шліфувальних верстатах; 

15. Встановлювати шліфувальних круг в зборі на верстат; 

16. Встановлювати деталі в центрах, патроні, на столі. 

17. Раціонально організовувати робоче місце. 

18. Визначати послідовність переходів та виконувати технічні 

розрахунки, які необхідні для всіх видів оброблення деталей.  

19. Читати робочі креслення деталей. Користуватись технологічною 

документацією та паспортами верстатів. 

20. Дотримуватись правил та норм охорони праці, виробничої 

санітарії, пожежної безпеки. 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника  

професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації)  кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія: 8211 Верстатник широкого профілю  

 

2. Кваліфікація: верстатник широкого профілю 3-го розряду 

 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати:  

будову, правила підналагодження і перевірки на точність 

свердлильних, токарних, фрезерних, шліфувальних верстатів різних типів; 

правила керування крупними верстатами, які обслуговуються 

спільно з токарем більш високої кваліфікації; 

 будову й правила застосування універсальних і спеціальних 

пристроїв;  

геометрію, правила заточування й встановлення нормального і 

спеціального різального інструменту, який виготовлений як із 

інструментальних сталей та оснащеного пластинами із твердого сплаву або 

керамічними, так і з сучасних матеріалів зі зміцненими поверхнями; 

особливості застосування різців із змінними пластинами, що не 

переточуються;  

елементи та види різьб та методи їх нарізування, характеристику 

абразивного інструменту (шліфувальних кругів і сегментів);  

вплив температури на розміри деталей, поняття термоконстантного 

приміщення та умови роботи верстатів класів точності В, А, С; 

системи допусків і посадок, форми та розташування поверхонь, 

квалітети й параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення);  

основні властивості оброблювальних матеріалів;  

способи покращення якості оброблюваних деталей та підвищення 

продуктивності виробництва;  

технічне креслення;, 

основи електротехніки;  

правила безпеки праці, основи гігієни праці та виробничої санітарії, 

пожежної  безпеки; 

правила керування підйомно–транспортним устаткуванням з підлоги, 

способи стропування та ув’язування вантажів для підіймання, 

переміщення, установлення та складування; основні способи визначення 

придатності тросів та канатів; 

способи економії матеріалів і електроенергії; 

елементи технічного нормування;  



  

сучасні технологічні процеси оброблення заготовок різанням 

(терморізання, плазмове, лазерне оброблення, електрофізичні методи 

оброблення);  

будову та принципову схему установок, які використовуються на 

базовому підприємстві. 

 

Повинен вміти:   
обробляти деталі на токарних, фрезерних, свердлильних, верстатах 

за 8-11-м квалітетами (3-4-м класами точності) та на шліфувальних 

верстатах з застосуванням охолоджувальної рідини за 8-10-м квалітетами 

(3-м класом точності); 

нарізати різьбу з діаметром до 2 мм та понад 24 до 42 мм на прохід та 

упор на свердлувальних верстатах;  

обробляти циліндричні (гладкі та ступінчаті) та торцеві поверхні; 

обробляти конічні та фасонні поверхні за допомогою копіювальних 

пристроїв;  

полірувати, притирати та доводити поверхні абразивними шкурками, 

порошками та пастами;  

виконувати тонке точіння алмазними різцями;  

нарізати зовнішню й внутрішню однозахідну трикутну, прямокутну 

та трапецеїдальну різьбу різцем;  

обробляти деталі зі складною установкою в 4-х кулачковому патроні, 

планшайбі, люнетах; обробляти ексцентрикові поверхні; 

фрезерувати фасонні поверхні фрезами і набором фрез;  

фрезерувати прямокутні й радіусні зовнішні і внутрішні поверхні, 

уступи, пази, канавки; 

фрезерувати багатогранники з застосуванням універсальних 

ділильних пристроїв; 

фрезерувати деталі зі складною установкою на столі, косинці з 

вивіренням по індикатору; 

виконувати багатопозиційне фрезерування та багатоперехідну 

обробку деталі з однією установкою; 

встановлювати складні деталі на косинцях, призмах, домкратах, 

прокладках, лещатах різних конструкцій, на круглих поворотних столах, 

універсальних ділильних головках з вивіренням по індикатору; 

підналагоджувати свердлильні, токарні, фрезерні та шліфувальні 

верстати;  

виконувати шліфувальні роботи з застосуванням охолоджувальної 

рідини за 8-10-м квалітетом (3-м класом точності); шліфувати циліндричні 

та конічні отвори; 

керувати підіймально-транспортним устаткуванням з підлоги; 

стропувати та ув’язувати вантажі для підіймання, переміщення, 

установлення та складування; 



  

визначати послідовність переходів;  

виконувати технічні розрахунки, які необхідні для всіх видів 

оброблення деталей; 

читати робочі креслення деталей;  

користуватись технологічною документацією та паспортами 

верстатів. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги  

Повинен: 

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче 

місце;  

дотримуватися норм технологічного процесу; 

не допускати браку в роботі; 

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і 

усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, 

повені тощо); 

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для 

виконання професійних обов’язків; 

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах 

професійної діяльності. 

 

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації 

осіб 

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти  

Базова  або повна  загальна середня освіта. 

5.2. При підвищенні  кваліфікації 

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією 

«Верстатник широкого профілю» 2-го розряду; стаж роботи за професією 

не менше 1 року.  

5.3. Після закінчення навчання 

Базова або повна загальна середня освіта,  професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією 

«Верстатник широкого профілю» 3-го розряду; без вимог до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Переробна промисловість. Виробництво готових металевих виробів, крім 

машин і устаткування. Виробництво машин і устаткування, н.в.і.у. 



  

 

7. Специфічні вимоги 

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку 

навчання  відповідно до законодавства.  

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими 

та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці 

жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 

7.3. Медичні обмеження. 



  

Типовий навчальний план 

 

Професія: 8211 Верстатник широкого профілю 

 

Кваліфікація: верстатник широкого профілю 3-го розряду

   

Загальний фонд навчального часу: 795 годин 

 

№№ 

з/п 

Навчальні предмети 

Кількість годин 

у
сь

о
го

 з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 49 3 

1.1 Основи правових знань  14  

1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 14 1 

1.3 Інформаційні технології 14 2 

1.4 Резерв часу 7  

2 Професійно-теоретична підготовка 243 13 

2.1 Технологія верстатних робіт 104 8 

2.2 Технологія шліфувальних робіт 66  

2.3 Охорона праці  15  

2.4 Матеріалознавство  19 3 

2.5 Допуски та технічні вимірювання 17 2 

2.6 
Електротехніка з основами промислової 

електроніки 

8  

2.7 Технічне креслення 14  

3 Професійно-практична підготовка 465  

3.1 Виробниче навчання в майстерні 138  

3.2 Виробниче навчання на виробництві 96  

3.3 Виробнича практика  231  

4 Консультації 30  

5 

Державна кваліфікаційна атестація (або 

поетапна кваліфікаційна атестація при 

продовженні навчання) 

8 

 

6 Загальний обсяг навчального часу (без п.4 ) 765 16 

 

 

 



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Основи правових знань» 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Правове регулювання господарських 

відносин у промисловості 
4 

 

2. Захист господарських прав та інтересів 3  

3. Трудове право України 4  

4. 
Адміністративний проступок і 

адміністративна відповідальність 
3 

 

 Всього годин: 14  

 

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у 

промисловості 

Правове регулювання діяльності промислових підприємств – 

обов’язкова умова ефективності виробництва. Законодавство про 

промисловість. Правовий статус підприємств. Законодавство про 

підприємство. Поняття підприємства і його види. Загальні умови 

створення та реєстрації підприємства.  

 

Тема 2. Захист господарських прав і інтересів 

Загальні положення господарського процесу за чинним 

законодавством. Основи господарського процесуального кодексу України. 

Досудове врегулювання господарських спорів. Претензія. Учасники 

господарського  процесу. Розгляд господарських спорів. 

 

Тема 3. Трудове право України 

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і 

службовців за шкоду, заподіяну підприємству, організації. 

Відповідальність підприємства за шкоду заподіяну працівникові. 

Розгляд трудових суперечок. Особливості правового регулювання 

трудових відносин в окремих галузях господарства. 

 

Тема 4. Адміністративний проступок і адміністративна 

відповідальність 

Поняття адміністративного правопорушення, адміністративного 

проступку та його склад. 

Поняття, ознаки та підстави адміністративної відповідальності.  

Адміністративна відповідальність неповнолітніх.  

Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення. 



  

Типова навчальна  програма  з  предмета 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  
Підприємництво як форма діяльності в 

умовах ринкової економіки 
5  

2.  
Фінансово-кредитне забезпечення 

підприємства 
4 1 

3.  

Виробнича діяльність підприємницьких 

структур. Ефективність використання 

виробничих фондів 

5  

 Всього годин: 14 1 
 

 

Тема 1. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової 

економіки 

Національна програма сприяння розвитку підприємництва в Україні. 

Закон України «Про підприємництво». Організаційно-правові форми 

підприємництва. Особливості підприємництва у галузі та тенденції його 

розвитку. 

 

Тема 2. Фінансово-кредитне забезпечення підприємства 

Фінансова база підприємства. Податки. 

Витрати виробництва та прибуток. Специфіка обліку, визначення 

кошторису робіт та ринкових цін продукції промисловості. 

Лабораторно-практична робота 

Визначення кошторису робіт. 

 

Тема 3. Виробнича діяльність підприємницьких структур. 

Ефективність використання виробничих фондів 

Виробнича діяльність підприємницьких  структур. Показники 

виробничої діяльності: обсяг випущеної і реалізованої продукції. 

Основні фонди підприємства і показники їх ефективного 

використання. 

Поняття і класифікація виробничих фондів підприємства. Структура 

основних та оборотних виробничих фондів. Ефективність використання 

основних та оборотних виробничих фондів. 



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Інформаційні технології» 
 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  
Мережні системи. Глобальна мережа 

Internet. Електронна пошта 
8 2 

2.  

Інформація та інформаційні технології. 

Використання  інформаційних та 

комп’ютерних технологій для 

автоматизації виробництва 

6  

 Всього годин:  14 2 

 

Тема 1. Мережні системи. Глобальна мережа Internet. 

Електронна пошта 

Глобальна мережа Internet, історія її розвитку. Структура 

комп’ютерної мережі Internet. Адреса користувача.  

Проблеми захисту інформації в комп’ютерних мережах. 

Адміністрування в Internet. Перспективи розвитку глобальної мережі 

Internet.  

Електронна пошта, пошук інформації, адреса тощо. 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Створення електронної скриньки.  

2. Відправлення і перегляд електронних листів. 

 

Тема 2. Інформація та інформаційні технології. Використання  

інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації 

виробництва 

Суспільство й інформація, перетворення інформації в ресурс, 

визначення і задачі інформаційних технологій, становлення інформаційної 

технології, автоматизація інформаційного процесу – інформатизація. 

Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для 

автоматизації виробництва. 

Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням: 

верстатом, агрегатом, виробничою установкою, робототехнічним 

комплексом, гнучким автоматизованим  модулем, лінією, цехом, 

підприємством. 



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Технологія верстатних робіт» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Професійна майстерність кваліфікованого 

робітника запорука високої якості продукції 
1  

2. 
Гігієна праці, виробнича санітарія, 

профілактика травматизму 
1  

3. 
Технологія чистової обробки зовнішніх 

циліндричних та плоских торцевих поверхонь 
4  

4. Обробка конічних та фасонних поверхонь 5  

5. Фінішна обробка поверхонь 6  

6. Способи обробки циліндричних отворів 4  

7. Токарні верстати 8 2 

8. Обробка різьбових поверхонь різцем 9 2 

9. Фрезерні верстати 10 2 

10. Шліфувальні верстати 10 2 

11. Свердлильні верстати 9  

12. Обробка деталей зі складним встановленням 10  

13. Основні відомості про опір матеріалів 6  

14. Основи різання металів 7  

15. 
Технологічні процеси обробки типових 

деталей 
8  

16. 
Відомості з стандартизації і контролю якості 

продукції 
3  

17. 

Підіймально-транспортні машини, які 

використовуються під час обробки важких 

заготівок 

3  

Всього годин: 104 8 

 

Тема 1. Професійна майстерність кваліфікованого робітника 

запорука високої якості продукції 

Перспективи розвитку галузі. Вимоги до рівня кваліфікації 

робітників, які ставляться на сучасному етапі розвитку техніки. Роль 

професійної майстерності робітника в забезпеченні високої якості робіт, 

що виконуються. Організація робочого місця верстатника. Вимоги безпеки 

праці. 



  

Зміст кваліфікаційної характеристики верстатника широкого 

профілю 3-го розряду, навчальної програми. Графік занять, рекомендована 

література. Трудова і технологічна дисципліна, культура праці робітника. 

 

Тема 2. Гігієна праці, виробнича санітарія. Профілактика 

травматизму 

Основні поняття про гігієну праці. Особиста гігієна учнів. Значення 

раціонального режиму праці і відпочинку. Значення правильної  робочої 

пози. Вимоги гігієни до робочого одягу та правила його зберігання режим 

Гігієна праці при роботах на металорізальних верстатах. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до догляду за  навчально-виробничими 

та іншими приміщеннями. 

Характеристика умов праці верстатників. Вплив лужних емульсій і 

масел на шкіряний покров людини, верхні дихальні шляхи і організм в 

цілому. Попередження шкіряних захворювань при роботі з 

охолоджуючими рідинами і маслами, санітарно – гігієнічні правила при 

роботі з охолоджуючими рідинами і маслами. Засоби змивання 

мінерального масла.   Виробничі процеси, пов’язані з виділенням 

металевого і мінерального пилу.  

 

Тема 3. Технологія чистової обробки зовнішніх циліндричних та 

торцевих поверхонь 

Технологія чистового оброблення зовнішніх циліндричних 

поверхонь. Остаточна обробка валів. Геометрія заточування різців. Режими 

різання. Технологія чистового оброблення зовнішніх плоских торцевих 

поверхонь. Геометрія заточування різців. Режими різання. Способи 

установлення та закріплення деталей. Способи перевірки якості обробки 

зовнішніх циліндричних та плоских торцевих поверхонь. Контрольно-

вимірювальний інструмент. 

 

Тема 4. Обробка конічних та фасонних поверхонь 

Схема обробки зовнішніх та внутрішніх конічних поверхонь за 

допомогою конусної лінійки (умови її раціонального використання, 

будова). Послідовність робіт при налагоджуванні верстата. Геометрична 

залежність та розрахункові формули. Режими різання. Способи перевірки 

якості обробки конічних поверхонь. Контрольно-вимірювальний 

інструмент. 

Основні види браку під час обробки конічних поверхонь, їх причини, 

способи усунення. 

Правила безпеки та прогресивні методи праці. 

Способи обробки фасонних поверхонь: поєднанням двох подач, за 

допомогою копіювального пристрою, гідро копіювального супорту, їх 



  

налагодження. Правила налагодження верстата за заданими режимами 

різання. 

Способи перевірки якості обробки фасонних поверхонь. Контрольно-

вимірювальний інструмент. Основні види браку під час обробки фасонних 

поверхонь, їх причини, способи усунення. 

Правила безпеки та прогресивні методи праці. 

Вправи 
1. Визначення розмірів елементів конуса (внутрішнього та 

зовнішнього) за заданими розмірами. 

2. Визначення величини кута повороту конусної лінійки. 

 

Тема  5. Фінішна обробка поверхонь 

Вимоги до якості поверхонь відповідних деталей. 

Загальні відомості про фінішну обробку, її призначення. Поняття про 

дефектний шар. Шліфування на токарних верстатах, застосування 

оснастки, режими обробки, інструменти. 

Полірування абразивними та алмазними стрічками і пастами. 

Притирання і доводка поверхонь. Інструменти для притирання і доводки. 

Тонке алмазне точіння і розточування. Різці для тонкого точіння. 

Основі дефекти при фінішній обробці поверхонь. Вимоги  безпеки 

праці. 

Обробка поверхонь методами пластичного деформування. Сутність 

методів. Наклеп обробленої поверхні.  

Способи обробки обкатуванням зовнішніх поверхонь та 

розкочуванням отворів роликовими і шариковими інструментами. Алмазне 

вигладжування. Припуски та режими обробки. Досягнення якості поверхні. 

Поняття про віброобкочування та вібронакочування.  

 

Тема 6. Способи обробки циліндричних отворів 

Технологія зенкерування і розвірчування отворів. Припуски. 

Інструмент, його геометрія, режими різання. Розточування та його 

призначення. Розточувальні різці, їх конструкція і установка. Форма і 

геометрія різальних елементів. Способи розточування наскрізних і глухих 

циліндричних отворів. Вправа. Вибір режимів різання по довіднику для 

конкретних видів обробки. 

Високопродуктивні методи розточування. Способи розточування 

циліндричних отворів за допомогою універсальної розточувальної 

оправки, мірними пластинами (ножами), а також різцями, закріпленими в 

консольній оправці та оправці з допоміжними опорами. Режими  різання 

при розточуванні. Способи боротьби з вібраціями. 

Кільцеве свердлення. Організація робочого місця і безпечні умови 

праці. Основні види браку під час обробки отворів, їх причини і способи 

усунення.  



  

Способи перевірки якості обробки отворів. Контрольно-

вимірювальний інструмент. 

 

Тема 7. Токарні верстати 

Класифікація і нумерація верстатів токарної групи. Основні вузли і 

механізми сучасних токарно-гвинторізних верстатів. Види універсальних 

токарно-гвинторізних верстатів, їх технологічні можливості, використання. 

Умовні позначення в кінематичних схемах деталей і механізмах верстатів. 

Особливості конструкцій типового токарно-гвинторізного верстата 16К20 

та його аналогів, його кінематична схема. Органи керування. Система 

змащування і охолодження.  

Спеціальні токарні верстати, їх призначення. Токарно-револьверні 

верстати з вертикальною та горизонтальною вісями головок. Токарні 

одношпиндельні і багатошпиндельні автомати і напівавтомати. Принцип 

дії вузлів токарного автомату. Токарно-лобові верстати, їх застосування. 

Розточувальні і карусельні верстати. Технологічні особливості обробки 

деталей на верстатах токарної групи за 8-11 квалітетами 

Характеристика підіймально-транспортних пристроїв. 

Електроустаткування токарного верстата. Запобіжні пристрої. Силові 

ланцюги і ланцюги керування. Електродвигун головного руху. 

Електродвигун охолодження. Покажчик навантаження головного привода. 

Електроприводи токарних верстатів. Відомості про схеми оперативного 

управління при різних режимах роботи. Електродвигуни, що 

застосовуються на токарних верстатах, їх призначення, розташування, 

технічні характеристики, правила експлуатації. 

Організація робочого місця і вимоги безпеки при роботі на токарних 

верстатах. 

Практична робота 

Визначення частоти обертання шпинделя по кінематичній схемі 

токарного верстату по заданому положенню. 

 

Тема 8. Обробка різьбових поверхонь різцем 

Різці, що застосовуються при різьбонарізанні. Геометричні 

параметри різьбових різців.  Способи встановлення різців. 

Способи налагодження кінематичного ланцюга верстата на нарізання 

однозахідної зовнішньої і внутрішньої різьби різцями. Визначення 

передаточного відношення та підбір змінних зубчастих коліс на верстатах 

з метричним та дюймовим ходовим гвинтом. Перевірочний розрахунок 

правильності підбору змінних зубчатих коліс при налагодженні верстата 

на нарізанні різьби. Схеми відтворення впадин при нарізанні, однозахідної 

зовнішньої і внутрішньої прямокутної та трапецеїдальної різьб. Установка 

профільних різців при нарізанні однозахідної зовнішньої і внутрішньої 

трикутної прямокутної та трапецеїдальної різьб. Кількість проходів та 



  

режим різання при нарізанні різьби різцем. Швидкість нарізання різьби. 

Вихрове нарізання. Конструкція вихрових головок. Змащування при 

нарізанні різьби.  

Дефекти при нарізанні різьби різцем; їх причини, та заходи 

попередження. Вимоги безпеки при нарізанні різьби різцем. 

Лабораторна-практична робота 

Розрахунок змінних зубчастих коліс для нарізання однозахідних 

різьб, перевірка зубчастих коліс на зчеплення і гвинта на точність шагу. 

Вибір режимів різання. 

 

Тема 9. Фрезерні верстати 

Фрезерні верстати. Класифікація фрезерних верстатів. Основні вузли 

і механізми фрезерних верстатів. Кінематичні схеми сучасних моделей 

консольно-фрезерних, повздовжньо-фрезерних і копіювально-шпоночно-

фрезерних верстатів. 

Органи управління горизонтально-фрезерним верстатом. 

Пристосування для установки і закріплення заготовок. Оправка і розмірні 

кільця для установки та закріплення фрез. Вимоги до установки 

інструменту і заготівок. 

 Раціональна організація робочого місця фрезерувальника і вимоги 

безпеки при роботі на фрезерних верстатах. Установка деталей в ділильних 

пристосуваннях. Метод безпосереднього ділення для фрезерування 

багатогранників. Фрезерування фасонних поверхонь. Види фасонних 

поверхонь, обробляємих фрезеруванням. Фасонні фрези з гострокінчастим 

зубом. Методи і способи фрезерування фасонних профілів по контуру, на 

площині поверхні. Режими різання. Дефекти обробки та їх попередження. 

Методи і засоби контролю профілю фасонних поверхонь і контурів за 8-11 

квалітетами. Вимоги безпеки праці. 

Практична робота  
Розрахунок режимів різання для фрезерної обробки. 

 

Тема 10. Шліфувальні верстати  

Види і способи шліфування за 8-10 квалітетами. Абразивні 

матеріали: натуральні і штучні. Зернистість абразивних матеріалів. 

Шліфувальні круги і їх структура. Твердість Абразивних інструментів. 

Сили різання і потужність при шліфуванні. Використання ЗОР при 

шліфуванні. Круглошліфувальні і внутрішньошліфувальні верстати і їх під 

налагоджування. Кругле внутрішнє шліфування циліндричних і конічних 

отворів. Правила під налагоджування і перевірки шліфувальних верстатів 

на точність.  

Пристосування для установки деталей, їх призначення, будова і 

застосування. Режими шліфування. Дефекти шліфування, їх причини і 

попередження. Методи і засоби контролю оброблених поверхонь. Вимоги 



  

безпеки. Вправа.  Аналіз технологічних процесів шліфувальної обробки 

деталей. Визначення режимів шліфування на конкретні умови обробки. 

Практична  робота 
Розрахунок режимів різання для шліфування 

 

Тема 11. Свердлувальні верстати 

Класифікація свердлувальних верстатів. Основні механізми  вузли 

свердлувальних верстатів, їх будова. Технологічна оснастка для 

закріплення ріжучого інструменту і заготівок. Правила підналагоджування  

свердлувального верстату на визначений вид роботи з установкою деталей 

в пристосуваннях, кондукторах по розмітці за 8-11 квалітетами. 

Контроль оброблених отворів. Дефекти обробки, їх попередження. 

Вимоги безпеки при роботі на свердлувальних верстатах. 

 

Тема 12. Обробка деталей зі складним встановленням 

Обробка деталей в чотирьохкулачковому патроні за 8-

11 квалітетами. Призначення та влаштування чотирьохкулачкового 

патрону. Деталі, які обробляються в чотирьохкулачковому патроні. 

Способи їх встановлення, вивірки, та закріплення. 

Обробка деталей на планшайбі. Улаштування та застосування 

планшайби. Способи вивірки робочої поверхні планшайбі. Деталі, які 

обробляються на планшайбі, способи встановлення, вивірки та закріплення 

деталей. Прихвати; правила їх розміщення та закріплення на планшайбі. 

Заходи урівноваження противоважелів і встановлення на планшайбі 

фіксаторів при обробці партії деталей.  

Метод одночасної обробки кількох деталей з метою підвищення 

продуктивності праці.  

Обробка деталей на кутниках. Різновидності, улаштування та 

застосування кутників. Деталі, які обробляються на кутниках. Способи 

встановлення, вивірки та балансировки деталей на кутниках. Заходи 

обробки. Пристосування на базі універсального комплекту (УСП).  

Обробка деталей в люнетах. Рухомі та нерухомі люнети та їх 

застосування. Способи підготування заготовок для встановлення люнетів. 

Порядок встановлення та вивірки люнетів, а також регулювання кулачків. 

Умови застосування проміжних муфт. Способи обробки в люнетах. 

Способи обробки тонкостінних деталей. Типові тонкостінні деталі та 

їх особливості. Порядок оброблення тонкостінних деталей з товщиною 

стінки до 1 мм та способи їх кріплення. Оснастка, яка застосовується. 

Режими різання. Причини деформування обробленого отвору. Правила 

закріплення заготовки. Умови використання патронів цангових, гідро 

пластових, з накладними сегментами. Прийоми розточування отворів 

діаметром більш 100 мм за допомогою розточувальної оправки 



  

(борштанги); вимоги безпеки праці. Правила безпеки при обробці деталей 

зі складним встановленням. 

 

Тема 13. Основні відомості про опір матеріалів 

Деформація тіл під дією зовнішніх сил. Основні види деформацій: 

розтяжка, стиск, зсув, кручення, вигін. Пружна і пластична деформація, 

умови її виникнення. Напруга, як міра інтенсивності внутрішніх сил. 

Напруга нормальна і дотична. Коефіцієнт запасу міцності. Умови 

безпечної роботи виробів і конструкції. Характер деформацій при розтяжці 

стиску, зсуву. Формули для наближених розрахунків величини дійсних 

напруг при розтяжці стиску, зсуву. Характер деформації при крученні. 

Крутильний момент. Згинаючий момент. Поняття про жорсткість системи 

«Верстат – пристрій – інструмент – деталь» (ВПІД). 

 

Тема 14. Основи різання металів 

Геометрія токарного різця. Вибір рекомендованих величин заднього 

кута по таблицям  в залежності від матеріалу різця, умов обробки. 

Передній кут різця. Вибір величини головного і допоміжного кутів в плані. 

Вимоги до матеріалу різця. Матеріали, які застосовуються для 

виготовлення різців: сталі, тверді сплави, надтверді матеріали. 

Поняття про стійкість ріжучого інструмента. Вплив МОР на стійкість 

інструменті, процес різання і якість обробленої поверхні. Геометричні 

параметри ріжучих елементів свердл, зенкерів, розгорток, різьбонарізного 

інструменту. Види і критерії зносу інструменту. Швидкість різання, 

формула і її компоненти. Швидкість і  глибина різання. Чинники, які 

впливають на вибір різця. Поправочні коефіцієнти на фактичні умови 

різання. Процес різання при фрезеруванні. Ширина фрезерування. 

Товщина зрізу при обробці кінцевою і торцевою фрезою. Причини вібрації 

при фрезеруванні, засоби їх попередження. Знос зубів фрези, критерії 

зносу. Поняття про потужність верстату і потужність різання при точінні і 

фрезеруванні. Коефіцієнт корисної дії, використання потужності приводу і 

продуктивність верстату, способи їх підвищення. Паспорт верстату і його 

використання в практичній роботі верстатника. Вправа. Визначення зусиль 

різання і потужності верстату при визначених параметрах режимів різання. 

 

Тема 15. Технологічні процеси обробки типових деталей 
Класифікація деталей оброблюваних на токарних, фрезерних, 

шліфувальних, свердлувальних верстатах; технологічні особливості їх 

обробки. Загальні принципи технологічних процесів обробки типових 

деталей. 

Типові технологічні процеси. Особливості розробки технологічних 

процесів на обробку одиничної деталі і партії деталей; послідовність 



  

операцій з раціональним використанням технологічних можливостей 

устаткування та інструменту. Заходи  по скороченню машинного часу. 

Вибір раціональних режимів обробки. Економічна точність обробки. 

Безпека праці, як одна із основних вимог до розробки технологічного 

процесу. Порядок оформлення маршрутної, операційної і іншої 

технологічної документації в відповідності до стандартів (ЄСТД). Основні 

напрямки підвищення продуктивності праці, підвищення якості і 

довговічності продукції, зниження собівартості та економії матеріалів. 

Раціональна організація праці і обслуговування робочого місця 

верстатника.  

Вправа 

Складання технологічних процесів обробки типових деталей 

складністю 3-го розряду з використанням нормативних та довідкових 

матеріалів.  

 

Тема 16. Відомості зі стандартизації й контролю якості продукції 
Сутність стандартизації і її роль в розвитку науково-технічного 

прогресу. Державна система стандартизації. Задача стандартизації. 

Категорії стандартів та об’єкти стандартизації. Види стандартів та їх 

характеристика.  Відповідальність підприємств за випуск продукції, яка не 

відповідає вимогам стандартів. Стандартизація і якість продукції. Роль 

стандартів ЕСТД ЕСТПП  в підвищенні якості продукції. Терміни і 

визначення в області якості продукції. Форми і методи контролю якості. 

Оцінка рівня якості.  

Системи бездефектного виготовлення продукції. Сучасні види 

технологічного контролю якості продукції і випробувань. Організація 

технічного контролю якості на підприємстві. 

 

Тема 17. Підіймально-транспортні машини, які 

використовуються під час обробки важких заготівок 

Види підіймально-транспортного устаткування, яке є на 

підприємстві. Канати, стропи, гаки, траверси; їх характеристика. Способи 

стропування вантажів. Запобіжні механізми. Обмежувачі підіймання і 

пересування. Порядок встановлення та знімання важких заготівок з 

верстату. Доцільність застосування повстяних прокладок при зніманні 

важкої деталі з верстату. 

 



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Технологія шліфувальних робіт» 

 

№ 

з/п Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Деталі машин 4  

2. Вузли та механізми шліфувальних верстатів 4  

3. Кругле зовнішнє шліфування 10  

4. Площинне шліфування 6  

5. Безцентрове круглезовнішнє шліфування 4  

6. Шліфування на спеціалізованих верстатах 4  

7. Активний контроль під час шліфування 8  

8. Основи різання матеріалів абразивним 

інструментом 

10  

9. Шліфувальні круги 6  

10. Електропривід та електрообладнання 4  

11. Гідрообладнання верстатів 6  

Усього годин: 66  

 

Тема 1. Деталі машин 

Деталі та складальні одиниці загального та спеціального 

призначення, вимоги до них. Роз’ємні та нероз’ємні з’єднання деталей 

машин. Види нероз’ємних з’єднань деталей машин. 

Деталі та складальні одиниці обертального руху, вимоги до них. Осі 

та вали, їх відмінність за характером роботи. Підшипники, їх 

використання. Муфти, їх класифікація та використання. Редуктори, 

коробки швидкостей та вантажопідйомні пристрої. 

 

Тема 2. Вузли та механізми шліфувальних верстатів 

Основні складальні одиниці та механізми шліфувальних верстатів. 

Станини та вимоги, що висуваються до них. Призначення 

напрямних. Форма станин. Конструкція станин. Види напрямних, їх 

основні характеристики. 

Призначення шліфувальної бабки. Конструкція корпусу 

шліфувальної бабки та корпусу валу механізму підйому колони, 

шліфувальної головки. Конструкції шпинделів та їх опор. 

Призначення руху подач. Вимоги, що висуваються до механізмів 

подач. Рухи, що виконуються основними вузлами шліфувального верстату. 



  

Передня бабка, її призначення та розташування. Порядок роботи 

приводу обертання заготовки. 

Конструкція задньої бабки. Порядок відведення заготовки від пінолі. 

 

Тема 3. Кругле зовнішнє шліфування 

Головний рух та рух подач. Напрямок рухів під час різних методів 

обробки. Схеми обробки заготовок. 

Режими попереднього шліфування. 

Характеристики кругів в залежності від марки матеріалу заготовки та 

його термічної обробки. 

Конструкція та правила використання універсальних пристроїв під 

час встановлення та закріплення деталей середньої складності, 

інструменту з високоякісних сталей круглого перерізу. 

Особливості компоновки, конструкції круглошліфувальних 

верстатів, що використовуються для обробки деталей та інструменту 

середньої складності. 

Фактори, що впливають на якість та розмірні характеристики 

обробляємої деталі. Призначення підналагоджування. Механізми та 

пристрої регулювання і компенсації відхилень. Правила 

підналагоджування круглошліфувальних верстатів. 

Розташування органів керування круглошліфувального верстату. 

Пульт керування верстату. Основні органи вмикання та вимикання 

електрообладнання. Порядок виконання ручних переміщень, керування 

рухами виконавчих органів верстатів. 

Операції, що виконуються під час підготовки верстату до роботи, 

налагоджування верстату. Особливості налагоджування верстату для 

шліфування конічних поверхонь. 

 

Тема 4. Площинне шліфування 

Технологічні особливості, область застосування площинного 

шліфування периферією круга. 

Площиннопрофільне шліфування. Круги та пристрої, що 

використовуються для їх профілювання. Профіль, що обробляється. Метод 

глибинного шліфування. 

Режими шліфування та фактори, що їх визначають. Показники 

режимів різання при площинному та площиннопрофільному шліфуванні. 

Швидкість шліфувального круга та заготовки. Величина поперечної 

подачі. Глибина різання. Призначення вихажування. 

Особливості встановлення та закріплення заготовок деталей та 

інструменту середньої складності на верстаті. 

Конструктивні особливості площинношліфувальних верстатів для 

шліфування поверхонь периферією круга. Верстати для профільного 



  

шліфування. Конструкція механізмів відліку поперечних та вертикальних 

переміщень, механізмів фіксації столу і супорту. 

Правила підналагоджування площинношліфувальних верстатів і 

верстатів для профільного шліфування. 

Операції, що виконуються під час підготовки верстатів до роботи, 

налагоджування верстатів. 

 

Тема 5. Безцентрове круглезовнішнє шліфування 

Методи обробки заготовок на безцентровошліфувальних верстатах. 

Типові деталі, що підлягають обробці на верстатах. 

Режими обробки. Особливості правлення шліфувального круга. 

Забезпечення раціонального розподілу навантаження у зоні контакту на 

різальній поверхні круга. Правила вибору характеристики круга та 

кількості переходів. 

Особливості встановлення та базування деталей і інструменту 

середньої складності на безцентровошліфувальних верстатах. 

Особливості компоновки верстатів з нерухомою та рухомою 

шліфувальною бабкою. Розташування лінії центрів шліфувального та 

ведучого кругів. Інструмент для правлення кругів. 

Операції, що виконуються під час підготовки верстатів до роботи, 

підналагоджування верстату. Параметри налагоджування верстату. 

Правила вибору частоти обертання заготовки. 

 

Тема 6. Шліфування на спеціалізованих верстатах 

Особливості конструкції спеціалізованих автоматів та 

напівавтоматів, що використовуються для шліфування та доведення 

деталей із високоякісних сталей круглого та плоского профілю. 

 

Тема 7. Активний контроль під час шліфування 

Місце абразивної обробки у технологічному процесі обробки деталей 

та інструменту. Призначення системи активного контролю. Засоби 

активного контролю. Поняття про абсолютний та відносний методи 

вимірювання. Типи вимірювальних пристроїв, що використовуються під 

час активного контролю. Особливості функціонування системи, що керує 

розміром. Призначення підналагоджувальників. Основні елементи засобів 

активного контролю. Призначення вимірювального пристрою, командного 

пристрою, вимірювального оснащення. 

Механічні прибори, що використовуються для активного 

спостереження. Конструкція, принцип дії, правила використання 

зубчастих, важільно-пружинних та пружинних вимірювальних головок. 

Ціна поділу механічних пристроїв. 

Активний контроль під час круглого шліфування. Елементи 

вимірювального ланцюга, схема вимірювання одноконтактним 



  

вимірювальним пристроєм радіуса заготовки. Конструкція, схема 

вимірювання двохконтактним вимірювальним пристроєм у вигляді скоби, 

трьохконтактним вимірювальним пристроєм зі скобою. 

Активний контроль на безцентровошліфувальних та 

площинношліфувальних верстатах. Спосіб контролю обробки деталей на 

безцентровошліфувальних верстатах за методом врізання. Принципова 

схема підналагоджувальної системи для безцентровошліфувального 

верстату. Схема вимірювального пристрою для контролю заготовок на 

площинношліфувальному верстаті. 

 

Тема 8. Основи різання матеріалів абразивним інструментом 

Процес видалення припуску матеріалу під час проведення абразивної 

обробки. Статична та динамічна характеристика абразивного інструменту. 

Фактори, що впливають на вибір характеристики інструменту. 

Робоча поверхня абразивного інструменту. Особливості абразивних 

інструментів, що характеризуються їх маркуванням. Параметри, що 

впливають на процес зняття припуску під час абразивної обробки. Правила 

вибору характеристики алмазних інструментів для конкретних умов 

обробки з урахуванням зернистості та ступеня твердості інструменту. 

Утворення поверхні під час абразивної обробки. Схема зони 

контакту зерна із заготовкою. Залежність між навантаженням та глибиною 

відносного впровадження абразивного зерна, інтенсивністю зняття, 

подачею і часом циклу. 

Сили різання, робота та потужність під час шліфування. Приведена 

інтенсивність шліфування. 

Теплові явища під час шліфування. Вплив інтенсивності зняття 

металу на потужність теплового потоку, що діє на заготовку, та 

температуру поверхні. Основні температури під час шліфування. Зміни, що 

виникають на поверхні заготовки під впливом високих температур у зоні 

різання. Охолодження під час шліфування, використання змащувально-

охолоджуючих рідин (ЗОР). 

Види зношення абразивного інструменту. 

Напрацювання, довговічність, ресурс абразивного інструменту. 

Витрати інструменту за об’ємом. Стійкість інструменту та фактори, що 

впливають на неї. 

 

Тема 9. Шліфувальні круги 

Види абразивних інструментів. 

Типи і типорозміри шліфувальних кругів згідно стандартів. Форми 

перерізів та умовні позначення типів шліфувальних кругів. Способи 

кріплення шліфувальних кругів. Позначення форм алмазних кругів. 

Область використання шліфувальних і алмазних кругів різної форми. 

Фізико-механічні властивості алмазно-абразивних матеріалів. Область 



  

використання шліфувальних матеріалів. Групи шліфувальних матеріалів в 

залежності від розміру зерна. Поняття про основну, крупну, граничну та 

дрібну фракцію. Зернистість та її позначення. Зерновий склад 

шліфувальних матеріалів. Правила вибору круга за зернистістю. Фазовий 

склад абразивних матеріалів та паст. Об’ємна концентрація абразивних 

зерен в інструментах. Область застосування кругів різної структури. 

Зв’язка абразивних інструментів. Механічні властивості абразивних кругів 

на різних типах зв’язки. Зв’язки для абразивних інструментів та алмазних 

кругів. Твердість абразивних інструментів. Область застосування кругів 

різної твердості. Класи неврівноваженості шліфувальних кругів. Умовні 

позначення характеристик шліфувальних кругів. 

 

Тема 10. Електропривід та електрообладнання 

Електропривід шліфувальних верстатів, його призначення та 

складові частини. Характеристика електроприводів головного руху та руху 

подач. Діапазон регулювання швидкостей обертального руху у верстатах. 

Принципова електрична схема верстату. Апаратура керування та захисту. 

Схеми вмикання асинхронного електродвигуна. 

Електропривід шпинделя шліфувального круга. Шліфувальний 

шпиндель на аеростатичних підшипниках. 

 

Тема 11. Гідрообладнання верстатів 

Поняття про гідропривід та його основні частини. Переваги та 

недоліки гідроприводу. Робоча рідина, її характеристики. Режими течії 

робочої рідини. 

Елементи гідроприводу. Характеристика та типи насосів, що 

використовуються у гідроприводах верстатів. Призначення гідродвигуна. 

Область застосування гідроциліндрів та гідромоторів. 

Системи регулювання гідроприводів. Параметри регулювання. 

Об’ємне та дросельне регулювання швидкості робочих органів. 

Принципова схема гідроприводу. 

 



  

Типовий 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  

2. Основи безпеки праці при виконанні робіт за 

професією «Верстатник широкого профілю». 

Загальні відомості про потенціал небезпек. 

Психологія безпеки праці. Організація роботи 

з охорони праці 

5  

3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і 

вибухозахист виробництва 
2  

4. Основи електробезпеки 2  

5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії.  

Медичні огляди 
2  

6. Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 
2  

 Всього годин: 15  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань. 

Закон України «Про загальнообов’язкове соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності». 

 

Тема 2. Основи безпеки праці при виконанні робіт за професією 

«Верстатник широкого профілю». Загальні відомості про потенціал 

небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони 

праці 

Інструктажі з безпеки праці, їх види, терміни проведення, порядок 

оформлення. 

Порядок допуску до роботи робітників, навчання безпечних методів 

праці і перевірки знань. Допуски до виконання робіт, які мають додаткові 

вимоги з безпеки праці. 

Основні небезпеки під час проведення робіт за професією 

«Верстатник широкого профілю». 

Роботи з підвищеною небезпекою під час роботи на верстатах. 

Створення безпечних умов праці. 



  

Правила безпеки під час пуску і зупинення устаткування, що 

обслуговується; встановлення огорож, запобіжних пристроїв, 

попереджувальних написів, знаків. 

Безпека праці під час експлуатації механічного і електричного 

інструменту. 

Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист 

від шуму. Захист від пилу. Захист від газу. Захист від вібрації. Правила 

запобігання нещасних випадків. План ліквідації аварій та евакуації з 

приміщення. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і 

вибухозахист виробництва 

Основні вимоги до шляхів евакуації, автоматичних систем 

пожежогасіння і автоматичної пожежної сигналізації. 

Вогнегасні матеріали та речовини. 

Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі 

та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний 

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

Вимоги пожежної безпеки в цеху, на дільниці робіт. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження 

працюючих електричним струмом. 

Виконання заземлення й занулення електроустановок, їх захист. 

Заходи безпеки при роботі з електрифікованим інструментом, 

двигунами, трансформаторами. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці, виробнича санітарія. Медичні 

огляди 

Основні шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація) в цехах, 

гранично допустимі рівні, вплив на працівників. 

Вимоги до освітлення робочого місця. Типи освітлення. Правила 

експлуатації освітлення. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

Медична аптечка. Місце її знаходження. Її склад.  

Правила надання допомоги при пораненнях. 



  

Типова навчальна програма з предмета  

«Матеріалознавство» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Механічні та технологічні властивості 

металів і методи їх випробування 
5 3 

2. Залізовуглецеві сплави 3  

3. Промислові чавуни 3  

4. Вуглецеві та леговані сталі 3  

5. Основи термічної обробки сталі 3  

6. 
Сучасні абразивні та алмазні матеріли та 

інструменти 
2  

Всього годин: 19 3 

 

Тема 1. Механічні та технологічні властивості металів і методи їх 

випробування 

Механічні властивості металів і методи визначення. Міцність, 

твердість, пружність, пластичність. Випробування на розтягнення. 

Діаграма розтягнення. Характерні ділянки і точки. 

Лабораторно-практична робота 

Випробування на твердість. Методи Брінелля, Роквелла, Віккерса. 

Лабораторно-практична робота  

Випробування на ударну в’язкість та втомленість. 

Технологічні властивості металів: рідинотекучість, оброблюваність 

литвом, різанням, ковкість, зварюваність. 

Корозійна стійкість металів. 

 

Тема 2. Залізовуглецеві сплави 

Діаграма стану системи залізо-вуглець, як графічне зображення  

фазового стану залізовуглецевих сплавів залежно від вмісту вуглецю та 

температури за умовам  дуже повільного їх охолодження або нагрівання.  

Критичні температури (точки) діаграми Fe-C, важливіші точки та їх 

лінії. 

Структурні складові і структури залізовуглецевих сплавів по діаграмі 

стану. Основні фази залізовуглецевих сплавів. Мікроструктури 

залізовуглецевих сплавів: ферит, аустеніт, цементит,  перліт, ледебурит. 



  

Фазові та структурні перетворення залізовуглецевих сплавів у 

зв’язку з діаграмою стану. Чисте залізо. Технічне залізо. Формування 

структури сталі. Формування структури білих чавунів. 

 

Тема 3. Промислові чавуни 

Характеристика та хімічний склад чавунів. Доевтектичні, евтектичні 

і заевтектичні білі чавуни; їх склад і структура. Сірі чавуни: структура і 

спосіб отримання. Сірі чавуни малої і підвищеної міцності. Ковкі чавуни. 

Високоміцні чавуни. Чавуни із спеціальними властивостями. 

 

Тема 4. Вуглецеві та леговані сталі 

Вуглецеві конструкційні сталі, їх склад і властивості. Найбільш  

поширені в машинобудуванні конструкційні  сталі та їх застосування. 

Вуглецеві інструментальні сталі, класифікація, склад, марки, 

властивості та  призначення. 

Високоякісні інструментальні швидкорізальні  сталі; характеристика  

та застосування. 

Леговані сталі глибокої прогартованності, їх маркування і склад. 

Леговані сталі з особливими властивостями: пружинно-ресорні 

леговані сталі; шарикопідшипникові сталі; зносостійкі сталі; спеціальні 

леговані сталі; жаростійкі сталі; жароміцні сталі; 

 

Тема 5. Основи термічної обробки сталі 

Перетворення та основні структури при нагріванні та охолоджуванні 

сталі. Фазові перетворення в сталі. 

Перетворення перліту в аустеніт. Залежність швидкості 

перетворення від температури. 

Перетворення аустеніту на перліт, його особливості. Перетворення 

аустеніту в мартенсит; його властивості. Залишковий аустеніт. 

Перетворення під час нагрівання загартованої сталі. 

Перетворення в сталі під час охолодження. Дефекти термічної 

обробки. 

 

Тема 6. Сучасні абразивні  і алмазні матеріали  та інструменти 

Абразивно-алмазна обробка матеріалів. Характеристики абразивних 

інструментів. Шліфувальні  круги. 

Надтверді матеріали, їх основи. Шліфувальні порошки на основі 

кубічного нітриду бору. Форми, типи й основні розміри ельборових 

шліфувальних кругів. Вибір абразивного інструменту. 

 

 



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Допуски та технічні вимірювання» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин  

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Методи і засоби контролю гладких 

циліндричних з’єднань 
2  

2. Засоби для лінійних вимірювань 3 1 

3. Допуски кутів і конусів 2 1 

4. Допуски і посадки різьбових з’єднань 6  

5. Допуски і посадки шліцьових і шпонкових 

з’єднань 
2  

6. Засоби вимірювання зубчатих коліс 2  

Всього годин: 17 2 

 

Тема 1. Методи і засоби контролю гладких циліндричних 

з’єднань 

Загальна характеристика засобів і методів контролю гладких 

циліндричних деталей. Калібри для гладких циліндричних деталей. 

Маркування калібрів. Поняття про методи перевірки калібрів. Калібри-

пробки і калібри-скоби; нормальні і граничні калібри. 

 

Тема 2. Засоби для лінійних вимірювань 

Плоскопаралельні кінцеві міри довжини, їх призначення і роль в 

забезпеченні єдності виміру в машинобудуванні. 

Класи точності і розряди кінцевих мір довжини. Набори мір. Блоки із 

кінцевих мір довжин. Універсальні засоби для виміру лінійних розмірів. 

Мікрометри. Вимірювальні голівки з механічною передачею: 

індикатори годинникового типу, індикатори важільн-зубчасті, бокові і 

торцеві, важільно-зубчасті вимірювальні голівки. Індикаторні  нутроміри і 

глибиноміри. 

Скоби з відліковим пристроєм: скоби важільні, скоби індикаторні, 

важільний мікрометр. Загальні відомості про пружинні голівки 

(мікрокатори, мікатори, мінікатори). Багатооборотні індикатори. 

Лабораторно-практична робота 
Визначення розміру й відхилення форми валу індикатором 

годинникового типу на стояку; вимір радіального биття валу, 

встановленого в центрах за допомогою індикатору годинникового типу, 

установленого в штатив. 



  

 

Тема 3. Допуски кутів і конусів 

Допуски на кутові розміри в машинобудуванні. 

Ступені точності кутових розмірів. Позначення допусків кутових 

розмірів на кресленнях. Гладкі конічні з’єднання, залежність між 

елементами. Допуски на основні елементи і кутові параметри конічних 

з’єднань. 

Посадки гладких конічних з’єднань і позначення їх на кресленнях. 

Лабораторно-практична робота 

Вимірювання кутів і конусів за допомогою мікрометричних та 

універсальних кутомірів. 

 

Тема 4. Допуски і посадки різьбових з’єднань 

Допуски і посадки метричних різьб. Схема розташування полів 

допусків метричної різьби для діаметрів болтів і гайок. 

Допуски середнього діаметра різьби болта і гайки, допуски 

зовнішнього діаметра різьби болта і внутрішнього діаметра різьби гайки. 

Ступінь точності різьби. Позначення на кресленнях полів допусків і 

ступенів точності різьби. 

Вправа  

Визначення граничних розмірів зовнішнього, середнього і 

внутрішнього діаметрів різьби болта за позначенням на кресленнях і 

таблицям довідника. 

 

Тема 5. Допуски і посадки шпонкових і шліцьових з’єднань 

Допуски і посадки втулки і вала. Групи посадок. Позначення їх на 

кресленнях. Допуски і посадки шпонкових з’єднань. 

Посадки і схеми розташування полів допусків основних елементів 

шліцьових з’єднань при різних методах центрування. 

Позначення допусків і посадок шліцьових з’єднань на кресленнях. 

Вправа  

Визначення за позначенням на кресленні поля допусків і граничних 

відхилень елементів деталей прямобічного шліцьового з’єднання (з 

урахуванням методу центрування). 

 

Тема 6. Засоби вимірювання зубчастих коліс 

Експлуатаційні вимоги до основних типів зубчастих передач. 

Основні елементи евольвентного зачеплення. Вимірювання товщини зуба. 

Вимірювання положення вихідного контуру. Биття зубчастого вінця. 

Вимірювання кроку зачеплення і обводового кроку. Вимірювання довжини 

загальної нормалі. Вимірювання комплексних показників. Поняття про 

прилади для вимірювання кінематичної похибки. 



  

Інструменти і пристрої вимірювання елементів зубчастих коліс: 

штангензубомір, тангенціальний зубомір, нормалемір, індикаторно – 

мікрометричний зубомір; міжцентромір; зубцевимірювальний мікрометр; 

крокомір обводового кроку; зубомір кромковий індикаторний; шаблон для 

контролю биття зубчастого колеса; їх будова та правила застосування. 



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Електротехніка з основами промислової електроніки» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Постійний струм та кола постійного струму 1  

2. Електромагнетизм 1  

3. Змінний струм та кола змінного струму 1  

4. 
Електричні та радіотехнічні вимірювання. 

Електровимірювальні прилади 
2 

 

5. Електричні машини змінного струму 2  

6. Електричні апарати 1  

Всього годин: 8  

 

Тема 1. Постійний струм та кола постійного струму 

Постійний струм. Електричний опір. Опір провідника. 

Електрорушійна сила джерела струму. Напруга електричного струму. 

Закон Ома. З’єднання опорів. Закони Кірхгофа. Види з’єднань провідників 

і джерел струму. Робота і потужність електричного струму. Основні 

методи розрахунку кіл постійного струму (метод контурних струмів, метод 

вузлових потенціалів, метод еквівалентного джерела). Втрата напруги у 

проводах. 

 

Тема 2. Електромагнетизм 

Магнітне поле електричного струму. Напруга магнітних силових 

ліній. Намагнічування тіл. Правила буравчика. Правило лівої руки. 

Поняття про електромагнетизм. Правило правої руки. Явище гістерезису. 

Електромагніти. Закон повного струму. Магнітний опір. Провідник зі 

струмом в магнітному полі. Явище електромагнітної індукції, 

самоіндукції, взаємоіндукції. 

 

Тема 3. Змінний струм і кола змінного струму 

Послідовне, паралельне та змішане з’єднання однотипних елементів 

кіл змінного струму. Послідовне, паралельне з’єднання активного, 

індуктивного та ємнісного опорів. Еквівалентний опір та еквівалентна 

провідність кіл, їх активна і реактивна складові. Трикутники опорів і 

вектори, діаграми. Активна, реактивна та повна потужність в колі змінного 

струму. Трикутник потужностей, коефіцієнт потужності. З’єднання 

обмоток генератора і споживача зіркою та трикутником. Кількісне 



  

співвідношення між фазними і лінійними струмами і напругами при 

з’єднанні зіркою і трикутником. 

 

Тема 4. Електричні та радіотехнічні вимірювання. 

Електровимірювальні прилади 

Схеми включення амперметра і вольтметра. Розрахунок шунтів та 

додаткових опорів. Вимірювання опорів ізоляції проводів. Вимірювання 

потужності і енергії. Схеми включення ватметрів та лічильників. 

 

Тема 5. Електричні машини змінного струму 

Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. 

Обертовий момент. Механічна характеристика асинхронного двигуна. 

Пуск в хід, реверсування та регулювання швидкості обертання синхронних 

машин. Оберненість синхронних електричних машин. 

 

Тема 6. Електричні апарати 
Поняття про електричний провід та його призначення. Апаратура 

керування і захисту, захисні пускачі, запобіжники, контактори, реле, 

контролери, пускові і регулювальні реостати. Апаратура керування 

електричним приводом шліфувальних верстатів. Захисна апаратура. 

Арматура місцевого освітлення. Апаратура керування: види, призначення, 

стисла експлуатаційна характеристика. 

 



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Технічне креслення» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

 Загальна частина   

1. Прямокутне проекціювання 2  

2. Складні розрізи 2  

 Машинобудівне креслення   

3. Робочі креслення деталей механічних передач 2  

4. 
Складальні креслення. Зображення з’єднань 

деталей на складальних кресленнях 
4  

 Спеціальна частина   

5. Читання і виконання креслень за професією 4  

Всього годин: 14  

 

Тема 1. Прямокутне проекціювання 

Побудова прямокутних проекцій геометричних тіл з вирізами. 

Проекціювання на додаткову площину. Додаткові та місцеві вигляди і їх 

застосування та позначення на кресленнях. Способи визначення 

натуральної величини відрізка прямої лінії і плоскої фігури. Побудова 

розгорток. 

 

Тема 2. Складні розрізи 

Основні відомості про розрізи. ГОСТ 2.305-96. Випадки їх 

застосування. Ступінчасті та ламані розрізи. Позначення положення січної 

площини при виконанні складних розрізів. 

 

Тема 3. Робочі креслення деталей механічних передач 

Креслення деталей механічних передач. Зубчасті колеса. Умовні 

зображення циліндричного зубчастого колеса. Зуб, його елементи, (ніжка, 

головка). Крок, модуль. Залежність між кроком зчеплення і висотою зуба. 

Поняття про ділильний діаметр, умовне позначення його на кресленнях 

зубчастих коліс ГОСТ 2.402-98. Діаметр виступів зубів, діаметр западин 

зубів, лінії, встановленні для їх викреслювання. Підрахунок розмірів 

ділильного діаметра, висоти головки і ніжки зуба, діаметра западин 

зубчастого колеса. Правила виконання робочих креслень циліндричного 

зубчастого колеса, таблиця параметрів. 



  

Послідовність виконання ескізу зубчастого колеса. Зображення на 

кресленнях конічного зубчастого колеса, черв’яка і зубчастої циліндричної 

рейки. ГОСТ 2.402-98, ГОСТ 2.404-98, ГОСТ 2.406-98, ГОСТ 2.405-98. 

 

Тема 4. Складальні креслення. Зображення з’єднань деталей на 

складальних кресленнях 

Стадії розробки креслень машин і механізмів згідно ГОСТ 2.103-98. 

Загальні відомості про складальні креслення. Зміст складаних креслень, 

зображення на складальних кресленнях, номери позицій і їх нанесення на 

складальних кресленнях згідно ГОСТ 2.109-98. 

Специфікація. Форма, правила заповнення, зв’язок з номерами 

позицій згідно  ГОСТ2.105-95. Основний напис, що застосовується в 

специфікаціях. 

Різьбові з’єднання. Умовності і спрощення в складальних кресленнях 

болтових, шпилькових, гвинтових з’єднань. Зображення з’єднань за 

допомогою болтів, шпильок і гвинтів за відносними розмірами. Інші 

з’єднання з різьбою. 

Зображення циліндричних зубчастих передач із зовнішнім 

зачепленням. Зображення конічної передачі. Зображення черв’ячної 

передачі. 

Зображення шпонкових і шліцьових з’єднань ГОСТ 2.409-98, 

ГОСТ 2.406-98. Зображення пружин на складальних кресленнях. 

 

Тема 5. Читання і виконання креслень за професією 

Читання і виконання робочих креслень деталей за професією 

«Верстатник широкого профілю».  

Індивідуальні завдання з читання і виконання креслень деталей 

Башмаки гальмовані. 

Вали довжиною понад 1500 мм; вали, осі. 

Вкладиші; втулки перехідні з конусом Морзе. 

Зенкери і фрези зі вставними різальними елементами. 

Зірочки, рейки зубчасті; калібри плоскі. 

Кільця поршневі. 

Корпуси фільтрів. 

Ножі для гільйотинних ножиць. 

Патрони свердлувальні; пуансони і матриці. 

Різці; розгортки фігурні. 

Рукоятки фігурні; стрижні. 

Центри токарні; шарошки сферичні та кутові. 

Шатуни двигунів; шестерні; штампи. 

 



  

 Типова навчальна програма з виробничого навчання 

 

Професія: 8211 «Верстатник широкого профілю»  

 

Кваліфікація: верстатник широкого профілю 3-го розряду  

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

І. Виробниче навчання 

1. Роль виробничого навчання в формуванні навиків 

ефективної і якісної праці 

2 

2. Безпека праці, електробезпека, пожежна безпека 4 

3. Обробка зовнішніх циліндричних і торцевих поверхонь 12 

4. Обробка конічних поверхонь по конусній лінійці та 

обробка фасонних поверхонь 

18 

5. Фінішна обробка поверхонь 6 

6. Нарізання різьби різцем 18 

7. Комплексні роботи  6 

8. Фрезерування фасонних поверхонь 6 

9. Фрезерування з застосуванням ділильних пристроїв  12 

10. Комплексні роботи  12 

11. Шліфування отворів 12 

12. Ознайомлення з радіально-свердлувальним верстатом і 

роботи на ньому 

6 

13. Обробка деталей зі складною установкою 12 

14. Комплексні роботи  12 

 Усього годин: 138 

ІІ. Виробниче навчання на виробництві 

1. 
Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони 

праці і пожежної безпеки на підприємстві 
6 

2. Робота на металорізальних верстатах 90 

 Усього годин: 96 

ІІ. Виробнича практика 

1. Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони 

праці і пожежної безпеки 

7 

2. Самостійне виконання робіт верстатника широкого 

профілю 3 розряду 

217 

 Кваліфікаційна пробна робота 7 

 Усього годин: 231 

 Разом: 465 

 



  

Тема 1. Роль виробничого навчання в формуванні навиків 

ефективної і якісної праці 
Застосування знань і вмінь, набутих під час виробничого навчання, 

зміст праці, етапи професійного росту і трудового становлення робітника. 

Роль виробничого навчання у формуванні навиків ефективної та 

якісної праці. 

Базове підприємство: традиції його трудового колективу, передовики 

й новатори виробництва за професіями машинобудування і 

металообробки. 

Ознайомлення з планом соціального розвитку та колективним 

договором підприємства, а також з формами участі робочих в управлінні 

підприємством. 

Ознайомлення з системою підвищення кваліфікації на підприємстві.  

Значення дотримання трудової і технологічної дисципліни в 

забезпеченні якості робіт, організація контролю якості робіт які виконують 

учні. 

 

Тема 2. Безпека праці, електробезпека, пожежна безпека 

Інструктаж. Правила і норми безпеки праці на робочих місцях. 

Вимоги безпеки до виробничого обладнання і виробничого процесу. 

Основні, небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що виникають при 

роботі (електричний струм, падіння, гострі деталі тощо). 

Вимоги безпеки при переміщенні вантажів. Причини травматизму, 

міри його попередження. Види травм. 

Пожежна безпека. Причини пожеж і міри попередження. 

Основні правила і норми електробезпеки. Можлива дія електричного 

струму. Технічні засоби і способи захисту. Види електротравм. Надання 

первинної допомоги. 

 

Тема 3. Обробка зовнішніх циліндричних і торцевих поверхонь. 

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, вимоги 

безпеки праці. 

Ознайомлення учнів із способами настройки верстата, визначення 

режиму обробки зовнішніх циліндричних і торцевих поверхонь при 

установці заготовки у патроні і центрах, засобами і методами контролю 

оброблених поверхонь. Порядок виконання навчального завдання по 

переходах. Демонстрація раціональних і безпечних способів робіт. 

Вправи  
1. Точіння циліндричних поверхонь з установкою заготовок на 

задану глибину різання з механічною подачею різця при установці 

заготовок в патроні.  

2. Обробка циліндричних поверхонь з установкою заготовок  в 

центрах (гладких і з уступами при установці попереднього зацентрування).  



  

3. Точіння торцевих поверхонь прохідними і підрізними різцями з 

установкою заготовок в самоцентруючому патроні і на оправках, 

використання хомутиків та планшайб.  

4. Виточування зовнішніх канавок прямокутного профілю на 

циліндричних і торцевих поверхнях. 

5. Перевірка оброблених поверхонь калібрами – скобами. 

Вимірювання лінійкою, штангенциркулем. 

Навчально-виробничі роботи  
Чорнова і чистова токарна обробка гладкого і ступінчатого валика. 

Обробка гладких і з уступами торцевих поверхонь. Проточування 

канавок  на  циліндричних  і  торцевих  поверхнях.  Точність  обробки  за 

8-12-м квалітетами. 

Види браку при обробці, їх причини, способи усунення та 

попередження. Контроль поверхонь, які обробляються. Безпека праці при 

обробці деталей 

 

 Тема 4. Обробка конічних поверхонь по конусній лінійці та 

обробка фасонних поверхонь 

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, вимоги 

безпеки праці. 

Підналагодження верстату і обробка конічних поверхонь поворотом 

верхнього супорту і змішення корпусу задньої бабки. 

Вправи  

1. Обробка конічних поверхонь за допомогою копіювальної 

(конусної) лінійки. 

2. Підготовка верстата і копіювальної лінійки до роботи. 

Визначення величини й напрямку зміщення лінійки. Попередня й кінцева 

обробка конічної частини деталі у вигляді самостійної операції (партії 

деталей) і у вигляді переходу (одиничної деталі). 

3. Самоконтроль роботи, яка виконується шаблонами, калібрами, 

кутоміром (діаметрів і довжини конуса, кута уклону, кута при вершині 

конусу). Контроль і перевірка отвору штангенциркулем, калібрами, 

шаблонами, глибиноміром. 

4. Заточка і доводка різців. 

Вправи 

1. Підготовка зовнішніх та внутрішніх поверхонь під обробку 

фасонних поверхонь. Підналадка верстата на задані режими обробки. 

2. Вправи в одночасному переміщенні повздовжніх і поперечних 

санчат супортів. 

3. Обточування випуклої і увігненої поверхонь. 

4. Обробка фасонних поверхонь в отворах. 

5. Обробка фасонних поверхонь на торцях. 



  

6. Обробка фасонних поверхонь на токарних верстатах із 

застосуванням копіювальних пристроїв. 

7. Установка копіювальних пристроїв. 

8. Обробка зовнішніх і торцевих поверхонь. 

9. Самоконтроль: вимірювання основних розмірів універсальними 

вимірювальними інструментами, перевірка профілю шаблонами. 

10. Точність обробки 8-11-м квалітетів. 

 

Тема 5. Фінішна обробка поверхонь 

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, вимоги 

безпеки праці. 

 Ознайомлення з методами обробки поверхонь, застосовуваними 

матеріалами і інструментом. Показ прийомів полірування поверхонь 

виробів абразивами і накатування рифлень. Пластична деформація 

поверхневого шару деталі роликами і кульками. Вимірювання 

мікрометричними інструментами. 

Вправи  
1. Полірування циліндричних, конічних і фасонних поверхонь 

абразивними шкурками, порошками й пастами. 

2. Обробка поверхонь роликовими і кульковими обкатками.  

3. Накатування рифлень різного візерунку на вироби. Контроль 

оброблених поверхонь. 

4. Притирання і доводка поверхонь. Притири для зовнішніх та 

внутрішніх поверхонь.  

5. Виконання тонкого точіння алмазними різцями.  

 

Тема 6. Нарізання різьби різцем 

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, вимоги 

безпеки праці. 

Ознайомлення учнів з підготовкою поверхонь деталей, правилами і 

порядком настроювання кінематичного ланцюга токарного верстату при 

нарізанні трикутної, прямокутної і трапецеїдальної різей різцями, 

способами їх заточування і доводки, методами і засобами контролю різців і 

різі. 

Показ раціональних і безпечних прийомів налагодження верстату на 

нарізування різних різей різцем. Демонстрація правильних прийомів 

вимірювання елементів різі. 

Вправи  
1. Підналагодження верстату для нарізування різей.  

2. Підбір і установка змінних зубчатих коліс; установка рукояток 

коробок передач в потрібне положення; установка, перевірка і закріплення 

різьбових різців.  



  

3. Визначення величини подачі різця на глибину за прохід. 

Попереднє нарізування різі з виходом різця в канавку. 

4. Нарізування внутрішньої трикутної різі різцем.  

5. Підготовка отвору. 

6. Визначення кількості проходів і величини подачі різця на 

глибину за прохід. 

7. Нарізування різі різцем в наскрізному отворі.  

8. Попереднє нарізування різі різцем з калібруванням мітчиком. 

Кінцеве нарізування зовнішньої, внутрішньої різей з виходом різця в 

канавку, із збігом в упор.  

9. Нарізування зовнішньої і внутрішньої прямокутної різі різцем. 

Підготовка поверхні під нарізування різі. Попереднє і кінцеве нарізування 

зовнішньої і внутрішньої одно західної прямокутної різі. Притуплення 

гострих кромок і обробка прямокутної різі.  

10. Нарізування зовнішньої і внутрішньої трапецеїдальної різі 

різцем. Підготовка поверхні під нарізування різі. Нарізування одно 

західної трапецеїдальної різі з калібровим мітчиком.  

11. Виготовлення різцевої пари гвинт-гайка з трапецеїдальною різзю.  

12. Нарізування прямокутних і трапецеїдальних різей з 

застосуванням вихрових головок. 

13. Заточування і доводка різцевих різців з перевіркою профілю 

робочої частини за шаблоном.  

14. Контроль різі різьбовими калібрами. 

 

Тема 7. Комплексні роботи 

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, техніки 

безпеки. 

Читання робочих креслень і операційних карт. 

Обробка деталей з виконанням раніше пройдених операцій з 

самостійною підналадкою верстату. 

Точність обробки 8-11-м квалітетів. 

 

Тема 8. Фрезерування фасонних поверхонь 

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, вимоги 

безпеки праці. 

Вправи 
1. Фрезерування поверхонь фасонними фрезами і набором фрез. 

2. Фрезерування криволінійних поверхонь методом комбінування 

ручних і механічних подач без розміру і за розміром, по розмітці і 

шаблонам. 

3. Фрезерування на круглому столі, установка круглого столу, 

фрезерування за контуром, фрезерування за копією. 

4. Вимірювання штангенциркулем і шаблонами. 



  

Тема 9. Фрезерування з застосуванням ділильних пристроїв 

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, вимоги 

безпеки праці. 

 Ознайомлення учнів з ділильними пристосуваннями (ділильними 

головками безпосереднього, простого ділення. Показ раціональних і 

безпечних прийомів фрезерування багатогранників. Виконання фрезерних 

робіт на налагоджених ділильних пристроях. Ознайомлення учнів з 

методами і засобами контролю оброблених поверхонь. 

Фрезерування багатогранників. Підналагодження ділильної головки 

безпосереднього і простого ділення. Фрезерування багатогранників 

циліндричними, торцевими і кінцевими фрезами, набором фрез. Установка 

заготовки і фрез. Підналагодження верстату з ділильною головкою. 

Контроль оброблених деталей 

 

Тема 10. Комплексні роботи 

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, вимоги 

безпеки праці. 

 Ознайомлення учнів з кресленнями. Розбір карт технологічного 

процесу обробки деталей фрезеруванням.  

Обробка нескладних деталей фрезеруванням, яка включає пройдені 

операції. Налагодження фрезерних верстатів і ділильних пристосувань. 

Точність виконуваних робіт за 8-11-м квалітетами. Деталі виготовляються 

невеликими партіями (5-8 штук). Контроль оброблених поверхонь і 

деталей в цілому. 

Раціональна організація робочого місця. Дотримання вимог безпеки 

праці. 

 

Тема 11. Шліфування отворів 

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, вимоги 

безпеки праці. 

Ознайомлення учнів з будовою верстатів для обробки отворів, 

особливостями керування ними, прийомами заданого режиму шліфування 

циліндричних і конічних отворів, послідовністю шліфування, правки 

різального інструменту, методами й засобами контролю оброблених 

отворів. Показ раціональних і безпечних прийомів шліфування отворів на 

круглошліфувальних та внутрішньо-шліфувальних верстатів.  

Вправи 
1. Шліфування отворів на універсальних круглошліфувальних і 

внутрішньо-шліфувальних верстатах.  

2. Шліфування циліндричних отворів з під налагоджуванням 

шліфувального верстату. Установка й закріплення пристосувань. Підбір, 

установка, правка шліфувальних кругів. Попереднє та кінцеве шліфування 

наскрізних отворів.  



  

3. Шліфування отворів з торців втулок, глухого отвору з 

підторцюванням внутрішнього торця, ступінчатих наскрізних отворів. 

Контроль отворів граничними калібрами, нутроміром. 

4. Шліфування конічних отворів. 

5. Установка передньої бабки для шліфування конічних отворів на  

задану величину конуса. Пробні проходи. Перевірка конусності. 

6. Кінцеве шліфування за заданим розміром. Перевірка калібрами. 

Перевірка округлості, прямолінійності утворюючої поверхні за допомогою 

пристосувань з кріпленням їх в кулачкових патронах, на планшайбах і в 

пристосуваннях. 

 

Тема 12. Ознайомлення з радіально-свердлувальним верстатом і 

роботи на ньому 

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, вимоги 

безпеки праці. 

Ознайомлення з радіально-свердлувальним верстатом і роботами що 

виконуються на ньому. Свердлення наскрізних і глухих отворів та отворів 

у фланцях. 

Зенкерування, розгортання отвору та конічних поверхонь. 

Контроль оброблених отворів. 

 

Тема 13. Обробка деталей зі складною установкою на токарних і 

фрезерних верстатах. 

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, вимоги 

безпеки праці. 

 Ознайомлення з пристосуванням для установки деталей, їх 

застосуванням. Показ раціональних і безпечних прийомів установки і 

вивірки пристосувань, обробка деталей з їх використанням, інструктаж з 

організації робочого місця і безпеки праці. 

Вправи  
1. Обробка деталей за розміткою з установкою в 

чотирикулачковому патроні і на планшайбі. Установка й вивірка 

несиметричних деталей за розміткою з застосуванням рейсмусу і 

індикатору; закріплення деталей. Установка й балансування противаги. 

Обробка одиничних деталей чотирикулачковому патроні на планшайбі. 

2. Обробка деталей з установкою на косинці. Установка косинця і 

противаги. Обробка деталей поштучно та партіями, з застосуванням 

нерухомих люнетів.  

3. Установка й закріплення люнетів на верстаті. Установка деталі, 

центрування і фіксація кулачків люнету. Обробка зовнішніх та внутрішніх 

та торцевих поверхонь деталей в нерухомому люнеті. Обробка деталей  з 

застосуванням рухомих люнетів. Установка деталі, регулювання кулачків 

люнету.  



  

4. Обробка ексцентричних поверхонь з установкою деталі в 

чотирикулачковому патроні, на планшайбі, на консольних і центрових 

оправках. Підготовка, установка, вивірка, закріплення і обробка деталей з 

ексцентричними поверхнями. 

5. Фрезерування деталей зі складною установкою на столі і на 

косинці, в складних пристосуваннях. Установка за рейсмусом і 

індикатором. Багатоперехідна обробка деталі з однією установкою.  

6. Багатопозиційне фрезерування. 

 

Тема 14. Комплексні роботи 

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, вимоги 

безпеки праці. 

Виконання шліфувальних робіт за 8-10-м квалітетами та робіт на 

вертикально-свердлувальному верстаті за 8-11-м квалітетами.  

 

ІІ. Виробниче навчання на виробництві 

 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони 

праці і пожежної безпеки на підприємстві 

Структура підприємства і організація праці на підприємстві. Основні 

цехи підприємства, обладнання, продукція, що випускається. Допоміжні 

служби, їх задачі, основні функції. 

Комплексна система управління якістю роботи і продукції на 

підприємстві. Планування роботи і контроль якості роботи на виробничій 

дільниці, в бригаді, на робочому місці. 

Система управління охороною праці, організація служби безпеки на 

підприємстві. Використання засобів техніки безпеки та індивідуального 

захисту. 

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці і 

робочому місці. 

 

Тема 2. Робота на металорізальних верстатах  

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, вимоги 

безпеки праці. 

Ознайомлення учнів з робочими місцями, порядком переміщення їх з 

метою засвоєння виробничих робіт на різних металорізальних верстатах. 

Ознайомлення з кресленнями, технологічними картами. 

Навчально-виробничі роботи  
Виконання робіт на токарних, фрезерних, шліфувальних, 

свердлильних верстатах за кресленнями та картами технологічного 

процесу, за встановленими режимами різання і з самостійним 

підналагоджуванням верстату. 



  

Засвоєння прийомів та методів в праці передовиків і новаторів 

виробництва. Виконання вимог безпеки праці. 

 

ІІІ. Виробнича практика 

 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони 

праці і пожежної безпеки 

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки (проводить інженер 

по охороні праці підприємства). Система управління охороною праці, 

організація служби безпеки праці на виробництві. Використання засобів 

техніки безпеки та індивідуального захисту.  

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом 

виготовлення продукції на підприємстві. Ознайомлення з організацією 

планування праці і контролю якості робіт на виробничій дільниці, у 

бригаді, на робочому місці. 

Ознайомлення з організацією робочих місць передовиків і новаторів 

виробництва, з роботою по раціоналізації і винахідництву. 

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці і 

робочому місці. 

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт верстатника широкого 

профілю 3-го розряду 

Самостійне виконання обробки деталей на токарних, фрезерних, 

свердлильних, копіювальних і шпоночних верстатах за 8-11-м квалітетами 

та на шліфувальних верстатах з застосуванням охолоджувальної рідини за 

8-10-м квалітетами. 

 

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

 

Приклади робіт 
1. Башмаки гальмові, балочки, підвіски тяглових електродвигунів, 

букси – фрезерування. 

2. Вали довжиною понад 1500 мм – обдирання. 

3. Вали, осі – свердління косих змащувальних отворів. 

4. Вкладиші – шліфування кругле зовнішнє на оправці. 

5. Втулки перехідні з конусом Морзе – токарне оброблення. 



  

6. Зенкери і фрези зі вставними різальними елементами – токарне 

оброблення. 

7. Зенківки конусні – шліфування конуса та різальної частини. 

8. Зірочки, рейки зубчасті – фрезерування під шліфування. 

9. Калібри плоскі – фрезерування робочої мірильної частини. 

10. Кільця поршневі – розрізання, фрезерування замка. 

11. Корпуси фільтрів – свердління отворів у фланцях. 

12. Ножі для гільйотинних ножиць – шліфування плоских поверхонь. 

13. Патрони свердлувальні – токарне оброблення. 

14. Пуансони і матриці – токарне оброблення та шліфування 

площини та контуру. 

15. Різці – фрезерування поверхонь передньої і задньої граней. 

16. Розгортки циліндричні та конічні – шліфування хвостової 

частини. 

17. Рукоятки фігурні – токарне оброблення. 

18. Стрижні – токарне оброблення з нарізанням різьби. 

19. Центри токарні – точіння під шліфування. 

20. Шарошки сферичні та кутові – фрезерування. 

21. Шатуни двигунів – фрезерування масляних прорізів. 

22. Шестірні – свердління та розгортання отворів. 

23. Штампи – свердління отворів під напрямні колонки. 



  

Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

Професія: 8211 Верстатник широкого профілю 

 

Кваліфікація: верстатник широкого профілю 3-го розряду 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ  

 

1. Будову, правила підналагодження й перевірки на точність за 

основними позиціями свердлильних, розточних, токарних, 

фрезерних та шліфувальних верстатів різних типів.  

2. Будову і правила застосування універсальних та спеціальних 

пристроїв. 

3. Геометрію, правила заточування й установлення нормального і 

спеціального різального інструменту, виготовленого як із 

інструментальних сталей та оснащеного пластинами із твердого 

сплаву або керамічними, так і з сучасних матеріалів зі 

зміцненими поверхнями.  

4. Особливості застосування різців зі змінними пластинами, що не 

переточуються. 

5. Налаштування свердлильних верстатів на різні види робіт.  

6. Характеристику абразивного інструменту (шліфувальних кругів,  

сегментів тощо). 

7. Системи допусків і посадок,  квалітети й параметри шорсткості 

(класи точності та чистоти оброблення). 

8. Основні властивості оброблювальних матеріалів, їх маркування.  

9. Способи покращення якості оброблюваних деталей, підвищення 

продуктивності виробництва.  

10. Правила безпеки праці, основи гігієни праці та виробничої 

санітарії, пожежної безпеки. 

11. Правила керування підйомно-транспортним устаткуванням з 

підлоги. 

12. Способи стропування та ув’язування вантажів для підіймання, 

переміщення, установлення та складування.  

13. Основні способи визначення придатності тросів та канатів. 

14. Способи економії матеріалів та електроенергії.   

15. Елементи технічного нормування. 

16. Сучасні технологічні процеси оброблення заготовок різанням 

(терморізання, плазмове, лазерне оброблення, електрофізичні 

методи оброблення).  

17. Будову та принципову схему установок, які використовуються на 

базовому підприємстві. 

18. Основи ведення підприємницької діяльності. 



  

ВМІЄ 

 

1. Обробляти циліндричні (гладкі, ступінчаті) та торцеві поверхні. 

2. Обробляти конічні та фасонні поверхні за допомогою 

копіювальних пристроїв. 

3. Полірувати, притирати та доводити поверхні абразивними 

шкурками, порошками та пастами. 

4. Виконувати тонке точіння алмазними різцями. 

5. Нарізати зовнішню і внутрішню однозахідну трикутну, 

прямокутну та трапецеїдальну різьбу різцем. 

6. Обробляти деталі зі складною установкою в 4-х кулачковому 

патроні, планшайбі, люнетах, косинцях. 

7. Обробляти ексцентрикові поверхні. 

8. Фрезерувати фасонні поверхні фрезами, набором фрез. 

9. Фрезерувати прямокутні та радіусні зовнішні й внутрішні поверхні, 

уступи, пази, канавки. 

10.  Фрезерувати багатогранники із застосуванням універсальних 

ділильних пристроїв. 

11. Фрезерувати деталі зі складною установкою на столі, косинці з 

вивіренням по індикатору. 

12. Виконувати багатопозиційне фрезерування та багатоперехідну 

обробку деталі з однією установкою. 

13. Свердлити, розсвердлювати, зенкерувати наскрізні та глухі 

отвори в деталях, розташованих в одній площині, по кондукторах, 

шаблонах, упорах та за розміткою. 

14. Нарізати різьбу з діаметром до 2 мм та понад 24 до 42 мм на 

прохід та упор на радіально-свердлильних верстатах. 

15. Шліфувати циліндричні та конічні отвори.  

16. Підналагоджувати токарні, фрезерні, свердлильні та шліфувальні 

верстати.  

17. Раціонально організовувати робоче місце. 

18. Визначати послідовність переходів та виконувати технічні 

розрахунки, необхідні для всіх видів оброблення деталей.  

19. Читати робочі креслення деталей.  

20. Користуватись технологічною документацією та паспортами 

верстатів. 

21. Дотримуватись правил та норм охорони праці, виробничої 

санітарії, пожежної безпеки. 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-

технічного навчального закладу 

(підприємства, установи, організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації)  кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія: 8211 Верстатник широкого профілю  

 

2. Кваліфікація: верстатник широкого профілю  4-го  розряду 

 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати:  
будову і кінематичні схеми свердлильних, токарних, фрезерних, та 

шліфувальних верстатів різних типів;  

правила перевірки на точність та налагодження верстатів, які 

обслуговує;  

конструктивні особливості й правила застосування універсальних і 

спеціальних пристроїв;  

будову складного контрольно-вимірювального інструменту та 

приладів;  

геометрію, заточування, доведення, установлення, маркування та 

основні властивості матеріалів, нормального й спеціального різального 

інструменту;  

основи знань про абразивний інструмент;  

вимоги з електротехніки;  

правила перевірки шліфувальних кругів на міцність;  

квалітети і параметри шорсткості (класи точності й чистоти 

оброблення), технічне креслення;  

правила керування підйомно-транспортним устаткуванням з підлоги;  

способи стропування та ув’язування вантажів для підіймання, 

переміщення, установлення та складування; основні способи визначення 

придатності тросів та канатів; 

способи економії матеріалів та електроенергії; 

вплив температури на розміри деталей;  

поняття термоконстантного приміщення та умови роботи верстатів 

класів точності В, А, С;  

заходи по забезпеченню безпечної роботи плазмової установки (та 

іншого сучасного обладнання, що застосовується на базовому 

підприємстві);  

правила безпеки праці, основи гігієни праці та виробничої санітарії, 

пожежної  безпеки;  

елементи технічного нормування;  



  

сучасні технологічні процеси оброблення заготовок різанням 

(терморізання, плазмове, лазерне оброблення, електрофізичні методи 

оброблення);  

будову та принципову схему установок, які використовуються на 

базовому підприємстві.  

 

Повинен уміти:  
обробляти деталі на токарних та фрезерних верстатах за 7-10-м 

квалітетами (2-3-м класами точності) з застосуванням різних різальних 

інструментів та універсальних пристроїв;  

обробляти деталі на свердлувальних верстатах за 6-9-м квалітетами 

(1-3-м класами точності) з застосуванням різних різальних інструментів та 

універсальних пристроїв; 

обробляти деталі на шліфувальних верстатах з застосуванням 

охолоджувальної рідини за 7-8-м квалітетами (2-м класом точності) з 

застосуванням різних різальних інструментів та універсальних пристроїв; 

нарізати різьби діаметром понад 42 мм на свердлильних верстатах; 

свердлити, розсвердлювати, зенкерувати наскрізні та глухі отвори в 

деталях, розташованих в одній площині, по кондукторах, шаблонах, 

упорах та за розміткою;  

нарізати різьбу на прохід та в упор на радіально-свердлильних 

верстатах; 

обробляти циліндричні (гладкі та ступінчаті) та торцеві поверхні;  

обробляти конічні та фасонні поверхні за допомогою копіювальних 

пристроїв;  

полірувати, притирати та доводити поверхні абразивними шкурками, 

порошками та пастами;  

виконувати тонке точіння алмазними різцями;  

нарізати зовнішню та внутрішню однозахідну трикутну, прямокутну 

та трапецеїдальну різьбу різцем;  

обробляти деталі зі складною установкою в 4-х кулачковому патроні, 

планшайбі, люнетах;  

обробляти ексцентрикові поверхні;  

нарізати двозахідну зовнішню та внутрішню різьбу на токарних 

верстатах; 

фрезерувати фасонні поверхні фрезами і набором фрез;  

фрезерувати прямокутні й радіусні зовнішні та внутрішні поверхні, 

уступи, пази, канавки;  

фрезерувати багатогранники з застосуванням універсальних 

ділильних пристроїв;  

фрезерувати деталі зі складною установкою на столі, косинці з 

вивіренням по індикатору;  



  

виконувати багатопозиційне фрезерування та багатоперехідну 

обробку деталі з однією установкою;   

відкриті та напіввідкриті поверхні різних конфігурацій та сполучень, 

різьби, спіралі, зуби, зубчасті колеса та рейки; 

шліфувати й нарізати рифлення на поверхні бочки валків на 

шліфувально-рифельних верстатах;  

установлювати великі деталі складної конфігурації, які вимагають 

комбінованого кріплення та точного вивіряння в різних площинах; 

налагоджувати верстати, які обслуговує;  

визначати послідовність переходів та виконувати технічні 

розрахунки, необхідні для всіх видів оброблення деталей;  

читати робочі креслення деталей;  

користуватись технологічною документацією та паспортами 

верстатів. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги  

Повинен: 

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче 

місце;  

дотримуватися норм технологічного процесу; 

не допускати браку в роботі; 

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і 

усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, 

повені тощо); 

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для 

виконання професійних обов’язків; 

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах 

професійної діяльності. 

 

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації 

осіб 

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти.   

Базова  або повна  загальна середня освіта. 

5.2. При підвищенні  кваліфікації. 

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією 

«Верстатник широкого профілю» 3-го розряду; стаж роботи за професією 

не менше 1 року.  



  

5.3. Після закінчення навчання. 

Базова або повна загальна середня освіта,  професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією 

«Верстатник широкого профілю» 4-го розряду; без вимог до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Переробна промисловість. Виробництво готових металевих виробів, крім 

машин і устаткування. Виробництво машин і устаткування, н.в.і.у. 

 

7. Специфічні вимоги 

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку 

навчання  відповідно до законодавства.  

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими 

та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці 

жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 

7.3. Медичні обмеження. 
 

 

 



  

Типовий навчальний план 

 

Професія: 8211 Верстатник широкого профілю 

 

Кваліфікація: верстатник широкого профілю 4-го розряду

   

Загальний фонд навчального часу: 509 годин 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 52 3 

1.1 Основи правових знань  14  

1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 14  

1.3 Інформаційні технології 14 3 

1.4 Резерв часу 10  

2 Професійно-теоретична підготовка 130 4 

2.1 Технологія верстатних робіт 65 4 

2.2 Охорона праці  15  

2.3 Матеріалознавство 10  

2.4 Допуски та технічні вимірювання 20  

2.5 Електротехніка з основами промислової 

електротехніки 

10  

2.6 Технічне креслення  10  

3 Професійно-практична підготовка 299  

3.1 Виробниче навчання в майстерні 60  

3.2 Виробниче навчання на виробництві 78  

3.3 Виробнича практика  161  

4 Консультації 20  

5 Державна кваліфікаційна атестація (або 

поетапна кваліфікаційна атестація при 

продовженні навчання) 

8  

6 Загальний обсяг навчального часу (без п.5) 489 7 

 

 



  

Типова навчальна програма з предмету 

«Основи правових знань» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  Кримінальне право України  4  

2.  Трудове право України 5  

3.  
Правове регулювання підприємницької 

діяльності 
5  

 Всього годин: 14  

 

 

Тема 1. Кримінальне право України  
Склад злочину та стадії вчинення.  

Кримінальна відповідальність. Неосудність. 

Відповідальність за корупційні діяння. 

Кримінальне покарання, види. 

 

Тема 2. Трудове право України 

Робочий час. Види робочого часу, обумовлені його тривалістю. 

Право громадян України на відпочинок, час відпочинку в трудовому 

законодавстві. Види та порядок надання відпусток. 

Соціальні гарантії та соціальний захист працівників 

Регулювання та організація зайнятості населення. Компенсації при 

втраті роботи. 

 

Тема 3. Правове регулювання підприємницької діяльності 

Поняття підприємницької діяльності,  ознаки  принципи та види. 

Фізичні особи як суб’єкти підприємницької діяльності. 

Підприємства як суб’єкти підприємницької діяльності, загальна 

характеристика та класифікація.  

Організація та реєстрація підприємницької діяльності. 

 



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  Фінансова база підприємства 8  

2.  
Якість продукції та економічна 

ефективність 
6  

 Всього годин: 14  

 

Тема 1. Фінансова база підприємства  

Витрати виробництва. Постійні і змінні витрати виробництва. 

Собівартість продукції, її види. Показники собівартості продукції. 

Групування витрат, що формують собівартість продукції. Калькуляції 

собівартості продукції за статтями витрат. Джерело знищення собівартості.   

Ціна продукції. Види цін. Методи ціноутворення. Розрахунок ціни. 

Прибуток підприємства. Валовий, балансовий та чистий прибуток. Методи 

розрахунку прибутку. 

Рентабельність продукції і виробництва. Шляхи підвищення 

рентабельності. 

 

Тема 2. Якість продукції та економічна ефективність 

Поняття якості продукції, необхідність її поліпшення. Показники 

якості. 

Методи оцінки якості. Державні стандарти якості. Шляхи 

забезпечення виробництва високоякісної продукції. 

Конкурентоспроможність продукції. 



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Інформаційні технології» 
 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  Інформація та інформаційні технології 4  

2.  
Програмні засоби ПК. Комп’ютерні 

технології 
5 2 

3.  Мережні системи та сервіс 5 1 

 Всього годин: 14 3 

 

Тема 1. Інформація та інформаційні технології 

Ієрархічні системи управління виробництвом. Ієрархія 

інформаційних технологій по рівням складності об’єктів інформатизації: 

автономні робочі станції, мережні інформаційно-пошукові системи, 

мережні автоматизовані інформаційно-вимірювальні системи 

реалізованого часу. 

 

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології 

Види і типи публікацій. Загальні відомості про засоби створення 

публікацій.  

Робота з прикладами програм  за спрямуванням (за напрямком) 

професії. 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Створення публікацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь». 

2. Створення публікацій. Тема: «Моя майбутня професія». 

 

Тема 3. Мережні системи та сервіс 

Поняття електронної комерції, її переваги і обмеження. Схеми 

електронної комерції: бізнес-бізнес і бізнес-споживання. Електронні 

ринки. Вплив електронної комерції на сучасний бізнес. Переваги і 

недоліки електронної комерції. 

Лабораторно-практична робота 

Робота з інформаційно-довідковими системами та елементами 

бібліотек: створення бібліографічного каталогу за професією. 



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Технологія верстатних робіт» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Перспективи розвитку машинобудування на 

сучасному етапі 
1 

 

2. 
Нарізання двозахідних різьб на токарному 

верстаті 
10 2 

3. 
Фрезерування різьб, зубчастих коліс і рейок 

за допомогою ділильних пристроїв 
6 2 

4 Робота на свердлильних верстатах 6  

5. 
Шліфування і нарізання рифлень на 

шліфувально-рифельних верстатах 
10  

6. Оснащення металорізальних верстатів 8  

7. Приводи металорізальних верстатів 10  

8. 
Сучасні технологічні процеси обробки 

типових деталей 
7  

9. 
Експлуатація та модернізація 

металорізальних верстатів 
7  

Всього годин: 65 4 

 

Тема 1. Перспективи розвитку машинобудування на сучасному 

етапі 

Перспективи розвитку машинобудування на сучасному етапі. 

Значення підвищення кваліфікації робітників для подальшого 

впровадження у виробництво передових технологій та устаткування, 

підвищення продуктивності праці й випуску продукції високої якості. 

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою верстатника 

широкого профілю 4 розряду і програмою технології верстатних робіт. 

 

Тема 2. Нарізання двозахідних різьб на токарному верстаті 

Двозахідні різьби. Деталі з двозахідною різьбою. Способи 

налагодження кінематичного ланцюга верстата на нарізання двозахідної 

різьби. Нарізання двозахідної різьби способом зміщення верхніх салазок на 

крок різьби. Контроль зміщення. Визначення числа чорнових і чистових 

проходів. Процес нарізання першої канавки. Способи ділення на два 

заходи. Ділильні патрони. Технологія нарізування двозахідної різьби двома 

різцями. 



  

Вправа  

Розрахунок змінних зубчастих коліс для нарізання двозахідних різьб. 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Підрахунки змінних зубчастих коліс для нарізання двозахідних 

різьб. 

2. Перевірка зубчастих коліс на зчеплення і гвинта на точність 

кроку. 

3. Зміщення верхніх салазок супорту на крок різьби. Вибір режиму 

зміщення. 

 

Тема 3. Фрезерування різьб, зубчастих коліс і рейок за 

допомогою ділильних пристроїв 

Установка деталей в ділильних пристосуваннях, їх класифікація. 

Методи безпосереднього,  простого і диференційованого ділення. Будова і 

кінематична схема ділильних головок. Види робіт, що виконуються з 

застосуванням ділильних пристроїв.  

Лабораторно-практична робота 

Налагоджування і розрахунок універсальних ділильних голівок на 

просте і диференційне ділення. 

 

Тема 4. Робота на свердлильних верстатах 

Кінематичні схеми й органи керування основних типів сучасних 

свердлильних верстатів.  

Свердління та розсвердлювання отворів на свердлильному верстаті. 

Введення свердла в масив та виведення його з просвердленого отвору. 

Вибір МОР та способи його підведення в зону різання. Розсвердлювання 

отворів. Глибоке свердління. Пристосування, які використовуються при 

глибокому свердлінні. 

Кільцеве свердління. Кільцева свердлильна головка. Способи 

забезпечення надійного стружколамання під час свердління.  

Неполадки, що зустрічаютьсяпід час роботи на свердлильному 

верстаті за допомогою комбінованого інструмента свердла-мітчика, 

гайкових мітчиків, мітчиком із спіральними стружковими канавками. 

Контроль якості обробки при роботах на свердлильних верстатах. 

 

Тема 5. Шліфування і нарізання рифлень на шліфувально-

рифельних верстатах 

Пристрої для установки деталей, їх призначення, будова і 

застосування. Шліфування й нарізання рифлень на поверхнях валків на 

шліфувально-рифельних верстатах. Режими шліфування. Дефекти 

шліфування, їх причини й попередження. Методи і засоби контролю 

оброблених поверхонь. Вимоги безпеки. 

 



  

Вправа  
Читання кінематичних схем шліфувальних верстатів. Аналіз 

технологічних процесів шліфувальної обробки деталей. Визначення 

режимів шліфування на конкретні умови обробки. 

 

Тема 6. Оснащення металорізальних верстатів 

Класифікація оснастки: універсальна, спеціальна для 

оброблювальних деталей, для інструменту. Пристосування для установки й 

кріплення оброблюваних деталей. Основні конструктивні елементи 

пристосувань: корпус, установочні, затискні, направляючі, ділильні, 

поворотні пристрої та фіксатори. Принципи базування заготівок в 

пристосуваннях (валів, втулок, дисків, зубчатих коліс та інших деталей). 

Методи установки заготівок. Типові конструкції пристосувань для 

закріплення заготівок: самоцентруючі токарні патрони і планшайби, 

цангові, візкові, самозатискні патрони для свердел, мітчиків, плашок, 

розгорток і інше. 

 

Тема 7. Приводи металорізальних верстатів 

Електродвигун металорізальних верстатів, їх типи, призначення,  

застосування в системах електроприводу. Основні несправності 

електродвигунів, їх ознаки, причини. Пневмо- і гідромеханічні приводи в 

сучасному устаткуванні автоматизованого виробництва. Основні види 

електромеханічних, гідромеханічних і пневмомеханічних приводів, їх 

використання, перевага й недоліки. Пневмопривод, його функції. 

Пневманічні системи і їх елементи.  Компресори, насоси, циліндри.  

Гідросистеми верстатів, їх функції розвиваючи зусилля. Типові 

конструкції гідроциліндрів і гідромоторів. Фільтри, їх типи, правила 

експлуатації. Гідробаки, гідронасоси. Гідроциліндри і гідромотори, їх 

призначення, схеми роботи.  

Спостережні системи приводів. Загальні відомості про гідравлічну 

апаратуру. Позначення елементів гідро- і пневмоприводів на схемах. 

Основні несправності в роботі гідро- і пневмомеханічних приводів 

устаткування і апаратури, їх причини. Вимоги електробезпеки при роботі 

на верстатах. 

 

Тема 8. Сучасні технологічні процеси обробки типових деталей 
Класифікація деталей оброблюваних на токарних, фрезерних, 

шліфувальних, свердлувальних верстатах; технологічні особливості їх 

обробки. Загальні принципи технологічних процесів обробки типових 

деталей. 

Типові технологічні процеси. Особливості розробки технологічних 

процесів на обробку одиничної деталі і партії деталей; послідовність 



  

операцій з раціональним використанням технологічних можливостей 

устаткування та інструменту. Заходи  по скороченню машинного часу. 

Вибір раціональних режимів обробки. Економічна точність обробки. 

Безпека праці, як одна із основних вимог до розробки технологічного 

процесу. Порядок оформлення маршрутної, операційної і іншої 

технологічної документації в відповідності до стандартів (ЄСТД). Основні 

напрямки підвищення продуктивності праці, підвищення якості й 

довговічності продукції, зниження собівартості та економії матеріалів. 

Раціональна організація праці і обслуговування робочого місця 

верстатника.  

Вправа  
Складання технологічних процесів обробки типових деталей 

складністю 4-го розряду з використанням нормативних та довідкових 

матеріалів. 

 

Тема  9. Експлуатація і модернізація металорізальних верстатів 

Система обслуговування металорізальних верстатів. Функції 

верстатника по обслуговуванню верстатів. Догляд за верстатами. Типові 

несправності устаткування і пристосувань, їх усунення. Відомості про 

норми точності металорізальних верстатів. Інструмент і прилади, які  

застосовуються при перевірці верстатів на точність. Елементарні відомості 

про перевірку верстатів на точність, продуктивність, потужність. 

Вимоги до установки верстатів на фундамент. Поняття про технічну 

діагностику, стан металорізальних верстатів. 

Вправа 

Перевірка верстату (згідно завдання викладача) на точність стосовно 

вимог ДСТУ. 
 



  

Типова 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  

2.  Основи безпеки праці при виконанні робіт за 

професією «Верстатник широкого профілю». 

Загальні відомості про потенціал небезпек. 

Психологія безпеки праці. Організація роботи з 

охорони праці 

5 

 

3.  Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і 

вибухозахист виробництва 
1 

 

4.  Основи електробезпеки 2  

5.  Основи гігієни праці та виробничої санітарії.  

Медичні огляди. 
3 

 

6.  Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 
2  

 Всього годин: 15  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи 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. 

 

Тема 2. Основи безпеки праці при виконанні робіт за професією 

«Верстатник широкого профілю». Загальні відомості про потенціал 

небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони 

праці 
Загальні правила поведінки працівників на території підприємства у 

виробничих та допоміжних приміщеннях. 

Основні небезпеки під час проведення робіт за професією 

«Верстатник широкого профілю». 

Роботи з підвищеною небезпекою під час роботи на верстатах. 

Створення безпечних умов праці. 



  

Безпека праці під час експлуатації механічного й електричного 

інструменту. 

Правила безпеки під час пуску та зупинення устаткування, що 

обслуговується; встановлення огорож, запобіжних пристроїв, 

попереджувальних написів, знаків. 

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп 

роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та 

їх вплив на безпеку праці. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва 

і вибухозахист 

Вимоги пожежної безпеки в цеху, на дільниці робіт. 

Основні вимоги до шляхів евакуації, автоматичних систем 

пожежогасіння і автоматичної пожежної сигналізації. 

Пожежна техніка для захисту об’єктів.  

Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому 

приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. 

Механізм горіння аерозолів. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Основні причини електротравматизму. Класифікація виробничих 

приміщень за електробезпекою. Допуск до роботи з електрикою. Наряд-

допуск. Колективні засоби захисту в електроустановках. Індивідуальні 

засоби захисту в електроустановках. Вказівні, попереджувальні, 

приписуючі знаки безпеки, знаки заборони. Ізолюючі прилади. Ізолююча 

підставка. Засоби захисту від статичної електрики. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці, виробнича санітарія. Медичні 

огляди 

Вентиляція і конденсація повітря. Правила експлуатації систем 

опалення й вентиляції. 

Санітарна характеристика робочого місця. Санітарно-побутове 

забезпечення працюючих. 

Загальні поняття про професійні захворювання: причини, види, 

облік, профілактика. 

Медичне та санітарне обслуговування робітників. Медичні огляди. 

 

Тема2 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

Правила надання допомоги при пораненні. Перша допомога при 

вивихах, переломах, непритомності, опіках, отруєнні, ураженні 

електричним струмом. Зупинка кровотечі. Оживлення методами штучного 

дихання, непрямого масажу серця. 



  

Типова навчальна програма з предмета  

«Матеріалознавство» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Вплив нагріву на структуру і властивості 

металу 

2  

2. Особливості термічної обробки 2  

3. 
Порошкові мінералокерамічні та тверді 

сплави 

4  

4. Неметалеві матеріали 2  

Всього годин: 10  

 

Тема 1. Вплив нагріву на структуру і властивості металу 

Деформація металів, її види. Пружна і пластична деформація. Вплив 

пластичної деформації на зміни мікроструктури полікристалічного металу. 

Наклепування (нагартування) і процеси, що відбуваються в металі під час 

наклепування: полігонізація, рекристалізація. Температурний поріг 

рекристалізацій. 

 

Тема 2. Особливості термічної обробки 

Технологічні процеси термічної обробки: відпал, гартування, 

відпуск. Способи загартування сталі. Безперервне загартування; 

переривчасте загартування. 

Ізотермічне загартування; загартування із самовідпусканням, 

поверхневе загартування, загартування з обробкою холодом. 

Старіння сталі: способи й види старіння. Вплив старіння на 

експлуатаційні властивості сталі. 

Термічна обробка легованих швидкорізальних сталей, їх особливості. 

Обробка сталі холодом, її доцільність для деталей та інструментів, 

виготовлених із сталі вмістом вуглецю більше 0,6%. 

Поверхневе гартування, його особливості і призначення. Способи 

поверхневого гартування. 

Хіміко-термічна і термомеханічна обробка сталі, чавуну та 

кольорових металів. 

 

Тема 3. Порошкові мінеральні керамічні та тверді сплави 

Поняття про тверді сплави і технології їх отримання. Класифікація 

порошкових, металокерамічних твердих сплавів. 



  

Металокерамічні матеріали, їх склад, властивості, застосування, 

марки. 

Властивості порошків. Виробництво матеріалів та виробів з 

порошків. 

Мінералокерамічні сплави: властивості, склад, марки, застосування. 

Надтверді різальні матеріали на основі полікристалів кубічного 

нітриду бору (кубоніту). 

Наплавні сплави, їх властивості і галузь застосування. 

 

Тема 4. Неметалеві матеріали 

Пластмаси. Склад пластмас. Термопластичні і термоактивні 

пластмаси. Їх види та галузь застосування; основні фізико-механічні 

властивості; фрикційні та електроізоляційні властивості. 

Способи переробки у вироби. 

Гумові та ебонітові матеріали, їх застосування, види виробів. 

Графітові матеріали, їх властивості і галузь застосування. 

Лакофарбувальні і клеєві матеріали. Деревина, різновиди деревинних 

матеріалів. 

Неорганічне скло, його властивості, види та галузь застосування. 

 



  

Типова навчальна програмаз предмета 

«Допуски та технічні вимірювання» 
 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Стандартизація, її завдання і перспективи. 2  

2. 

Методи і засоби контролю відхилень 

розташування і форми поверхонь. 

Шорсткість поверхонь. 

6 

 

3. 
Допуски зубчастих коліс, зубчастих та 

черв’ячних передач. 
6 

 

4. Основні поняття про розмірні ланцюги. 6  

Всього годин: 20  

 

Тема 1. Стандартизація, її завдання і перспективи 

Стандартизація і взаємозамінність. Роль і перспективи стандартизації 

в народному господарстві. Комплексна, міжгалузева і випереджаюча 

стандартизація. 

Класифікація стандартів. Державна система стандартизації в Україні 

і міжнародна стандартизація. Система стандартизації і категорій 

стандартів. Види стандартів і їх стабільність. 

 

Тема 2. Методи і засоби контролю відхилень розташування і 

форми поверхонь. Шорсткість поверхонь 

Контроль відхилень розташування поверхонь. Контроль граничного 

зміщення осей або площини симетрії від номінального розташування. 

Контроль відхилень форми деталей. Контроль нециліндричності прямим і 

непрямим методом. Визначення овальності за допомогою універсальних 

пристроїв. 

Контроль огранки в кільці і на призмі. 

Двохконтактний пристрій для контролю відхилення 

профілюповздовжнього перетину. Контроль конусоподібності, 

діжкоподібності, сідлоподібності за допомогою універсальних пристроїв. 

Контроль вигнутості, неплощинності пристроєм з індикаторною 

головкою. 

Контроль непрямолінійності, хвилястості. 

Контроль шорсткості візуально за допомогою зразків шорсткості, 

інтерферометром, профілографом, мікроскопом. 

 



  

Тема 3. Допуски зубчастих коліс, зубчастих та черв’ячних 

передач 

Норми точності циліндричних зубчастих коліс, зубчастих та 

черв’ячних передач. Вимоги до них в залежності від призначення і умов 

експлуатації. Вимоги до точності. Норми плавності роботи. Вимоги до 

спряження в передаточних механізмах. Допуски на боковий зазор. 

Умовні позначення точності зубчастих та черв’ячних передач на 

кресленнях. 

 

Тема 4. Основні поняття про розмірні ланцюги 

Види і призначення розмірних ланцюгів. Елементи розмірних 

ланцюгів, зв’язок між ними і вплив похибок, накопичених в розмірних 

ланцюгах на точність складання. 

Поняття про розрахунок на максимум – мінімум розмірів розмірних 

ланцюгів. Допуски розмірних ланцюгів. Методи компенсації накопичених 

похибок розмірних ланцюгів. 
 



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Електротехніка з основами промислової електроніки» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Постійний струм та кола постійного струму 2  

2. Електромагнетизм 2  

3. 
Електричні вимірювання. Електровимірювальні 

прилади 
2 

 

4. Прилади промислової електроніки 2  

5. Пристрої промислової електроніки 2  

Всього годин: 10  

 

Тема 1. Постійний струм та кола постійного струму 

Нелінійні електричні кола постійного струму та їх розрахунок. 

 

Тема 2. Електромагнетизм 

Магнітне коло і його розрахунок. 

 

Тема 3. Електричні вимірювання. Електровимірювальні 

прилади 

Вимірювання потужності у трьох- та чотирьохпровідній трифазній 

мережі змінного струму. Поняття про вимірювання неелектричних 

величин електровимірювальними засобами. Вимірювальні перетворювачі 

неелектричних величин в електричні. 

 

Тема 4. Прилади промислової електроніки 
Осцилограф, його структурна схема та принцип дії. 

 

Тема 5. Пристрої промислової електроніки 

Структурна схема підсилювача зі зворотнім зв’язком. Порівняння 

амплітудно-частотних характеристик без негативного та з негативним 

зв’язком. Генератори гармонічних коливань високої частоти та генератори 

прямокутних імпульсів (мультивібратори, тригери), їх основні пристрої. 

Генератори пилкоподібних імпульсів. Поняття про амплітуду, частотну та 

широко імпульсну модуляцію. Уніфіковані стабілізатори на мікросхемах 

К142. 



  

 Типова навчальна програма з предмета 

«Технічне креслення» 
 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

 Машинобудівне креслення   

1. 
Зображення з’єднань деталей на 

складальних кресленнях 
6 

 

 Спеціальна частина   

2. 
Читання й виконання креслень за 

професією 
4 

 

Всього годин: 10  

 

Тема 1. Зображення з’єднань деталей на складальних кресленнях 

З’єднання за допомогою штифтів і шплінтів. Зображення штифтових 

з’єднань та з’єднань за допомогою шплінтів. Умовні позначення штифтів і 

шплінтів. 

Зображення ущільнювальних пристроїв (сальникових). Конструкції 

сальникових пристроїв. Зображення канавок для сальникових ущільнень. 

Типові конструкції ущільнень підшипникових вузлів. Канавки для 

ущільнень гумовими кільцями. Стандартні деталі для ущільнень (манжети, 

кільця). Умовне позначення. 

Зображення опорних вузлів механічних передач. Типові конструкції 

опорних вузлів. 

 

Тема 2. Читання й виконання креслень за професією 

Читання і виконання креслень за професією «Верстатник широкого 

профілю». 

Індивідуальні завдання з читання й виконання креслень деталей 

1. Бабки задні; балансири ресорні; балони. 

2. Вали парових труб. 

3. Валки холодного прокатування; вальцівки. 

4. Вінці черв’ячні однозахідні. 

5. Диски для універсальних патронів металообробних верстатів. 

6. Каретки, станини, містки, супорти верстатів. 

7. Корпуси передніх бабок верстатів та редукторів. 

8. Лопатки парових і газових турбін. 

9. Муфти вмикання потужних дизелів. 

10. Обтікачі та кронштейни гребних гвинтів пластмасові. 

11. Оправи трубопрокатних станів. 



  

12. Призми перевірочні. 

13. Протяжки круглі. 

14. Ротори та якорі електродвигунів. 

15. Фартухи токарні та інших верстатів. 

 



  

Типова навчальна програма з виробничого навчання 

 

Професія: 8211 Верстатник широкого профілю 

 

Кваліфікація: верстатник широкого профілю 4-го розряду

    

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

І. Виробниче навчання 

1. Етапи професійного зростання 2 

2. Безпека праці, електробезпека, пожежна безпека 4 

3. Нарізання двозахідних різьб на токарних верстатах 12 

4. 
Фрезерування різьб, зубчастих рейок та зубчастих коліс за 

допомогою ділильних пристроїв на фрезерних верстатах 
24 

5. 
Наладка свердлувальних верстатів для нарізання різьби в 

отворах  
6 

6. 
Шліфування рифлень  на   шліфувально- ріфельних 

верстатах та шліфування плоских поверхонь 
6 

7. Комплексні роботи 6 

 Всього годин: 60 

ІІ. Виробниче навчання на виробництві 

1. 
Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони 

праці і пожежної безпеки на підприємстві 
6 

2. Робота на металорізальних верстатах  72 

 Всього годин: 78 

 ІІІ. Виробнича практика  

1. 
Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони 

праці і пожежної безпеки 
7 

2. 
Самостійне виконання робіт верстатника широкого 

профілю 4 розряду 
147 

 Кваліфікаційна пробна робота 7 

 Всього годин:  161 

 Разом: 299 

 

І. Виробниче навчання 

 

Тема 1. Етапи професійного зростання 

Інструктаж. Завдання виробничого навчання при підвищенні 

кваліфікації. Етапи професійного зростання. Ознайомлення з досвідом 

роботи передовиків і новаторів виробництва цеху. Ознайомлення з 



  

кваліфікаційною характеристикою, програмою виробничого навчання й 

видами робіт, які виконує верстатник широкого профілю 4-го розряду. 

 

Тема 2. Безпека праці, електробезпека і пожежна безпека 

Інструктаж. Ознайомлення з безпекою праці з безпечними 

прийомами роботи на  металоріжучих верстатах для обробки крупно 

габаритних виробів. Безпека праці при обробці заготовок на метало 

ріжучих верстатах, які мають електроблокіровку огородження патрона. 

Безпечні прийоми роботи при нарізанні різьби діаметром більш 24 

мм плашками і мітчиками, закріпленими в плашкоутримувачах і воротках, 

сумісну плазмово-механічну обробку, навівання спіральних  пружин. 

Електробезпека. Захисне заземлення устаткування. Правила 

користування пусковими електроприборами верстата. 

Пожежна безпека. Спринклерна система. Пожежна  сигналізація. 

Призначення і використання пінних і вуглекислотних вогнегасників. 

Евакуація при пожежі. 

 

Тема 3. Нарізання двозахідних різьб на токарних верстатах 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і безпеки 

праці. 

Вправи  
1. Настройка кінематичного ланцюга верстата для нарізання 

двозаходних різьб. Визначення числа чорнових і чистових проходів. 

2. Нарізання однієї канавки і перехід до нарізання наступної. 

Діління ходу різьби за допомогою поворота шпинделя з заготовкою на 

частину окружності  відносно нерухомого різця і за допомогою 

повздовжнього зміщення різця відносно нерухомої заготовки. Поворот 

заготовки на частину окружності за допомогою поводкового ділильного 

патрона. 

3. Ділення на заходи за шкалою ділильного диска шпинделя. 

4. Використання гребінок – спеціальних державок з кількома 

різцями, зміщеними один відносно другого на крок різьби. 

5. Нарізання на деталях зовнішньої і внутрішньої двозаходної 

різьби; зовнішньої з вільним ходом різця; з виходом в канавку; 

внутрішньої різьби в глухих отворах. Нарізання різьби на деталях конічної 

форми. 

 

Тема 4. Фрезерування різьб, зубчастих рейок та зубчастих коліс 

за допомогою ділильних пристроїв на фрезерних верстатах 

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, вимог 

безпеки праці 

Ознайомлення учнів з ділильними пристроями: ділильними 

головками простого і диференційного ділення, універсальними ділильними 



  

головками і ділильним столом. Ознайомлення учнів з роботами, які 

виконуються з застосуванням ділильних пристроїв. 

Ознайомлення учнів з налагодженням ділильних головок на 

фрезерування прямих і гвинтових канавок на циліндричних, конічних і 

торцевих поверхнях: зубчатих рейок, зубів зубчатих секторів, конічних 

зубчастих коліс, різьб. 

Показ раціональних і безпечних прийомів фрезерування. 

Ознайомлення учнів з методами і засобами контролю оброблюваних 

поверхонь. 

Вправи  
1. Фрезерування прямих і гвинтових канавок на циліндричних, 

конічних і торцевих поверхнях: зубчатих рейок, зубів зубчатих секторів, 

конічних зубчастих коліс, різьб. 

2. Установка й закріплення на столі фрезерного верстату ділильної 

головки і задньої бабки.  

3. Закріплення заготовки в патроні і в центрах.  

4. Налагодження ділильної головки простого і диференційного 

ділення.  

5. Фрезерування прямих і гвинтових канавок на циліндричних, 

конічних і торцевих поверхнях: зубчатих рейок, зубів зубчатих секторів 

конічних зубчастих коліс, різьб, кінцевими фрезами і наборами фрез. 

Установка заготовки і фрез.  

6. Фрезерування зубчатих рейок і різьб дисковими й пальцевими 

модульними фрезами.  

7. Установка ділильного пристосування на столі верстату. 

Налагодження верстату з ділильною головкою.  

8. Установка двокутових і профільних фрез.  

9. Контроль деталей з гвинтовими канавками. 

 

Тема 5. Наладка свердлувальних верстатів для нарізування 

різьби в отворах. 

Інструктаж щодо змісту з організації  робочого місця і безпеки праці. 

Вправи  
1. Підготовка отворів під різьбу. Вибір мітчика в залежності від 

матеріалу заготовки. 

2. Вибір пристосування для закріплення мітчика: самоцентруючий, 

хитний, плаваючий або реверсивний патрон. 

3. Регулювання шпинделя з допомогою противаги. 

4. Використання ЗОР при нарізанні різьб. Користування 

кондукторами при нарізанні різьби. 

5. Наладка верстата і вибір режимів обробки різьби. Запобігання 

дефектів при нарізанні різьби мітчиком на свердлильних верстатах. 

 



  

Тема 6. Шліфування й нарізування рифлень на шліфувально-

ріфельних верстатах та шліфування плоских поверхонь 

Інструктаж щодо змісту занять, організації робочого місця, вимог 

безпеки праці. Ознайомлення учнів з загальною будовою шліфувально-

ріфельних верстатів. 

Пристосування для установки деталей, їх призначення, будова, 

застосування. Шліфування і нарізання рифлень на поверхні валків на 

шліфувально-ріфельних верстатах. Методи і засоби контролю оброблених 

поверхонь. Вимоги безпеки. 

Вправи  
1. Підготовка верстата до роботи. Установка й закріплення 

шліфувального вузла, магнітної стрічки, включення і виключення 

магнітної плити. Перевірка правильності установки. Розмагнічування 

деталей. 

2. Правка шліфувального круга.  

3. Попереднє шліфування плоских поверхонь ручної подачі стола.  

4. Шліфування вузьких і широких поверхонь з механічною подачею 

стола. 

5. Шліфування поверхонь деталей типу планки в розмір. Перевірка 

площинності і паралельності. 

6. Шліфування сполучених плоских поверхонь, шліфування 

поверхонь утворюючих зовнішній і внутрішній прямий кут. Перевірка 

перпендикулярності шліфування плоских поверхонь під заданий кут. 

Шліфування сполучених поверхонь з перевіркою на паралельність і за 

кутом. 

7. Перевірка косинцем, шаблоном і кутоміром. 

8. Шліфування  плоских  поверхонь  деталей  партіями  з  точністю 

за 7-8-м квалітетом. 

 

Тема 7. Комплексні роботи 

Інструктаж щодо змісту занять, організації робочого місця, вимог 

безпеки праці. Ознайомлення учнів з кресленнями і технологічними 

вимогами на оброблювані деталі, з картами технологічного процесу і 

способами забезпечення, вимогами до якості обробки деталей. 

Виготовлення   деталей   на   токарних   і   фрезерних   верстатах  за 

7-10-м квалітетами; на свердлувальних верстатах 6-9-м квалітетами; на 

шліфувальних  верстатах  із  застосуванням  охолоджувальної  рідини   за 

7-8-м квалітетами за допомогою різних різальних інструментів та 

універсальних пристроїв. 

Виготовлення деталей за кресленнями й картами технологічного 

процесу з самостійним налагодженням верстатів з застосуванням 

високопродуктивних інструментів і пристосувань. Контроль якості 



  

оброблених поверхонь. Раціональна організація робочого місця. 

Виконання вимог безпеки праці. 

 

ІІ. Виробниче навчання на виробництві 

 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони 

праці і пожежної безпеки на підприємстві 

Структура підприємства й організація праці на підприємстві. 

Основні цехи підприємства, обладнання, продукція, що випускається. 

Допоміжні служби, їх задачі, основні функції. 

Комплексна система управління якістю роботи і продукції на 

підприємстві. Планування роботи і контроль якості роботи на виробничій 

дільниці, в бригаді, на робочому місці. 

Система управління охороною праці, організація служби безпеки на 

підприємстві. Використання засобів техніки безпеки та індивідуального 

захисту. 

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці і 

робочому місці. 

 

Тема 2. Робота на металорізальних верстатах  

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, вимог 

безпеки праці. Ознайомлення учнів з робочими місцями, порядком 

переміщення їх з метою засвоєння виробничих робіт на різних м/р 

верстатах. 

Ознайомлення з кресленнями, технологічними картами. 

Навчально-виробничі роботи  
Виконання робіт 4-го розряду на токарних, фрезерних, 

шліфувальних, радіально-свердлильних верстатах за кресленнями та 

картами технологічного процесу, за встановленими режимами різання і з 

самостійною наладкою верстату. 

Засвоєння прийомів і методів в праці передовиків і новаторів 

виробництва. Виконання вимог безпеки праці. 

 

ІІІ. Виробнича практика 

 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони 

праці і пожежної безпеки 

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки (проводить інженер 

по охороні праці підприємства). Система управління охороною праці, 

організація служби безпеки праці на виробництві. Використання засобів 

техніки безпеки та індивідуального захисту.  



  

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом 

виготовлення продукції на підприємстві, з міжзмінною передачею 

устаткування й організацією виробництва. 

Ознайомлення з організацією планування праці і контролю якості 

робіт на виробничій дільниці, у бригаді, на робочому місці. 

Ознайомлення з організацією робочих місць передовиків і новаторів 

виробництва, з роботою по раціоналізації і винахідництву. 

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці і 

робочому місці. 

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт верстатника широкого 

профілю 4-го розряду 

Обробляє    деталі     на     токарних     та     фрезерних     верстатах   

за   7-10-м    квалітетами    точності,    на    свердлувальних   верстатах  за 

6-9-м квалітетами точності та на шліфувальних верстатах з застосуванням 

охолоджувальної рідини за 7-8-м квалітетами точності з застосуванням 

різних різальних інструментів та універсальних пристроїв.  

 

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

 

Приклади робіт 
1. Бабки задні – остаточне розточування отворів. 

2. Балансири ресорні – фрезерування. 

3. Балони – токарне оброблення. 

4. Вали парових турбін – попереднє оброблення. 

5. Валки холодного прокатування – фрезерування конусоподібних 

шліців за шаблоном. 

6. Вальцівки – шліфування конуса та шийок. 

7. Вінці черв'ячні однозахідні – фрезерування. 

8. Гвинти ходові – токарне оброблення з нарізанням різьби. 

9. Деталі верстатів – фрезерування шпоночних пазів. 

10. Диски для універсальних патронів металообробних верстатів –

токарне оброблення з нарізанням спіралі. 

11. Каретки, станини, містки, супорти верстатів – попереднє 

шліфування. 

12. Корпуси передніх бабок верстатів та редукторів – свердління, 

зенкування та розгортання отворів. 



  

13. Лопатки парових і газових турбін – остаточне фрезерування 

хвостовиків грибоподібних, Т-подібного та зубчастого профілю. 

14. Муфти вмикання потужних дизелів – нарізання канавок, які 

перехрещуються. 

15. Обтікачі та кронштейни гребних гвинтів пластмасові –

фрезерування. 

16. Оправки трубопрокатних станів – шліфування. 

17. Призми перевірочні – шліфування. 

18. Протяжки круглі – токарне оброблення. 

19. Ротори та якорі електродвигунів – токарне оброблення. 

20. Фартухи токарних та інших верстатів – свердління та 

розгортання отворів. 

21. Шийки і бочки валків всіх верстатів – обдирання та обробка. 



  

Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

Професія: 8211 Верстатник широкого профілю 

 

Кваліфікація: верстатник широкого профілю 4-го розряду 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ 

  
1. Будову й кінематичні схеми свердлильних, розточних, токарних, 

фрезерних та шліфувальних верстатів різних типів, правила 

перевірки їх на точність. 

2. Конструктивні особливості й правила застосування універсальних 

і спеціальних пристроїв. 

3. Будову складного контрольно-вимірювального інструменту та 

приладів. 

4. Геометрію, правила заточування та доведення нормального, 

універсального й спеціального різального інструменту. 

5. Правила визначення режимів різання за формулами, за 

довідниками й паспорту верстата. 

6. Налаштування свердлильних верстатів на різні види робіт.  

7. Характеристику абразивного інструменту (шліфувальних кругів,  

сегментів тощо), правила перевірки шліфувальних кругів на 

міцність та балансування. 

8. Системи допусків і посадок; форму та розташування поверхонь.  

9. Квалітети й параметри шорсткості (класи точності і чистоти 

оброблення).  

10. Основні властивості оброблювальних матеріалів.  

11. Правила читання креслень середньої складності. 

12. Правила керування підйомно-транспортним устаткуванням з 

підлоги.  

13. Способи стропування та ув’язування вантажів для підіймання, 

переміщення, установлення та складування.  

14. Основні способи визначення придатності тросів та канатів. 

15. Способи економії матеріалів і електроенергії. 

16. Вплив температури на розміри деталей та умови роботи верстатів 

класів точності В, А, С. 

17. Правила безпеки праці, основи гігієни праці та виробничої 

санітарії, пожежної безпеки. 

18. Елементи технічного нормування. 

19. Сучасні технологічні процеси оброблення заготовок різанням 

(терморізання, плазмове, лазерне оброблення, електрофізичні 

методи оброблення).  



  

20. Будову та принципову схему установок, які використовуються на 

базовому підприємстві. 

21. Основи ведення підприємницької діяльності. 

 

ВМІЄ 

 
1. Обробляти циліндричні (гладкі та ступінчаті) та торцеві поверхні. 

2. Обробляти конічні та фасонні поверхні за допомогою 

копіювальних пристроїв. 

3. Полірувати, притирати та доводити поверхні абразивними 

шкурками, порошками та пастами. 

4. Виконувати тонке точіння алмазними різцями. 

5. Нарізати зовнішню та внутрішню багатозахідну трикутну, 

прямокутну та трапецеїдальну різьби різцем. 

6. Обробляти деталі зі складною установкою в 4-х кулачковому 

патроні, планшайбі, люнетах, косинцях. 

7. Обробляти ексцентрикові поверхні. 

8. Фрезерувати фасонні поверхні фрезами і набором фрез. 

9. Фрезерувати прямокутні й радіусні зовнішні та внутрішні 

поверхні, уступи, пази, канавки. 

10. Фрезерувати багатогранники з застосуванням універсальних 

ділильних пристроїв. 

11. Фрезерувати деталі зі складною установкою на столі, косинці з 

вивіренням по індикатору. 

12. Виконувати багатопозиційне фрезерування та багатоперехідну 

обробку деталі з однією установкою. 

13. Свердлити, розсвердлювати, зенкерувати наскрізні та глухі 

отвори в деталях, розташованих в одній площині, по 

кондукторах, шаблонах, упорах та за розміткою. 

14. Нарізати різьбу на прохід та в упор на радіально-свердлильних 

верстатах. 

15. Шліфувати циліндричні та конічні отвори.  

16. Підналагоджувати токарні, фрезерні, свердлильні та шліфувальні 

верстати.  

17. Раціонально організовувати робоче місце. 

18. Визначати послідовність переходів та виконувати технічні 

розрахунки, необхідні для всіх видів оброблення деталей.  

19. Читати робочі креслення деталей. Користуватись технологічною 

документацією та паспортами верстатів. 

20. Дотримуватись правил та норм охорони праці, виробничої 

санітарії, пожежної безпеки і внутрішнього розпорядку. 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника  

професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи, організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації)  кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія: 8211 Верстатник широкого профілю  

 

2. Кваліфікація: верстатник широкого профілю  5-го  розряду 

 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати:  
конструктивні особливості і правила перевірки на точність верстатів 

різної конструкції, які обслуговує;  

настройку кінематичного ланцюга;  

підбір змінних шестерень за довідником фрезерувальника для різних 

кроків гвинтових канавок; 

настройку зубошліфувального верстата на шліфування зубів коліс з 

револьверним профілем методом копіювання і обкатки; 

настройку шліце-шліфувального верстата, універсальних і 

спеціальних пристроїв;  

способи встановлення і вивірення деталей;  

геометрію, правила заточування, доведення всіх видів різального 

інструменту; 

систему допусків і посадок, квалітети (класи точності) та параметри 

шорсткості (класи чистоти оброблення); 

конструктивні особливості й правила застосування різних 

універсальних і спеціальних пристроїв;  

будову складного контрольно-вимірювального інструменту і 

приладів;  

основи теорії різання металів в межах роботи, яку виконує;  

основні принципи калібрування складних профілів;  

правила визначення найвигіднішого режиму шліфування залежно від 

матеріалу, форми виробів і марки шліфувальних верстатів. 

 

Повинен уміти:  
обробляти    деталі    на    токарних     і     фрезерних     верстатах    за 

6-7-м квалітетами (2-м класом точності), ексцентриковані деталі у трьох і 

чотирьохкулачковому патроні, фрезерувати складні деталі та вузли  на 

свердлувальних верстатах за 6-м квалітетом (1-2-м класами точності) та на   

шліфувальних  верстатах з застосуванням охолоджувальної рідини за 6-м 

квалітетом (1-2-м класами точності) за допомогою різних пристроїв та 

точним вивірянням у декількох площинах; 



  

свердлити, розгортати, розточувати отвори в деталях з легованих 

сталей, спеціальних і твердих сплавів;  

нарізати всілякі різьби і спіралі на універсальних та оптичних 

ділильних головках з виконанням усіх необхідних розрахунків; 

фрезерувати складні великогабаритні деталі та вузли на унікальному 

устаткуванні; 

доводити зовнішні й внутрішні фасонні поверхні та сполучені з 

криволінійними циліндричні поверхні з важкодоступними для оброблення 

та вимірювання місцями;  

шліфувати складні контури методом профільного шліфування; 

шліфувати електрокорундом; 

визначати послідовність переходів та виконувати технічні 

розрахунки, необхідні для всіх видів оброблення деталей;  

читати робочі креслення деталей;  

користуватись технологічною документацією  та паспортами 

верстатів.  

 

4. Загальнопрофесійні вимоги  

Повинен: 

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче 

місце;  

дотримуватися норм технологічного процесу; 

не допускати браку в роботі; 

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і 

усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, 

повені тощо); 

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для 

виконання професійних обов’язків; 

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах 

професійної діяльності. 

 

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації 

осіб 

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти  

Базова  або повна  загальна середня освіта. 

5.2. При підвищенні  кваліфікації 

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією 



  

«Верстатник широкого профілю» 4-го розряду; стаж роботи за професією 

не менше 1 року.  

5.3. Після закінчення навчання 

Базова або повна загальна середня освіта,  професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією 

«Верстатник широкого профілю» 5-го розряду; без вимог до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Переробна промисловість. Виробництво готових металевих виробів, крім 

машин і устаткування. Виробництво машин і устаткування, н.в.і.у. 

 

7. Специфічні вимоги 

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку 

навчання відповідно до законодавства.  

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими 

та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці 

жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 

7.3. Медичні обмеження.  



  

Типовий навчальний план 

 

Професія: 8211 Верстатник широкого профілю 

 

Кваліфікація: верстатник широкого профілю 5-го розряду

   

Загальний фонд навчального часу:  416 годин 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 28 2 

1.1 Основи правових знань  6  

1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 6  

1.3 Інформаційні технології 6 2 

1.4 Резерв часу
 

10  

2 Професійно-теоретична підготовка 104 4 

2.1 Технологія верстатних робіт 61 4 

2.2 Охорона праці  15  

2.3 Матеріалознавство  10  

2.4 Допуски та технічні вимірювання 6  

2.5 
Електротехніка з основами промислової 

електроніки 
6 

 

2.6 Технічне креслення 6  

3 Професійно-практична підготовка 256  

3.1 Виробниче навчання в майстерні 84  

3.2 Виробниче навчання на виробництві 60  

3.3 Виробнича практика  112  

4 Консультації 20  

5 Державна кваліфікаційна атестація  8  

6 Загальний обсяг навчального часу (без п.4 ) 396 6 



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Основи правових знань» 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  Основи спадкового права України 2  

2.  Основи житлового права України  2  

3.  Основи сімейного права України 2  

  Усього годин: 6  

 

 

Тема 1. Основи спадкового права України 

Загальні положення про спадкування. Час місце відкриття спадщини.  

Суб’єкти та об’єкти спадкування. Черги спадкоємців.  

 

Тема 2. Основи житлового права України  
Правове регулювання житлових відносин в Україні.  

Особливості Житлового кодексу України. 

 

Тема 3. Основи сімейного права України 

Загальна характеристика сімейного права України та Сімейного 

кодексу України. 

Поняття шлюбу і сім’ї. Порядок і умови укладання шлюбу, шлюбний 

договір. Особисті та майнові права і обов’язки подружжя. Припинення 

шлюбу. 



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  
Підприємство як суб’єкт господарювання 

в ринковій економіці 
1  

2.  
Персонал і трудовий потенціал 

підприємства 
1  

3.  
Капітал, виробничі фонди та нематеріальні 

ресурси 
1  

4.  Інвестиції та оборотні кошти 1  

5.   Фінансово-економічні результати 2  

 Усього годин: 6  

 

Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання в ринковій 

економіці 

Визначення, цілі й напрямки діяльності підприємства. Добровільні 

об’єднання підприємств. Вищі органи державного управління 

підприємствами в Україні. 
 

Тема 2. Персонал і трудовий потенціал підприємства 

Категорії персоналу підприємства. Класифікація персоналу за 

професіями, кваліфікацією. Методи визначення чисельності окремих 

категорій персоналу. 
 

Тема 3. Капітал, виробничі фонди та нематеріальні ресурси 

Виробничі фонди підприємства. Амортизація основних фондів. 

Поняття і види нематеріальних ресурсів. Основні показники ефективності 

використання. 

 

Тема 4. Інвестиції та оборотні кошти 

Загальна характеристика інвестиційних ресурсів підприємства. Суть, 

поняття, склад і структура інвестицій. Сутнісна характеристика оборотних 

коштів. Нормування оборотних коштів. 
 

Тема 5. Фінансово-економічні результати 

Загальна характеристика фінансової діяльності підприємства. 

Фінансовий план підприємства. Показники фінансово-економічного стану 

підприємства. 



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Інформаційні технології» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  
Програмні засоби ПК. Комп’ютерні 

технології 
4 1 

2.  Мережні системи та сервіс 2 1 

 Усього годин: 6 2 

 

Тема 1. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології 

Види і типи публікацій. Загальні відомості про засоби створення 

публікацій.  

Лабораторно-практична  робота 

Створення сторінки веб-сайту. Тема: «Заклад, де я навчаюсь. Моя 

професія». 

  

Тема 2. Мережні системи та сервіс 

Інтернет-технології. Взаємодія комп’ютерів в локальних і 

глобальних мережах. Основні принципи мережної взаємодії комп’ютерів в 

локальних і глобальних мережах. 

Лабораторно-практична робота 

Використання пошукових машин та спеціалізованих пошукових 

машин. Процедури пошуку: простий пошук, розширений та спеціальний 

пошук (за напрямом професії). 

 

 

 

  



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Технологія верстатних робіт» 

 

№ 

з/п Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Значення машинобудівної промисловості 

для народного господарства 
1  

2. Нарізання багатозахідних різьб 6  

3. 
Способи обробки деталей з 

ексцентриковими поверхнями 
6  

4. 
Технологія обробки деталей на різних 

верстатах токарної групи  
6  

5. 
Фрезерування складних деталей та вузлів на 

унікальному устаткуванні 
6  

6. 

Нарізання різьб і спіралей на універсальних 

і оптичних ділильних головках фрезерних 

верстатів 

10 2 

7. 
Шліфування та доводка складних фасонних 

поверхонь  
8  

8. 
Особливості обробки важкооброблюваних 

матеріалів і легких сплавів 
6  

9. Основи механіки верстатів 10 2 

10. 
Техніка безпеки при роботі на верстатному 

устаткуванні 
2  

Усього годин: 61 4 

 

Тема 1. Значення машинобудівної промисловості для народного 

господарства  

Значення машинобудівної промисловості для народного 

господарства, її роль у підготовці кваліфікованих робітників в прискоренні 

технічного прогресу, механізації та автоматизації виробничих процесів. 

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою 5-го розряду та 

програмою навчання з професії верстатник широкого профілю. 

 

Тема 2. Нарізання багатозахідних різьб 
Багатозахідні різьби. Деталі з багатозахідними різьбами. Прийоми 

заточування і доводка різьбових різців різного профілю. Способи 

заточування різців. Принцип вибору передніх і задніх кутів різця в 

залежності від матеріалу, на поверхні якого буде нарізатися різьба. 



  

Визначення числа чорнових і чистових робочих ходів. Способи 

ділення на заходи. Остаточна обробка різьби. Вибір режимів різання. 

Особливості нарізання багато західних модульних черв’яків. Види 

черв’яків (архімедові, конволюнтні, евольвентні). Методи обробки 

черв’яків на токарних верстатах. Інструмент для обробки черв’яків. 

Установка різців. Налагоджування токарного верстату на обробку 

черв’яків. Методи і засоби контролю. Шляхи підвищення продуктивності 

праці. 

Вправа  
Виконання розрахунків, пов’язаних з нарізанням багатозахідних різьб. 

 

Тема 3. Способи обробки деталей з ексцентриковими 

поверхнями 

Методи обробки і встановлення деталей, налагоджування верстатів. 

Порядок оброблення ексцентрикових деталей у чотирьохкулачкових 

патронах на оправках і центрах. Способи оброблення колінчастих валів з 

великою кількістю корінних і кривошипних шийок, способи застосування 

розпірних стрижнів за 6-7-м квалітетами. 

Порядок оброблення тонкостінних деталей з товщиною стінки до 

1 мм і способи,  їх закріплення. Застосована оснастка, режими різання. 

Пристрої новаторів виробництва, які застосовуються при обробленні 

деталей зі складною установкою. Властивості оброблення пустотілих 

валів, циліндрів, барабанів на центрових пробках і хрестовинах. 

Властивості оброблення крупногабаритних деталей. Поняття про 

статичне балансування деталей і пристроїв.  

Умови застосування простіших вантажопідйомних механізмів для 

установлення пристроїв і деталей на верстаті. 

Вимоги безпеки при обробленні деталей зі складною установкою. 

 

Тема 4. Технологія обробки деталей на різних верстатах токарної 

групи 

Токарно-револьверні, токарно-багаторізцеві, токарні спеціальні 

верстати. Токарні напівавтомати і автомати одно- і багатошпиндельні, 

патронні та пруткові, їх призначення, властивості застосування. 

Типи деталей та заготовок, що обробляються на токарно-

револьверних верстатах за 6-7-м квалітетами. 

Зміщення переходів і одночасна обробка декількох поверхонь. 

Відомості по технологічному налагодженню автоматів і 

напівавтоматів. Властивості вибору режимів різання, його залежності від 

економічної стійкості ріжучого інструменту. Способи і методи контролю 

виготовлених деталей. Способи закріплення заготовок. Вибір 

змащувально-охолоджувальних рідин. Переваги і недоліки обробки на 



  

токарно-револьверних, спеціальних верстатах, напівавтоматах, автоматах в 

порівнянні з обробкою на універсальних токарних верстатах. 

 

Тема 5. Фрезерування складних деталей та вузлів на 

унікальному устаткуванні 

Фрезерування фасонних поверхонь. Види фасонних поверхонь, 

оброблюємих фрезеруванням. Фасонні фрези з гострокінцевим зубом. 

Методи і способи фрезерування фасонних профілів по контуру, на площі 

поверхні,     на     циліндрі     замкнутого     і     незамкнутого     контуру     

за 6-7-м квалітетами. Режими різання. Дефекти обробки та їх 

попередження. Методи і засоби контролю профілю фасонних поверхонь і 

контурів. Вимоги безпеки праці. 

 

Тема 6. Нарізання різьб і спіралей на універсальних і оптичних 

ділильних головках фрезерних верстатів 

Універсальні і оптичні ділильні головки. Призначення і будова 

універсальних і оптичних ділильних головок. Кінематика універсальних 

ділильних головок. 

Виконання розрахунків для налагоджування універсальних 

ділильних головок.  

Виконання необхідних розрахунків для настроювання  універсальних 

ділильних головок на нарізання різьб, гвинтових канавок і спіралей. 

Види фрез, які застосовуються для  нарізання різьб, гвинтових 

канавок і спіралей.  

Шляхи підвищення продуктивності праці фрезерувальника. 

Особливості техніки безпеки під час роботи на фрезерних верстатах з 

використанням універсальних оптичних і ділильних головок. 

Лабораторно-практична робота 

Налагоджування універсальної ділильної головки на фрезерування різьби. 

 

Тема 7. Шліфування та доводка складних фасонних поверхонь 

Шліфування зовнішніх конічних поверхонь. Методи обробки 

конічних поверхонь на круглошліфувальних верстатах. Способи обробки 

конічних поверхонь. Режим різання. Дефекти при обробці, їх причини і 

попередження. Методи і засоби контролю оброблених поверхонь. 

Шліфування     отворів    і    торцевих    поверхонь    за    6-м   квалітетом 

(1-2-м класами точності). Режим і способи шліфування отворів. 

Пристосування для установки деталей. Шліфування фасонних 

поверхонь. Пристосування для установки деталей, їх призначення, будова і 

застосування. Способи шліфування і доводки  фасонних поверхонь. 

Режими шліфування. Дефекти шліфування, їх причини і попередження. 

Методи і засоби контролю оброблених поверхонь. Вимоги безпеки. 

Вправи  



  

1. Читання кінематичних схем шліфувальних верстатів.  

2. Аналіз технологічних процесів шліфувальної обробки деталей.  

3. Визначення режимів шліфування на конкретні умови обробки. 

 

Тема 8. Особливості обробки важкооброблюваних матеріалів і 

легких сплавів 

Обробка нержавіючої жароміцної, кислотостійкої сталі. Обробка 

чавунів. Вибір інструментальних матеріалів, матеріалів, що важко 

обробляються. Властивості конструкції і геометрії ріжучих інструментів 

для обробки матеріалів. Вимоги до збільшення розмірів стружкових 

канавок, підвищення міцності і жорсткості інструментів. Режими різання 

при обробці матеріалів, що важко обробляються. Обробка матеріалів з 

попереднім нагрівом поверхневого шару заготовки. Методи нагріву. 

 

Тема 9. Основи механіки верстатів 

Типові передачі у верстатах: пасова, зубчаста, черв’ячна. Передня 

бабка і коробка швидкостей. Призначення передньої бабки. Властивості 

конструкції передніх бабок. Шпиндельні опори і шпиндельні підшипники. 

Ступінчасте змінення частоти обертання шпинделя за допомогою 

комбінацій зчеплення зубчастих коліс. Перебір, його призначення. 

Знаменник геометричного ряду передаточних відношень перебору 1,26 та 

1,41. Побудова ряду чисел частоти оберту шпинделя. 

Пристрої гальмування. Види гальмування: механічне, 

противмикання, за допомогою електромагнітної муфти, динамічні 

підшипники ковзання і підшипники кочення. Ручне керування частотою 

оберту шпинделя. Механізми застосовані у верстатах для змінення частоти 

оберту валів. Механізми зміни за допомогою блоків зубчатих коліс, 

перемикаючих муфт, за допомогою рушийної  шпонки та ін. Муфти 

зубчасті і фрикційні, реверсивні механізми.  

Типові елементи механізмів подач. Механізми перетворення 

обертального руху у поступовий. Гвинтова пара гвинт-гайка. Рейкова пара. 

Механізм з конусом зубчастих коліс і накидним зубчастим колесом. 

Механізм з подвійним блоком (множильний  механізм-меандр). 

Реверсивні механізми, механізми автоматичної зупинки верстата, і 

блокування. Призначення швидкого пуску, зупинки і переключення у 

скороченні допоміжного часу при роботі на токарному верстаті. Паразитні 

зубчасті колеса. Зміна направлення подачі за допомогою трензеля.  

Механізми автоматичної зупинки верстата: фрикційні, динамічні, 

гідравлічні, електромагнітні, пневматичні. Механізми блокування 

одночасної повздовжньої і поперечної подачі. Механізми для швидкого 

переміщення супортів. Індивідуальні приводи для супортів і задньої бабки. 



  

Універсальні та спеціалізовані верстатні пристрої. Призначення і 

вимоги до пристосувань. Конструктивні властивості універсальних та 

спеціальних пристосувань.  

Вправи 

1. Визначення по кінематичній схемі передавальних відношень 

пасової, зубчастої та черв’ячної передач. 

2. Визначення частоти обертання шпинделя розрахунковим шляхом 

і по таблицям.  

3. Визначення величини подач по кінематичним схемам і таблицям 

для різних видів механізмів перетворення руху. 

Лабораторно-практична робота 

Складання кінематичної схеми коробки швидкостей токарно–

гвинторізного верстату з натури. 

 

Тема 10. Техніка безпеки при роботі на верстатному 

устаткуванні 

Правила поведінки на території підприємства. Заходи попередження 

травматизму. 

Вимоги безпеки в цехах підприємства. Інструктаж по 

обслуговуванню робочих місць і безпека виконання робіт. Правила 

поведінки в цеху, на робочому місці. Основні причини травматизму. 

Електробезпека. Ураження електричним струмом. Дія електричного 

струму на організм. Види електротравм. Правила безпечної роботи з 

електроінструментами, приладами. Пожежна безпека. Причини пожеж. 

Основні системи пожежного захисту. Забезпечення пожежної безпеки при 

виконання робіт по професії. 

Вимоги безпеки праці та умови їх забезпечення з видів виробництва 

базового підприємства (відповідно до діючих інструкцій, норм і правил 

підприємства). 
 



  

Типова 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 
1 

 

2.  Основи безпеки праці при виконанні робіт за 

професією «Верстатник широкого профілю». 

Загальні відомості про потенціал небезпек. 

Психологія безпеки праці. Організація роботи 

з охорони праці 

6 

 

3.  Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і 

вибухозахист виробництва 
2 

 

4.  Основи електробезпеки 2  

5.  Основи гігієни праці та виробничої санітарії.  

Медичні огляди 
2 

 

6.  Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 
2  

 Усього годин: 15  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок 

навчання та перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює 

порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань 

працівників і посадових осіб. 

 

Тема 2. Основи безпеки праці при виконанні робіт за професією 

«Верстатник широкого профілю». Загальні відомості про потенціал 

небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони 

праці 

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки 

виробничих процесів, обладнання будівель і споруд. 

Основні небезпеки під час проведення робіт за професією 

«Верстатник широкого профілю». 

Роботи з підвищеною небезпекою під час роботи на верстатах. 

Створення безпечних умов праці. 

Безпека праці під час експлуатації механічного й електричного 

інструменту. 



  

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва 

і вибухозахист 

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня 

руйнування промислових аварій. 

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для 

виробництв підвищеної вибухонебезпеки. 

Особливості гасіння пожежі на об’єктах даної галузі.  

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. 

Засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та 

пристрої. Ізолюючі прилади. Робота з переносними електросвітильниками. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці, виробничої санітарії. Медичні 

огляди 

Шкідливі виробничі фактори, основні шкідливі речовини, їх вплив 

на організм людини. 

Основні гігієнічні особливості праці за професією «Верстатник 

широкого профілю». 

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря систем 

опалення та вентиляції. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги. Дії  при 

важких випадках. 

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання 

допомоги при отруюванні чадним газом, алкоголем, нікотином. 



  

Типова навчальна программа з предмета 

«Матеріалознавство» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Неметалеві конструкційні матеріали 4  

2. 
Надтверді матеріали, їх основні властивості та 

застосування 
4  

3. Леговані сталі: спеціальні та тверді сплави 2  

Усього годин: 10  

 

Тема 1. Неметалеві конструкційні матеріали 

Полімери, їх властивості в залежності від взаємного розташування. 

Природні та синтетичні полімери. Старіння полімерів. 

 

Тема 2. Надтверді матеріали, їх основні властивості та 

застосування 

Алмазні порошки та пасти: шліфувальні порошки на основі 

кубічного нітриду бору. 

Марки порошків, характеристики та галузь застосування. 

 

Тема 3. Леговані сталі; спеціальні та тверді сплави 

Сталі, чавуни та сплави, які використовуються під час обробки в 

технологічному процесі шліфувальником 5-го розряду: їх призначення, 

властивості, маркування та особливості термічної обробки. 
 



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Допуски та технічні вимірювання» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Оптичні і оптико-механічні  пристрої 

вимірювання 

4  

2 Допуски розташування осей отворів 2  

Усього годин: 6  

 

Тема 1. Оптичні та оптико-механічні пристрої вимірювання 

Класифікація оптичних пристроїв. Призначення та будова оптичних 

пристроїв. Окулярні мікрометри; пристрої з мікроскопами; колімаційні і 

пружинно-оптичні пристрої; проекційні пристрої; інтерференційні засоби 

вимірювання. 

Оптиметри: вертикальний і горизонтальний. Вертикальний 

довжиномір. Оптико-механічна машина для вимірювання довжини, 

мікроскопи, профілометри і профілографи. Настройка і установка на нуль. 

Читання показань. 

 

Тема 2. Допуски розташування осей отворів 

Типи з’єднань кріпильних деталей: з зазорами в обох деталях, які 

з’єднуються для проходу кріпильних деталей; з зазорами тільки в одній 

деталі, що з’єднується. Способи позначення допусків розташування осей 

отворів: граничне зміщення осей отворів відносно номінального 

розташування; граничне відхилення розмірів, які координують осі отворів. 

Розрахунок величини граничних зміщень. 

Вправа 

Визначити на кресленні допуски розташування осей отворів з’єднання. 



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Електротехніка з основами промислової електроніки» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно- 

практичні 

роботи 

1. 
Електричні вимірювання. 

Електровимірювальні прилади 
3 

 

2. Пристрої промислової електроніки 3  

Усього годин: 6  

 

Тема 1. Електричні вимірювання. Електровимірювальні 

прилади 

Вимірювання потужності у трьох- та чотирьохпровідній трифазній 

мережі змінного струму. Поняття про вимірювання неелектричних 

величин електровимірювальними засобами. Вимірювальні перетворювачі 

неелектричних величин в електричні. 

 

Тема 2. Пристрої промислової електроніки 

Структурна схема підсилювача зі зворотнім зв’язком. Порівняння 

амплітудно-частотних характеристик без негативного та з негативним 

зв’язком. Генератори гармонічних коливань високої частоти та генератори  

прямокутних імпульсів (мультивібратори, тригери), їх основні пристрої. 

Генератори пилкоподібних імпульсів. Поняття про амплітуду, частотну та 

широко імпульсну модуляцію. Уніфіковані стабілізатори на мікросхемах. 
 



  

Типова навчальна програма з предмета  

«Технічне креслення» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

 Машинобудівне креслення   

1. Зображення типових конструкцій 

виробів 

4  

 Спеціальна частина   

2. Читання і виконання креслень за 

професією 

2  

Усього годин: 6  

 

Тема 1. Зображення типових конструкцій виробів 

Зображення кріплення маховиків і рукавів на штоках. Зображення 

кріплення клапанів і золотників на штоках запірної арматури. 

Зображення пристроїв для змащування. 

Зображення способів стопоріння різьбових з’єднань. Конструктивно-

технологічні особливості зображення з’єднань. Відображення даних про 

додаткову обробку деталей у процесі складання виробу. 

 

Тема 2. Читання і виконання креслень за професією 

Читання й виконання креслень вузлів та виробів, креслень передач, 

різноманітних пристроїв, робочих інструментів і механізмів. Деталювання 

складальних креслень з професії.  

Приклади вузлів та виробів 
1. Вали парових і водяних турбін. 

2. Гвинти і гайки з багато західною трапецеїдальною різьбою. 

3. Ексцентрики зі складними лекальними кривими. 

4. Еталони хвоста лопаток парових турбін. 

5. Інжектори водяні і парові. 

6. Каретки токарних верстатів. 

7. Картер зчеплення. 

8. Куліси ковальсько-пресового устаткування. 

9. Лімби циліндричні та конічні. 

10. Муфти багато кулачкові зі спіральними кулачками. 

11. Патрубки парових турбін. 

12. Повзуни. 

13. Прес-форми багато місцеві. 



  

14. Ротори суцільно ковані парових труб та ротори турбогенераторів 

потужністю до 30000 кВт. 

15. Сектори компаундних штампів. 

16. Станини різних складних верстатів великих габаритів. 

17. Статори турбогенераторів з водневим та форсованим 

охолодженням потужністю до 30000 кВт. 

18. Фрези черв’ячні з криволінійним профілем. 

19. Циліндри компресорів та парових турбін. 

20. Черв’яки багато західні, шатуни. 



  

Типова навчальна програма з виробничого навчання 

 

Професія: 8211 Верстатник широкого профілю 

 

Кваліфікація: верстатник широкого профілю 5-го розряду 

 

№  

з/п 
Тема  

Кіл-сть 

годин 

 І. Виробниче навчання  

1. Вступне заняття 2 

2. Безпека праці, електробезпека, пожежна безпека 4 

3. Нарізання багатозахідних різьб 12 

4. Обробка складних ексцентрикових поверхонь деталей 12 

5. 
Фрезерування складних деталей та вузлів на унікальному 

устаткуванні 
12 

6. 
Виконання фрезерних робіт на універсальних і оптичних 

ділильних головках 
12 

7. Шліфування та доводка складних фасонних поверхонь  6 

8. 
Перевірка норм точності металорізальних верстатів за 

основними позиціями 
18 

9. 
Свердлування отворів в деталях з важкооброблюваного 

матеріалу 
6 

 Всього годин: 84 

ІІ. Виробниче навчання на виробництві 

1. 
Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони 

праці і пожежної безпеки на підприємстві 
6 

2. Робота на різнотипових металорізальних верстатах 54 

 Всього годин 60 

 ІІ. Виробнича практика  

1. 
Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони 

праці і пожежної безпеки 
8 

2. 
Самостійне виконання робіт верстатника широкого 

профілю 5-го розряду 
96 

 Кваліфікаційна пробна робота 8 

 Всього годин: 112 

 Разом: 256 

 

  



  

І. Виробниче навчання 

 

Тема 1. Вступне заняття 

Задачі виробничого навчання підвищення кваліфікації робітників на 

виробництві. Етапи професійного зростання.  

Ознайомлення з досвідом роботи передовиків праці і новаторів 

виробництва в цеху.  

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою, програмою 

виробничого навчання, видами робіт що виконує верстатник широкого 

профілю 5-го розряду. 

 

Тема 2. Безпека праці, електробезпека, пожежна безпека 

Інструктаж. Виявлення знань учнями загальних вимог безпеки праці 

при роботі на металорізальних верстатах, причин і видів травматизму.  

Безпечні умови праці при обробці заготовок зі складною установкою 

в чотирьохкулачковому патроні на косинцях та спеціальних 

пристосуваннях. 

Безпека праці при обробці довгих заготовок, які потребують 

застосування пересувних і непересувних люнетів. Вимоги безпеки праці 

при обробці заготовок, які несуть ударне навантаження на різці. Безпека 

праці при застосування  упорів, які обмежують повздовжнє і поперечне 

переміщення супортів. 

Основні відомості про електробезпеку. Захисне заземлення 

устаткування. Міри по забезпеченню безпечної роботи плазмової 

установки, витягувальної вентиляції і системи охолодження. Перевірка 

його придатності перед початком роботи. Правила користування 

пусковими електричними пристроями верстата. Перша допомога при 

ураженні електричним струмом до прибуття лікаря. Основні відомості про 

пожежну безпеку, пожежну сигналізацію. Призначення вогнегасників та 

правила користування ними.  

Вправа 

Вивчення типових інструкції по безпеці праці, електробезпеці та пожежній 

безпеці. 

 

Тема 3. Нарізання багатозахідних різьб 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і безпеки 

праці. 

Настройка кінематичного ланцюга верстата до нарізання багато 

західних різьб. Визначення числа чорнових і чистових проходів. Ділення 

заходу різьби за допомогою поворота шпинделя з заготовкою на частину 

окружності відносно нерухомого різця і за допомогою повздовжнього 

зміщення різця відносно нерухомої заготовки. Поворот заготовки на 

частину окружності за допомогою поводкового ділильного патрона. 



  

Використання гребінок, спеціальних державок з кількома різцями, 

зміщений відносно один одного на крок різьби. Ділення на заходи за 

шкалою, яка знаходиться на задньому кінці шпинделя. 

Навчально-виробничі роботи  
Нарізання на деталях зовнішньої і внутрішньої багатозахідних різьб, 

зовнішньої різьби з вільним ходом різця, з виходом в канавку, а також 

внутрішньої різьби в наскрізних і глухих отворах. 

 

Тема 4. Обробка складних ексцентрикових поверхонь деталей 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і безпеки 

праці. Фарбування торців деталей типа валу. Розмітка осей і накернення; 

свердлування центрових отворів. Установка валика в центрах, обточування 

циліндричних поверхонь, установка валика в змішенних центрах і 

обточування  ексцентрикових поверхонь. Установка противаг при 

обточуванні крупногабаритних ексцентрикових деталей. 

Обробка ексцентрикових деталей типу втулка з використанням 3-4-х 

кулачкового патрону і поліконічної оправки. Обробка ексцентрикових 

поверхонь з установкою на консольних і центрових оправках. 

Обробка  ексцентрикових деталей типа колінчастого вала, що мають 

кілька корінних і шатунних шийок. Застосування пристроїв новаторів 

виробництва.  

 

Тема 5. Фрезерування складних деталей та вузлів на 

унікальному устаткуванні 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і безпеки 

праці. Вправи. Копіювальне фрезерування складних деталей з фасонними 

поверхнями замкнутого і незамкнутого контуру. Об’ємне копіювальне 

фрезерування. Фрезерування наборами фрез. Фрезерування копірними 

фрезами. Використовування універсальних, спеціальних і універсально-

збірних пристосувань (УЗП) для закріплення заготовок зі складними 

поверхнями. 

Фрезерування складних деталей та вузлів на унікальному 

фрезерному устаткуванні. Самостійна наладка і настройка верстату. Вибір 

пристосувань, установка і закріплення заготівки, інструменту. Контроль 

точності обробки. 

 

Тема 6. Виконання фрезерних робіт на універсальних і оптичних 

ділильних головках 
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і безпеки 

праці при виконанні робіт на фрезерних верстатах. 

Вправи  



  

1. Фрезерування за допомогою універсальної ділильної головки, 

приєднаної до гвинта повздовжньої  подачі верхнього (поворотного) стола 

універсально-фрезерного верстата.  

2. Розрахунок передаточного відношення змінних шестерен гітари.         

3. Розрахунок кута розвороту стола в залежності від кута нахилу 

гвинтової канавки, що фрезерується.  

4. Підбір змінних шестерен за довідником фрезерувальника для 

різних кроків гвинтових канавок.  

5. Виконання розрахунків для настроювання повороту ділильної 

головки на нарізання різьб на різьбонарізному фрезерному верстаті.  

6. Вибір фрез. Наладка інструменту і пристосування для виконання 

фрезерних робіт. 

7. Виконання робіт на оптичних і багатошпиндельних ділильних 

головках 

8. Контроль деталей. 

 

Тема 7.  Шліфування і доводка складних фасонних поверхонь 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і безпеки 

праці при виконанні робіт на шліфувальних верстатах. 

Вправи  
1. Шліфування складних контурів методом профільного 

шліфування (шліфування шлицьових валів, зубчатих коліс).  

2. Настройка зубошліфувального верстата на шліфування зубів 

коліс з евольвентним профілем методом копіювання і обкатки.  

3. Фасонна правка шліфувального круга за допомогою 

копіювального механізма.  

4. Настройка шлицешліфувального верстата на шліфування 

шлицевих валів профілюючим кругом методом одночасного шліфування 

бокових поверхонь і дна шлиців. Правка профільного круга. 

Пристосування, що використовуються при фасонному шліфуванні. 

5. Абразивні інструменти і режими фасонного шліфування. 

6. Шліфування електрокорундом. 

7. Шліфування складних фасонних поверхонь зубчастих коліс і 

шлицьових валів методом копіювання і обкатки.  

8. Шліфування і доводка зовнішніх і внутрішніх фасонних 

поверхонь. Точність обробки за 6-м квалітетом з застосуванням 

охолоджувальної рідини.  

9. Шліфування довгих шлицьових валів з застосуванням декількох 

люнетів. 

 

Тема 8. Перевірка норм точності металорізальних верстатів за 

основними позиціями 



  

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і безпеки 

праці. 

Вправи  
1. Регулювання на тяжіння ременів головного приводу, 

регулювання гальма шпинделя, регулювання ходу каретки, супортів 

токарного верстату. 

2. Регулювання зазору між ходовим гвинтом і гайкою,  регулювання 

клинів столу і полозків фрезерного верстату. 

3. Регулювання зазору між шийками шпинделя і вкладиша 

підшипника шліфувального верстату. 

4. Регулювання підшипників шпинделя свердлильних верстатів. 

 

Тема 9. Свердлування отворів в деталях з важкооброблюваного 

матеріалу  

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і безпеки 

праці. Способи свердлування важкооброблюваних сплавів (жароміцних, 

титанових, нержавіючих сталей). 

Вправи  
1. Свердлування вкороченими свердлами. Використання напрямних 

втулок жорсткості при свердлінні. Особливості геометрії заточки свердел,  

виконання стружко-ділильних канавок. 

2. Свердлування з охолодженням 50%-вою емульсією, хлористим 

барієм з добавками 10%-го розчину натрію. 

3. Самостійне налагоджування свердлильних верстатів і 

свердлування отворів в заготовках з важкооброблюваного матеріалу. 

Використання пристосувань новаторів для ефективного виконання робіт. 

4. Точність обробки за 6-м квалітетом. 

 

ІІ. Виробниче навчання на виробництві 

 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони 

праці і пожежної безпеки на підприємстві 

Структура підприємства і організація праці на підприємстві. Основні 

цехи підприємства, обладнання, продукція, що випускається. Допоміжні 

служби, їх задачі, основні функції. 

Комплексна система управління якістю роботи і продукції на 

підприємстві. Планування роботи і контроль якості роботи на виробничій 

дільниці, в бригаді, на робочому місці. 

Система управління охороною праці, організація служби безпеки на 

підприємстві. Використання засобів техніки безпеки та індивідуального 

захисту. 

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці і 

робочому місці. 



  

 

Тема 2. Робота на різнотипових металорізальних верстатах 

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, техніки 

безпеки.  

Ознайомлення учнів з робочими місцями, порядок їх переміщення з 

метою їх ознайомлення виробничих робіт на різних металорізальних 

верстатах. Розбір креслень, карт технологічного процесу на конкретному 

робочому місці. 

Навчально-виробничі роботи  
Виконання робіт 5-го розряду на токарних, фрезерних, 

шліфувальних, свердлувальних верстатах по кресленням і картам 

технологічного процесу по встановленим режимам різання. 

Освоєння прийомів і методів праці передовиків та новаторів 

виробництва. 

 

ІІІ. Виробнича практика 

 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони 

праці і пожежної безпеки 

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки (проводить інженер 

по охороні праці підприємства). Система управління охороною праці, 

організація служби безпеки праці на виробництві. Використання засобів 

техніки безпеки та індивідуального захисту.  

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом 

виготовлення продукції на підприємстві, з міжзмінною передачею 

устаткування й організацією виробництва. 

Ознайомлення з організацією планування праці й контролю якості 

робіт на виробничій дільниці, у бригаді, на робочому місці. 

Ознайомлення з організацією робочих місць передовиків і новаторів 

виробництва, з роботою по раціоналізації та винахідництву. 

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці й 

робочому місці. 

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт верстатника широкого 

профілю 5-го розряду 

Самостійне виконання верстатних робіт, передбачених 

кваліфікаційною характеристикою, на токарних і фрезерних верстатах за 6-

7-м квалітетами, на свердлувальних верстатах за 6-м квалітетом та на 

шліфувальних   верстатах   з   застосуванням   охолоджувальної   рідини   

за 6-м квалітетом за допомогою різних пристроїв та точним вивірянням у 

декількох площинах.  

 



  

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

 

Приклади робіт 
1. Вали парових і водяних турбін великої потужності – шліфування 

з доведенням. 

2. Вали розподільні дизелів довжиною понад 1000 до 6000 мм –

остаточне оброблення. 

3. Гвинти і гайки з багатозахідною трапецеїдальною різьбою –

обточування та нарізання різьби. 

4. Ексцентрики зі складними лекальними кривими – фрезеруванн і 

по контуру за розміткою. 

5. Еталони хвоста лопаток парових турбін – шліфування хвостової 

частини та уклонів. 

6. Інжектори водяні і парові – токарне оброблення. 

7. Каретки токарних верстатів – остаточне фрезерування за 

профілем. 

8. Картер зчеплення – фрезерування площин, свердління та 

розточування отворів. 

9. Куліси ковальсько-пресового устаткування – токарне 

оброблення. 

10. Лімби циліндричні та конічні – фрезерування. 

11. Муфти багатокулачкові зі спіральними кулачками – 

фрезерування западин і скосів. 

12. Патрубки парових турбін – свердління та розгортання отворів 

двох половин в складанні. 

13. Повзуни – фрезерування площин та «ластівчиного хвоста». 

14. Прес-форми багатомісні – шліфування. 

15. Ротори суцільноковані парових турбін – попереднє оброблення. 

16. Ротори турбогенераторів потужністю до 30000 кВт – 

фрезерування пазів під обмотування на роторно-фрезерних верстатах. 

17. Сектори компаундних штампів – фрезерування по контуру. 

18. Станини різних складних верстатів великих габаритів –

свердління, зенкування, розгортання отворів. 

19. Статори турбогенераторів з водневим та форсованим 

охолодженням потужністю до 30000 кВт – фрезерування пазів, 

розточування отворів та шліфування шийок. 

20. Фрези черв'ячні шліцьові з криволінійним профілем – 



  

шліфування профільне зубів. 

21. Циліндри компресорів – токарне оброблення. 

22. Циліндри парових турбін – свердління та розгортання отворів 

горизонтальних та вертикальних рознімань. 

23. Черв'яки багатозахідні – остаточне нарізання різьби. 

24. Шатуни – токарне оброблення. 

 



  

Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

Професія: 8211 Верстатник широкого профілю 

 

Кваліфікація: верстатник широкого профілю 5-го розряду 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ 

 

1. Конструктивні особливості й правила перевірки на точність 

верстатів різної конструкції.  

2. Настройку кінематичного ланцюга.  

3. Підбір змінних шестерень за довідником фрезерувальника для 

різних кроків гвинтових канавок.  

4. Настройку зубошліфувального верстата на шліфування зубів коліс з 

револьверними профілями методом копіювання і обкатки.  

5. Настройку шліце-шліфувального верстата,  універсальних і 

спеціальних пристроїв. 

6. Способи установлення і вивірення деталей.  

7. Геометрію, правила заточування, доведення всіх видів різального 

інструменту.  

8. Систему допусків і посадок, квалітети (класи точності) та 

параметри шорсткості (класи чистоти оброблення). 

9. Конструктивні особливості й правила застосування різних 

універсальних і спеціальних пристроїв.  

10. Будову складного контрольно-вимірювального інструменту і 

приладів. 

11. Основи теорії різання металів. Основні принципи калібрування 

складних профілів.  

12. Правила визначення режиму шліфування залежного від матеріалу, 

форми виробів і марки шліфувальних верстатів.  

13. Основи ведення підприємницької діяльності. 

  

ВМІЄ 

 

1. Обробляти деталі на токарних і фрезерних верстатах за 6-7-м 

квалітетами. 

2. Обробляти ексцентрикові деталі у трьох- і чотирьохкулачковому 

патроні. 

3. Фрезерувати складні деталі та вузли на свердлильних верстатах за 

6-м квалітетом та на шліфувальних верстатах із застосуванням 

охолоджувальної рідини за 6-м квалітетом.  

4. Свердлити, розгортати, розточувати отвори в деталях з легованих 

сталей, спеціальних і твердих сплавів.  



  

5. Нарізати всілякі різьби і спіралі на універсальних та оптичних 

ділильних головках з виконанням усіх необхідних розрахунків.  

6. Фрезерувати складні великогабаритні деталі та вузли на 

унікальному устаткуванні.  

7. Шліфувати складні контури методом профільного шліфування.  

8. Шліфувати електрокорундом. 

9. Визначити послідовність переходів та виконувати технічні 

розрахунки. Читати робочі креслення деталей.  

10. Користуватися технологічною документацією та паспортами 

верстатів.  



  

Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника  

професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи, організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації)  кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія: 8211 Верстатник широкого профілю 

 

2. Кваліфікація: верстатник широкого профілю  6-го  розряду 

 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати:  
конструкцію і правила перевірки на точність верстатів, які 

обслуговує;  

наладку верстату для нарізання багатозахідних метричних, 

дюймових різьб;  

контроль і вимірювання при обробці різьбових деталей;  

наладку реверсивних механізмів;  

автоматичну зупинку й блокування токарного верстата;  

способи установлення, кріплення і вивірки особливо складних 

деталей та інструменту, методи визначення послідовності оброблення;  

будову, геометрію і правила термооброблення;  

заточування й доведення всіх видів нормального і спеціального 

різального інструменту;  

пристосування й інструменти, що використовуються при шліфуванні 

поверхонь складеної конфігурації;  

систему допусків і посадок, квалітети (класи точності) та параметри 

шорсткості (класи чистоти оброблення); 

правила визначення найвигідніших режимів різання за довідниками і 

паспортом верстату;  

основні принципи калібрування особливо складних профілів;  

правила і способи правки шліфувальних кругів для оброблення 

складних профілів;  

способи досягнення установлених квалітетів і параметрів 

шорсткості. 

 

Повинен уміти: 

обробляти деталі на токарних і фрезерних верстатах особливо 

складні, експериментальні та деталі, які дорого коштують, та інструмент за 

6-7-м квалітетами (1-2-м класами точності) і шліфувальних верстатах з 

застосуванням охолоджувальної рідини за 1-5-м квалітетами (0-1-м 

класами точності);  



  

нарізати відповідальні багатозахідні різьби складного профілю будь-

якого модуля та відстані; 

фрезерувати особливо складні великогабаритні відповідальні деталі, 

вузли, тонкостінні довгі деталі, які схильні до короблення та деформації, 

на унікальних фрезерних верстатах;  

шліфувати й доводити зовнішні та внутрішні поверхні складної 

конфігурації, що сполучаються, з важкодоступними для оброблення та 

вимірювання місцями, які вимагають декількох перестановок та точного 

вивіряння з застосуванням оптичних приладів. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги  

Повинен: 

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче 

місце;  

дотримуватися норм технологічного процесу; 

не допускати браку в роботі; 

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і 

усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, 

повені тощо); 

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для 

виконання професійних обов’язків; 

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах 

професійної діяльності. 

 

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації 

осіб 

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти  

Базова  або повна  загальна середня освіта. 

5.2. При підвищенні  кваліфікації 

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією 

«Верстатник широкого профілю» 5-го розряду; стаж роботи за професією 

не менше 1 року.  

5.3. Після закінчення навчання 

Базова або повна загальна середня освіта,  професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією 

«Верстатник широкого профілю» 6-го розряду; без вимог до стажу роботи. 

 



  

6. Сфера професійного використання випускника 

Переробна промисловість. Виробництво готових металевих виробів, крім 

машин і устаткування. Виробництво машин і устаткування, н.в.і.у. 

 

7. Специфічні вимоги 

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку 

навчання  відповідно до законодавства.  

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими 

та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці 

жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 

7.3. Медичні обмеження. 



  

Типовий навчальний план 

 

Професія: 8211 Верстатник широкого профілю 

 

Кваліфікація: верстатник широкого профілю 6-го розряду

   

Загальний фонд навчального часу: 382 години 

 

№№ 

з/п 

Навчальні предмети 

Кількість годин 

Всього З них на 

лабораторно

-практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 28 1 

1.1 Основи правових знань  6  

1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 6  

1.3 Інформаційні технології 6 1 

1.4 Резерв часу 10  

2 Професійно-теоретична підготовка 100  

2.1 Технологія верстатних робіт 61  

2.2 Охорона праці  15  

2.3 Матеріалознавство  6  

2.4 Допуски та технічні вимірювання 6  

2.5 
Електротехніка з основами промислової 

електроніки 
6  

2.6 Технічне креслення 6  

3 Професійно-практична підготовка 226  

3.1 Виробниче навчання в майстерні 54  

3.2 Виробниче навчання на виробництві 60  

3.3 Виробнича практика  112  

4 Консультації 20  

5 Державна кваліфікаційна атестація  8  

6 Загальний обсяг навчального часу (без п.4) 362 1 

 

 



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Основи правових знань» 
 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Сімейне законодавство України  3  

2. Спадкове законодавство України 3  

 Усього годин: 6  

 

 

Тема 1. Сімейне законодавство України  

Права і обов’язки батьків і дітей.  Правове положення дитини за 

сімейним законодавством. 

Особисті та майнові правовідносини між батьками і дітьми.  

Спільна власність подружжя, види. 

 

Тема 2. Спадкове законодавство України 

Спадкоємство за законом та заповітом. Обов’язкова частина у  

спадку. Секретний заповіт. Спадкування за правом представлення. 

Здійснення права на спадкування – прийняття та відмова від 

спадщини, перерозподіл.  

Спадковий договір. 

 

 

 

 



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Основи підприємницької діяльності в 

галузі 
2  

2. 
Основи організації управління 

виробництвом в галузі 
3  

 3.  Система обслуговування бізнесу 1  

 Усього годин: 6  

 

Тема 1. Основи підприємницької діяльності в галузі 

Процес створення підприємства в галузі. Вибір сфери 

підприємницької діяльності. Способи входження в бізнес. Бізнес-план як 

інструмент підприємницької діяльності, призначення і структура. Джерела 

залучення коштів. Складання установчих документів. Державна реєстрація 

суб'єктів підприємницької діяльності. 

 

Тема 2. Основи організації управління виробництвом 

Поняття та необхідність управління. Суть управлінської діяльності. 

Інструменти управління. Сучасні принципи управління: чіткий розподіл 

праці, додержання дисципліни і порядку, повноваження й відповідальність, 

використання мотивації високопродуктивної праці.   

Організаційні структури управління підприємством, її переваги. 

Шляхи удосконалення управління виробництвом. 
 

Тема 3. Система обслуговування  бізнесу 

Система обслуговування бізнесу. Використання ЕОМ у бізнесі. 

Програми для офісу. Інтернет, комп’ютерні мережі. Консалтингові фірми. 

Юридичні консультації. Арбітражні суди. Аудиторські фірми. Служби 

зайнятості та агенції з працевлаштування. 

 

 



  

Типова навчальна програма з предмета  

«Інформаційні технології» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  Розвиток інформаційних технологій 3  

2.  
Застосування системи Autocard та системи  

Компас 
3 1 

 Усього годин: 6 1 

 

 

Тема 1. Розвиток інформаційних технологій 

Основні положення розвитку інформаційних технологій. Сховища 

даних. WAP-технології. Цифрові технології. 

 

Тема 2. Застосування системи Autocard та системи Компас  

Системи об’ємного проектування. Об’ємні моделі. Створення 

креслень за допомогою Autocard та системи Компас. Засоби створення 

технічної документації.  

Система Autocart та система Компас. Застосування цих систем для 

проектування технологічної документації. Дистанційний контроль. 

Лабораторно-практична робота 

Створення креслень за допомогою Autocard та системи Компас. 



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Технологія верстатних робіт» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Сучасні технології виробництва і 

забезпечення уніфікації деталей, вузлів і 

технологічних процесів 

1  

2. Способи нарізання відповідальних 

богатозахідних різьб складного профілю 

10  

3. Фрезерування складних великогабаритних 

деталей на унікальних фрезерних верстатах 

8  

4. Способи шліфування поверхонь складної 

конфігурації та активний контроль при 

шліфуванні 

10  

5. Експлуатація металорізальних верстатів та 

правила їх прийому з капітального ремонту 

8 2 

6. Модернізація та автоматизація 

металорізальних верстатів 

10  

7. Сучасні технологічні процеси обробки 

деталей 

12  

8. Техніка безпеки при роботі на 

металорізальних верстатах підприємства 

2  

 Всього годин: 61 2 

 

Тема 1. Сучасні технології виробництва і забезпечення уніфікації 

деталей, вузлів і технологічних процесів 

Соціально-економічне і народно-господарче значення професії 

верстатника широкого профілю, перспективи розвитку галузі. Сучасні 

технології виробництва і забезпечення уніфікації деталей, вузлів і 

технологічних процесів. 

Доцільність підвищення кваліфікації робітників. 

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою верстатника 

широкого профілю 6-го розряду, програмою теоретичного і виробничого 

навчання. Структура і зміст курсу, його учбово-виховні завдання. 

Поняття про трудову і технологічну дисципліну, культуру праці 

робітника. 

 

Тема 2. Способи нарізання відповідальних богатозаходних різьб 

складного профілю 



  

Прийоми заточування й доводки різьбових різців різного профілю. 

Способи заточування різців на універсально-заточних верстатах із 

застосуванням абразивних кругів різного профілю для трикутної, 

прямокутної,  трапецеїдальної, упорної та круглої різьб. Принцип підбору 

передніх і задніх кутів різця в залежності від матеріалу, на поверхні якого 

буде нарізано різьбу. 

Порядок наладки токарно-гвинторізного верстату і підбирання 

змінних зубчастих коліс гітари для нарізання богатозаходних різьб.  

Способи нарізання трубних різьб. Визначення припусків на обробку і 

кількість проходів. Принцип застосування попередньо блоків різців. 

Способи зберігання стержневих круглих різців і призматичних гребінок. 

Вибір ЗОР. Способи нарізання конічних різьб. Методи контролю різьби. 

 

Тема 3. Фрезерування складних великогабаритних деталей на 

унікальних фрезерних верстатах  

Фрезерні верстати для обробки складних великогабаритних деталей 

за 6-7м квалітетами (1-2м класами точності) Класифікація фрезерних 

верстатів. Основні вузли і механізми фрезерних верстатів. Кінематичні 

схеми сучасних моделей безконсольно-фрезерних, повздовжньо-фрезерних 

верстатів, одно- та двостоякових фрезерних верстатів карусельно-

фрезерних верстатів. Особливості роботи на безконсольно-фрезерних 

верстатах з поворотною фрезерною головкою (для фрезерування під 

кутом), з круглим столом (для карусельної подачі). 

Поєднання свердлильних і фрезерних робіт на безконсольно-

фрезерному верстаті. 

Метод повної обробки деталі без переустановлювання. 

Вправи  
1. Складання структурної схеми коробки швидкостей верстату. 

2. Пристосування для установки й закріплення заготовок. Вимоги 

до установки інструменту і заготівок. 

3. Раціональна організація робочого місця фрезерувальника, вимоги 

безпеки при роботі на безконсольно-фрезерних, верстатах.  

4. Припуски на обробку плоских поверхонь для попереднього і 

кінцевого фрезерування. Основні дефекти фрезерування, їх попередження.  

5. Методи і засоби контролю оброблених поверхонь.  

6. Режими різання.  

7. Будова і кінематична схема ділильних головок. Види робіт, що 

виконуються з застосуванням ділильних пристроїв: багатошпиндельних і 

оптичних ділильних головок 

8. Розрахунок для налагоджування універсальних ділильних голівок 

на просте і диференційне ділення.   

 



  

Тема 4. Способи шліфування поверхонь складної конфігурації та 

активний контроль при шліфуванні 

Шліфування зовнішніх циліндричних поверхонь за 6-7м квалітетами 

(1-2м класами точності). Способи установки оброблюваної деталі в 

центрах. Поперечне і кінцеве шліфування. Види дефектів, їх причини і 

попередження. Методи і засоби контролю оброблених поверхонь. 

Шліфування зовнішніх конічних поверхонь. Методи обробки конічних 

поверхонь на круглошліфувальних верстатах. Способи обробки конічних 

поверхонь. Режим різання. Дефекти при обробці, їх причини і 

попередження. Методи і засоби контролю оброблених поверхонь. 

Шліфування отворів і торцевих поверхонь. Режим і способи шліфування 

отворів. 

Пристосування для установки деталей складної конфігурації. 

Режими шліфування. Дефекти шліфування, їх причини і попередження. 

Методи і засоби контролю оброблених поверхонь. Вимоги безпеки. 

Вправи  

1. Читання кінематичних схем шліфувальних верстатів.  

2. Аналіз технологічних процесів шліфувальної обробки деталей.  

3. Визначення режимів шліфування на конкретні умови обробки. 

 

Тема 5. Експлуатація металорізальних верстатів і правила їх 

прийому з капітального ремонту 

Система обслуговування металорізальних верстатів. Функції 

верстатника по обслуговуванню верстатів. Догляд за верстатами. Типові 

несправності устаткування і пристосувань, їх усунення. Відомості про 

норми точності металорізальних верстатів. Інструмент і прилади, які  

застосовуються при перевірці верстатів на точність. Елементарні відомості 

про перевірку верстатів на точність, продуктивність, потужність. 

Вимоги до установки верстатів на фундамент. Поняття про технічну 

діагностику, стан металорізальних верстатів. 

Лабораторно-практична робота  

Перевірка верстату (по завданню викладача) на точність стосовно 

вимог державних стандартів. 

 

Тема 6. Модернізація та автоматизація  металорізальних 

верстатів 

Модернізація верстатів. Основні напрямки модернізації, підвищення 

потужності, збільшення кількості ступенів частоти обертання шпинделя, 

підвищення верхньої границі частоти обертання шпинделя, підвищення 

потужності. 

Пристрої для механізації й автоматизації закріплення заготовки і 

знімання деталі, прискорюючи приближення та віддалення супорта, 

покращення умов безпечної роботи на верстаті.  



  

Використання потужності та витрати енергії при обробці деталі на 

токарних верстатах. Залежність складових сил діючих на різець при 

точінні від міцності матеріалу заготовки геометричних параметрів різця, 

глибини різання подачі. Методи зменшення затрат електроенергії. 

Зменшення часу на холосту роботу електродвигуна, зменшення сил тертя 

за рахунок змащування верстату і своєчасного ремонту.  

Способи підвищення швидкості верстату, збільшення діаметра 

ведучого шківа (на валу електродвигуна) і зменшення діаметра веденого 

шківа (на першому валу коробки швидкості). Шляхи підвищення 

жорсткості верстату і його технологічних можливостей. 

Модернізація верстатів з метою вузької спеціалізації на обробку 

заготовок конкретних деталей.  

Механізація окремих вузлів верстатів. Застосування пневматичних 

приводів станочних пристосувань, патронів, пінолі задньої бабки. 

Використання гідравлічних копіювальних пристроїв. 

 

Тема 7. Сучасні технологічні процеси обробки деталей 

Загальні принципи технологічних процесів обробки типових деталей. 

Розробка технологічного процесу на обробку деталей в залежності від типу 

виробництва. Послідовність операцій з раціональним використанням 

технологічних можливостей устаткування та інструменту. Вибір 

раціональних режимів обробки. Оформлення технологічної документації 

згідно державного стандарту. 

Напрямки підвищення продуктивності праці, якості продукції. 

Зниження собівартості економії матеріалів. Раціональна організація праці і 

обслуговування робочого місця верстатника. 

 

Тема 8. Техніка безпеки при роботі на металорізальних верстатах 

підприємства 

Правила поведінки на території підприємства. Заходи попередження 

травматизму. 

Вимоги безпеки в цехах підприємства. Інструктаж по 

обслуговуванню робочих місць і безпека виконання робіт. Правила 

поведінки в цеху, на робочому місці. Основні причини травматизму. 

Електробезпека. Ураження електричним струмом. Дія електричного 

струму на організм. Види електротравм. Правила безпечної роботи з 

електроінструментами, приладами. Пожежна безпека. Причини пожеж. 

Основні системи пожежного захисту. Забезпечення пожежної безпеки при 

виконання робіт по професії. 

Вимоги безпеки праці та умови їх забезпечення з видів виробництва 

базового підприємства (відповідно до діючих інструкцій, норм і правил 

підприємства). 



  

Типова 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  

2. Основи безпеки праці при виконанні робіт за 

професією «Верстатник широкого профілю». 

Загальні відомості про потенціал небезпек. 

Психологія безпеки праці. Організація роботи з 

охорони праці 

5  

3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і 

вибухозахист виробництва 

2  

4. Основи електробезпеки 1  

5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії.  

Медичні огляди 

3  

6. Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 
2  

 Усього годин: 15  

 

Тема 1. Правові  та організаційні основи охорони праці 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження й 

усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення 

ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення 

працівників засобами індивідуального та колективного захисту. 

 

Тема 2. Основи безпеки праці при виконанні робіт за професією 

«Верстатник широкого профілю». Загальні відомості про потенціал 

небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони 

праці 

Основні небезпеки під час проведення робіт за професією 

«Верстатник широкого профілю». 

Роботи з підвищеною небезпекою під час роботи на верстатах. 

Створення безпечних умов праці. 

Безпека праці під час експлуатації механічного і електричного 

інструменту. 

Правила та заходи попередження нещасних випадків і аварій. План 

евакуації з приміщень у випадку аварії. 

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План 

евакуації з приміщень у разі аварії. 



  

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини  та 

наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку 

життя і здоровя людей. Приклади  великих техногенних аварій і катастроф 

та їх наслідки.  

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва 

і вибухозахист 

Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя 

і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх 

наслідки. 

Особливості гасіння пожежі в кувально-пресових цехах. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від 

блискавки. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії.  Медичні 

огляди 

Основні гігієнічні особливості праці за  професією «Електрозварник 

ручного зварювання».  

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря у 

виробничих, навчальних та побутових приміщення. Правила експлуатації 

систем опалення та вентиляції. 

Санітарно-побутове забезпечення  працівників. Щорічні медичні 

огляди  неповнолітніх працівників, осіб віком до 21-го року. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

Надання першої допомоги потерпілим. Транспортування 

потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до 

транспортних засобів. 

 



  

Типова навчальна програма з предмета  

«Матеріалознавство» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього  

з них 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Вплив різних факторів на механічні 

властивості матеріалів  

2  

2. Сучасні інструментальні  матеріали 

для лезового оброблення  

2  

3. Спеціальні сталі та сплави  2  

Усього годин:  6  

 

Тема 1. Вплив різних  факторів на механічні властивості 

матеріалів 

Залежність  механічних характеристик міцності  та пластичності від  

окремих факторів: температури, пластичного деформування, швидкості 

навантаження, виду напруженого стану, радіоактивного опромінення, 

масштабного фактору, впливу зовнішнього  середовища. 

Явища синьоламкості, холодноламкості металу. Повзучість. 

Жароміцність і жаростійкість. Наклеп  і його вплив на властивості металу. 

 

Тема 2. Сучасні інструментальні матеріали для лезового 

оброблення 

Загальна характеристика сучасних  інструментальних матеріалів для 

лезового оброблення. Вуглецеві та низьколеговані інструментальні сталі. 

Швидкорізальні сталі. Тверді сплави. Інструментально - різальна кераміка. 

Синтетичні  надтверді  матеріали – композити. 

 

Тема 3. Спеціальні сталі та сплави 

Спеціальні сталі та сплави, їх призначення, властивості, застосування 

та маркування. Вплив домішок на властивості. 



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Допуски та технічні вимірювання» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Науково-технічні методи стандартизації 1  

2. Пневматичні пристрої вимірювання 2  

3. Допуски розмірів, які входять до 

розмірних ланцюгів 

3  

 Усього годин: 6  

 

Тема 1. Науково-технічні методи стандартизації 

Роль уніфікації, агрегативування і  спеціалізації. Ефективність 

розвитку  сучасного виробництва. 

Активний вплив стандартизації на виробництво. 

Комплексна стандартизація. Методи комплексної стандартизації. 

Комплексний (дедуктивний) метод стандартизації – від розвитку машин і 

обладнання для народного господарства до галузевої стандартизації і 

комплексного забезпечення цих машин матеріалами, уніфікованими 

агрегатами та комплектуючими виробами. 

Індуктивний метод стандартизації і його значення для продукції 

масового автоматизованого виробництва. 

 

Тема 2. Пневматичні пристрої вимірювання 

Призначення, класифікація і будова пневматичних пристроїв 

вимірювання. 

Пневматичні довжиноміри низького тиску (5·10
3 

Па) з рідинними 

манометрами.  

Пневматичні довжиноміри високого тиску (5·10
5 
Па) з ротаметрами. 

Диференціальні пневматичні пристрої високого тиску (2·10
5 

Па) з 

сильфонами. 

Метрологічні характеристики пневматичних пристроїв. 

  

Тема 3. Допуски розмірів, які входять до розмірних ланцюгів 

Розрахунки допусків розмірів, що входять до розмірних ланцюгів. 

Перевірочний розрахунок допусків складових ланок за допомогою 

методу імовірності. 

Проектний розрахунок допусків  складових ланок. 



  

Приклади розрахунку допусків розмірів, які входять до розмірних 

ланцюгів. Розрахунки допусків при груповій взаємозамінності, підгонці і 

регулюванні в розмірних ланцюгах. 

Розрахунки допусків компенсуючих  розмірів. 



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Електротехніка з основами промислової електроніки» 
 

 

Тема 1. Електричні вимірювання. Електровимірювальні 

прилади 

Вимірювання потужності у три- та чотирипровідної трифазної 

мережі змінного струму. Поняття про вимірювання неелектричних 

величин електровимірювальними засобами. Вимірювальні перетворювачі 

неелектричних величин в електричні. 

 

Тема 2. Прилади промислової електроніки  

Осцилограф, його структурна схема та принцип дії. 

 

Тема 3. Пристрої промислової електроніки 

Структурна схема підсилювача зі зворотнім зв'язком. Порівняння 

амплітудно-частотних характеристик без негативного та с негативним 

зв'язком. Генератори гармонічних коливань високої частоти та генератори  

прямокутних імпульсів (мультивібратори, тригери), їх основні пристрої. 

Генератори пилкоподібних імпульсів. Поняття про амплітуду, частотну та 

широко імпульсну модуляцію. Уніфіковані стабілізатори на мікросхемах 

К142.  

 
 

 

 

 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Електричні вимірювання. 

Електровимірювальні прилади 

2  

2. Прилади промислової електроніки 2  

3. Пристрої промислової електроніки 2  

 Всього годин: 6  



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Технічне креслення» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

 Спеціальна частина   

1. Читання і виконання креслень за 

професією 

6  

 Усього годин: 6  
 

 

Тема 1. Читання і виконання креслень за професією 

Читання й виконання робочих креслень деталей з професії 

«Верстатник широкого профілю». Індивідуальні завдання з читання і 

виконання креслення деталей: 

1. Вали парових турбін високого та низького тиску; вали розгонні. 

2. Вари розподільні дизелів довжиною понад 6000 мм. 

3. Вали калібрувального стану. 

4. Валки універсальних клітей для прокатування полегшених 

профілів. 

5. Колеса зубчасті вимірювальні для цистерн. 

6. Копіри складної конфігурації, копіри барабанні. 

7. Корпуси, рамки, основи високочутливих навігаційних приладів, 

матриці, вставки та пуансони складної конфігурації з утопленими 

радіусами та багато гніздові. 

8. Накатки для профільного шліфування, протяжки евольвентні, 

гострошліцеві та шліцові прямо бічні. 

9. Різці фасонні з профілем, особливо складної конструкції. 

10. Ротори турбогенераторів потужністю 30000 кВт та вище. 

11. Статори турбогенераторів з водневим та форсованим 

охолодженням потужністю 30000 кВт та вище, черв’яки багатозахідні. 

  



  

Типова навчальна програма з виробничого навчання 

 

Професія: 8211 Верстатник широкого профілю 

 

Кваліфікація: верстатник широкого профілю 6-го розряду 

 

№  

з/п 
Тема  

Кіл-сть 

годин 

 І. Виробниче навчання  

1. Вступне заняття 2 

2. Безпека праці, електробезпека, пожежна безпека 4 

3. 
Способи нарізання відповідальних багатозахідних різьб 

складного профілю 
18 

4. 
Фрезерування складних великогабаритних деталей на 

унікальних фрезерних верстатах  
12 

5. Шліфування поверхонь складної конфігурації  12 

6. 
Наладка реверсивних механізмів, автоматичної зупинки і 

блокування токарного  верстата 
6 

 Усього годин: 54 

ІІ. Виробниче навчання на виробництві 

1. 
Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони праці 

і пожежної безпеки на підприємстві 
6 

2. Робота на металорізальних  верстатах  54 

 Усього годин: 60 

 ІІІ. Виробнича практика  

1. 
Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони праці 

і пожежної безпеки 
8 

2. 
Самостійне виконання робіт верстатника широкого профілю 

6-го розряду 
96 

 Кваліфікаційна пробна робота 8 

 Усього годин: 112 

 Разом: 226 

 

І. Виробниче навчання 

 

Тема 1. Вступне заняття 

Задачі виробничого навчання підвищення кваліфікації робітників на 

виробництві. Етапи професійного зростання.  

Ознайомлення з досвідом роботи передовиків праці та новаторів 

виробництва в цеху.  



  

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою, програмою 

виробничого навчання, видами робіт що виконує верстатник широкого 

профілю 6-го розряду. 

 

Тема 2. Безпека праці, електробезпека, пожежна безпека 

Інструктаж. Виявлення знань учнями загальних вимог безпеки праці 

при роботі на металоріжучих верстатах.  

Безпечні умови праці при обробці ексцентричних поверхонь на 

деталях типа втулок і валів, крупногабаритних заготовок валів, маховиків, 

заготовок зубчатих коліс великого діаметра. 

Безпека праці при обробці поковок, крупного чавунного та стального 

лиття. Безпечні умови праці при обробці заготовок, що потребують 

застосування грузопідйомних механізмів для їх встановлення і зняття.   

Дотримання безпеки праці і пожежної безпеки при роботі плазмової 

установки, витягувальної вентиляції і системи охолодження. 

Електробезпека. Захисне заземлення устаткування. Перевірка його 

придатності перед початком роботи. Правила користування пусковими 

пристроями верстата. Перша допомога при ураженні електричним 

струмом. Пожежна безпека, пожежна сигналізація. Призначення 

вогнегасників та правила користування ними.  

Вправа  

Вивчення типових інструкції по безпеці праці, електробезпеці та 

пожежній безпеці. 

 

Тема 3. Способи нарізання відповідальних багатозахідних різьб 

складного профілю 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і безпеки 

праці. заточування на шліфувально-обдирочних і універсальних заточних 

верстатах різьбових різців для нарізання трикутної, прямокутної, 

трапецеїдальної, круглої, упорної різьб. Доводка різців. Підбір 

геометричних параметрів (передніх і задніх кутів) різця в залежності від 

обробляємого матеріалу.  

Наладка верстату для нарізання багатозаходних метричних, 

дюймових, модульних різьб. 

Нарізання багатозаходних різьб відповідної складності профілю і 

модулю та довжини. Виконання необхідних розрахунків. Попереднє і 

кінцеве нарізання різьби з заданим припуском на обробку і кількістю 

робочих ходів. 

Використання багатониткових різців, круглих призматичних 

гребінок, різцевих блоків, настроєних попередньо. 

Контроль і вимірювання при  обробці різьбових деталей. 

Застосування змащувально-охолоджувальної рідини. Чистове нарізання 



  

профіля черв’ячних валів 6-7-м квалітетів точності. Нарізання зовнішніх і 

внутрішніх конічних різьб.  

Навчально-виробничі роботи 

Нарізання відповідальних багатозахідних різьб складного профілю будь-

якого модулю і відстані високопродуктивними способами. Контроль різьб. 

 

Тема 4.  Фрезерування складних великогабаритних деталей на 

унікальних фрезерних верстатах 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і безпеки 

праці при виконанні даної обробки.  

Фрезерування великогабаритних деталей з чавуну, сталі, кольорових 

металів і сплавів на універсальних повздовжньо-фрезерних верстатах з 

кількома торцевими і твердосплавними, циліндричними, конічними та 

іншими фрезами.  

Навчально-виробничі роботи  
Фрезерування складних великогабаритних деталей зі складними 

поверхнями за 6-7-м квалітетами (1-2м класами точності). Самостійна   

настройка верстату, вибір пристосувань, закріплення заготовки. Контроль 

точності обробки. 

 

Тема 5. Шліфування поверхонь складної конфігурації 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця. Безпека 

праці при виконанні робіт на шліфувальних верстатах. 

Правка шліфувального круга на пристосуванні. Особливості 

чорнового і чистового шліфування кулачків. Настройка верстату. 

Пристосування і інструменти що використовуються при шліфуванні 

поверхонь складної конфігурації. Шліфування фасонних поверхонь 

складного контуру на профільно-шліфувальних та оптико-шліфувальних 

верстатах. Пристрої для профілювання і правки шліфувальних кругів. 

Навчально-виробничі роботи  
Шліфування поверхонь складної конфігурації, сполучених з 

криволінійними циліндричними поверхнями  з важкодоступними для 

обробки і вимірювання місцями: зубчаті колеса, валки, багато західні 

червяки. Точність обробки за 1-5 квалітетами точності. Наладка і 

настройка шліфувальних верстатів. Вибір шліфувального круга. Контроль 

оброблених деталей. 

Шліфування деталі в центрах. Шліфування конічних поверхонь на 

кругло-шліфувальних верстатах. Настройка верстата. 

 

Тема 6. Наладка реверсивних механізмів, автоматичної зупинки і 

блокування токарного  верстата 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і безпеки 

праці. Регулювання вузлів верстату згідно інструкції з експлуатації. 



  

Розбирання, збирання і регулювання реверсивних механізмів, ходового 

валика, ходового гвинта, регулювання лінійного переміщення 

повздовжнього та поперечного супортів. Регулювання гальма. 

Ознайомлення з механізмами автоматичної зупинки верстату, їх 

регулювання, розбирання і збирання механізмів  блокування одночасного 

вмикання повздовжньої і поперечної подач та одночасного вмикання 

ходового валика та ходового гвинта. 

Навчально-виробничі роботи 

Наладка реверсивних механізмів, автоматичної зупинки і блокування 

токарного  верстата. 

 

ІІ. Виробниче навчання на виробництві 

 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони 

праці і пожежної безпеки на підприємстві 

Структура підприємства і організація праці на підприємстві. Основні 

цехи підприємства, обладнання, продукція, що випускається. Допоміжні 

служби, їх задачі, основні функції. 

Комплексна система управління якістю роботи і продукції на 

підприємстві. Планування роботи і контроль якості роботи на виробничій 

дільниці, в бригаді, на робочому місці. 

Система управління охороною праці, організація служби безпеки на 

підприємстві. Використання засобів техніки безпеки та індивідуального 

захисту. 

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці й 

робочому місці. 

 

Тема 2. Робота на металорізальних верстатах  

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, вимог 

бепеки праці 

Ознайомлення учнів з робочими місцями, порядок їх переміщення з 

метою їх ознайомлення виробничих робіт на різних металорізальних 

верстатах. Розбір креслень, карт технологічного процесу на конкретному 

робочому місці. 

Навчально-виробничі роботи  
Виконання робіт 6-го розряду на токарних, фрезерних, 

шліфувальних, радіально-свердлувальних верстатах по кресленням і 

картам технологічного процесу по встановленим режимам різання. 

Освоєння прийомів і методів праці передовиків та новаторів 

виробництва. 

 

ІІІ. Виробнича практика 

 



  

Тема 1.  Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони 

праці і пожежної безпеки 

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки (проводить інженер 

по охороні праці підприємства). Система управління охороною праці, 

організація служби безпеки праці на виробництві. Використання засобів 

техніки безпеки та індивідуального захисту.  

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом 

виготовлення продукції на підприємстві, з міжзмінною передачею 

устаткування й організацією виробництва. 

Ознайомлення з організацією планування праці і контролю якості 

робіт на виробничій дільниці, у бригаді, на робочому місці. 

Ознайомлення з організацією робочих місць передовиків і новаторів 

виробництва, з роботою по раціоналізації і винахідництву. 

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці і 

робочому місці. 

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт верстатника широкого 

профілю 6-го розряду 

Самостійне оброблення деталей на токарних і фрезерних верстатах 

особливо складні, експериментальні та деталі, які дорого коштують, та 

інструмент за 6-7-м квалітетами (1-2-м класами точності) і шліфувальних 

верстатах з застосуванням охолоджувальної рідини за 1-5-м квалітетами 

(0-1-м класами точності).  

 

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

 

Приклади робіт 
1. Вали парових турбін високого та низького тиску – чистове 

оброблення під шліфування та нарізання різьби або обточування конусів 

по муфтах. 

2. Вали розгонні – нарізання восьмизахідних різьб з відстанню, яка 

наростає. 

3. Вали розподільні дизелів довжиною понад 6000 мм – остаточне 

оброблення. 

4. Валки калібрувального стану – повне токарне оброблення. 

5. Валки універсальних клітей для прокатування полегшених 

профілів – повне токарне оброблення. 



  

6. Колеса зубчасті вимірювальні для цистерн – шліфування 

профільне зуба. 

7. Копіри складної конфігурації, копірні барабани – фрезерування 

по контуру. 

8. Корпуси, рамки, основини високочутливих навігаційних приладів 

– фрезерування. 

9. Матриці, вставки та пуансони складної конфігурації з 

утопленими радіусами та багатогніздові – фрезерування. 

10. Накатки для профільного шліфування – шліфування профільне.  

11. Протяжки евольвентні, гострошліцеві та шліцеві прямобічні –

шліфування профільне. 

12. Різці фасонні з профілем, особливо складної конструкції –

виготовлення. 

13. Ротори турбогенераторів потужністю 30000 кВт та вище –

фрезерування пазів під обмотування на роторно-фрезерних верстатах. 

14. Статори турбогенераторів з водневим та форсованим 

охолодженням потужністю 30000 кВт і вище (фрезерування пазів, 

розточування отворів та шліфування шийок). 

15. Черв'яки багатозахідні – шліфування. 



  

Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

Професія: 8211 Верстатник широкого профілю 

 

Кваліфікація: верстатник широкого профілю 6-го розряду 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ 

1. Конструкцію й правила перевірки на точність верстатів, які 

обслуговував. 

2. Налагодження верстату для нарізання багатозахідних метричних, 

дюймових різьб. 

3. Контроль і вимірювання при обробці різьбових деталей.  

4. Налагодження реверсних, автоматичну зупинку і блокування 

токарного верстата. 

5. Способи установлення, кріплення й вивірки особливо складних 

деталей і інструменту та методи визначення послідовності 

оброблення. 

6. Пристосування та інструменти, що використовуються при 

шліфуванні поверхонь складної конфігурації.  

7. Правила визначення найвигідніших режимів різання за довідниками 

і паспортом верстату.  

8. Основні принципи калібрування особливо складних профілів. 

9. Правила й способи правки шліфувальних кругів для оброблення 

складних профілів. 

10. Систему допусків і посадок, квалітети та параметри шорсткості. 

11. Способи досягнення установлених квалітетів.  

12. Основи ведення підприємницької діяльності. 

 

ВМІЄ 

1. Обробляти деталі на токарних і фрезувальних верстатах особливо 

складні, експериментальні та деталі, які дорого коштують, та 

інструмент за 6-7-м квалітетами і шліфувальних верстатах з 

застосуванням охолоджувальної рідини за 1-5-м квалітетами. 

2. Нарізати відповідальні багатозахідної різьби складного профілю 

будь-якого модуля та відстані.  

3. Фрезерувати особливо складні великогабаритні відповідальні 

деталі, вузли, тонкостінні довгі деталі на унікальних 

фрезерувальних верстатах. 

4. Шліфувати і доводити зовнішні та внутрішні поверхні складної 

конфігурації, що сполучаються з важкодоступними для оброблення 

та вимірювання місцями, які вимагають декількох перестановок та 

точного вивіряння з застосуванням оптичних приладів.  
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника  

професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи, організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації)  кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія: 8211 Верстатник широкого профілю 

 

2. Кваліфікація: верстатник широкого профілю  7-го  розряду 

 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати:  

конструкцію й правила перевірки на точність верстатів, які 

обслуговує;  

способи досягнення установленої точності та чистоти оброблення на 

металорізальних верстатах;  

систему допусків і посадок, квалітети (класи точності) та параметри 

шорсткості (класи чистоти оброблення); 

багатоінструментальну наладку верстатів; 

складання технологічного процесу за кресленням з розрахунком 

оптимальних режимів різання на кінцеву обробку деталі. 

 

Повинен уміти:  

обробляти на універсальних металорізальних верстатах складну, 

високоточну та технологічну оснастку, яка дорого коштує, та інструмент за 

1-5-м квалітетами (0-1 класами точності); деталі складного контуру; 

виконувати багатоінструментальну наладку верстатів; 

розробляти робочі ескізи з виконанням необхідних розрахунків; 

вибирати технологічну послідовність та визначати оптимальні 

режими оброблення. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги  

Повинен: 

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче 

місце;  

дотримуватися норм технологічного процесу; 

не допускати браку в роботі; 

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і 

усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, 

повені тощо); 



  

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для 

виконання професійних обов’язків; 

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів  

підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах 

професійної діяльності. 

 

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації 

осіб 

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти   

Базова  або повна  загальна середня освіта. 

5.2. При підвищенні  кваліфікації 

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією 

«Верстатник широкого профілю» 6-го розряду; стаж роботи за професією 

не менше 1 року.  

5.3. Після закінчення навчання 

Базова або повна загальна середня освіта,  професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією 

«Верстатник широкого профілю» 7-го розряду; без вимог до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Переробна промисловість. Виробництво готових металевих виробів, крім 

машин і устаткування. Виробництво машин і устаткування, н.в.і.у. 

 

7. Специфічні вимоги 

7.1 Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку 

навчання  відповідно до законодавства.  

7.2 Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими 

та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці 

жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 

7.3 Медичні обмеження. 



  

Типовий навчальний план 

 

Професія: 8211 Верстатник широкого профілю 

 

Кваліфікація: верстатник широкого профілю 7-го розряду

   

Загальний фонд навчального часу:  356 годин 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 28 3 

1.1 Основи правових знань  6  

1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 6  

1.3 Інформаційні технології 6 3 

1.4 Резерв часу 10  

2 Професійно-теоретична підготовка 98  

2.1 Технологія верстатних робіт 57  

2.2 Охорона праці  15  

2.3 Матеріалознавство  14  

2.4 Допуски та технічні вимірювання 6  

2.5 Технічне креслення 6  

3 Професійно-практична підготовка 202  

3.1 Виробниче навчання на виробництві 90  

3.2 Виробнича практика  112  

4 Консультації 20  

5 Державна кваліфікаційна атестація  8  

6 Загальний обсяг навчального часу (без п. 4) 336 3 



  

 Типова навчальна програма з предмета  

«Основи правових знань» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  
Основи кримінально-процесуального 

законодавства 
3  

2.  Основи адміністративного судочинства 3  

  Усього годин: 6  

 

 

Тема 1. Основи кримінально-процесуального законодавства 

Загальні положення Кримінально-процесуального кодекса України. 

Суд, сторони, інші учасники кримінального провадження. 

Особливі порядки кримінального провадження щодо окремої 

категорії осіб та неповнолітніх. 

 

Тема 2.  Основи адміністративного судочинства України 

Призначення кодексу адміністративного судочинства України. 

Завдання адміністративного судочинства. 

Право на звернення до адміністративного суду. Сторони.  

Судове рішення в адміністративному провадженні. Перегляд судових 

рішень.  



  

Типова навчальна програма з предмета  

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Основи підприємницької діяльності в 

галузі 

3  

2. Основи організації управління 

виробництвом в галузі 

3  

 Всього годин: 6  

 

Тема 1. Основи підприємницької діяльності в галузі 

Процес створення підприємства в галузі. Вибір сфери 

підприємницької діяльності. Способи входження в бізнес. Бізнес-план як 

інструмент підприємницької діяльності, призначення і структура. Джерела 

залучення коштів. Складання установчих документів. Державна реєстрація 

суб'єктів підприємницької діяльності.  

 

Тема 2. Основи організації управління виробництвом в галузі 

Поняття та необхідність управління. Суть управлінської діяльності. 

Інструменти управління. Сучасні принципи управління: чіткий розподіл 

праці, додержання дисципліни і порядку, повноваження і відповідальність, 

використання мотивації високопродуктивної праці. 

Організаційні структури управління підприємством, її переваги. 

Шляхи удосконалення управління виробництвом.  



  

Типова навчальна програма з предмета  

«Інформаційні технології» 
                        

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторн

о-практичні 

роботи 

1.  Програмні засоби ПК. Комп’ютерні 

технології 
2  

2.  Мережні системи та сервіси 4 3 

 Всього годин: 6 3 

 

Тема 1. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології 

Напрямки застосування прикладного програмного забезпечення 

галузевого спрямування,  його особливості. 

Проектування (планування) з використанням можливості 

програмних продуктів галузевого спрямування. 

              

     Тема 2. Мережні системи та сервіси 

Основні принципи організації інформаційних мереж підприємства, 

установи з використанням Інтернет технологій. 

Internet магазини та аукціони. 

Інфраструктура електронної комерції. Електронні платежі. 

Електронні кредитні картки, електронний «гаманець» та електронні 

«гроші». 

Інформаційні технології та реклама в електронній комерції. Методи 

реклами в Internet: активна, пасивна, інтерактивна. 

Практична робота 

Створення мультимедійного каталогу новинок товарів і послуг 

галузевого спрямування на основі знайденої інформації в мережі 

Internet. 

Практична робота 

Робота з дошками оголошень, Internet магазинами та аукціонами. 

Практична робота 

Робота з Internet-магазинами галузевого спрямування, пошук 

товарів. 

 

 



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Технологія верстатних робіт» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Роль науки в розвитку машинобудування 

ХХІ століття  

1  

2. Конструкція сучасних металорізальних 

верстатів  

10  

3. Багато інструментальна наладка 

металорізальних верстатів 

11  

4. Способи досягнення установленої точності 

та чистоти оброблення на металорізальних 

верстатах 

8  

5. Сучасні технологічні процеси обробки 

деталей 

9  

6. Технічна діагностика металорізальних 

верстатів 

16  

7. Правила техніки безпеки при роботі на 

металорізальному обладнанні 

2  

 Всього годин: 57  

 

Тема 1. Роль науки в розвитку машинобудування ХХІ століття 

Роль науки в розвитку машинобудування ХХІ століття. Внесок 

вітчизняних вчених в розвиток машинобудування.  

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою верстатника 

широкого профілю 7-го розряду, програмою технології верстатних робіт і 

виробничого навчання. 

 

Тема 2. Конструкція сучасних металорізальних верстатів  

Металорізальні верстати загального призначення: токарні, 

свердлильні, розточні, фрезерні, шліфувальні. Автомати й напівавтомати. 

Металоріжучі верстати спеціального призначення для інструментального 

виробництва.  

 

Тема 3. Багатоінструментальна наладка верстатів 

Нормалізовані й універсальні пристосування та інструменти для 

забезпечення обробки типових деталей з мінімальними затратами часу на 

переналадку інструментів. Класифікація деталей за конструктивними 

ознаками й розмірами обробляємої поверхні. Залежність номенклатури 



  

пристосувань та інструментів багатоінструментальної наладки від 

технологічного процесу обробки і розмірів типових деталей. Проектування  

багатоінструментальної наладки. Багатоінструментальна наладка верстатів 

для обробки деталей складного профілю.  

    

Тема 4. Способи досягнення установленої точності та чистоти 

оброблення на металорізальних верстатах 

Підвищення продуктивності обробки деталей завдяки правильному 

вибору режимів різання, високій якості інструменту, вірно вибраній 

технології і розрахунку з виконанням настройки верстата. 

Перевірка верстатів на геометричну точність, жорсткість, 

вібростійкість. Паспортизація верстатів. Планово-попереджувальний 

ремонт (ППР). Змащування верстатів, настройка. 

 

Тема 5. Сучасні технологічні процеси обробки деталей 

Використання сучасних процесів обробки деталей на високоточних 

сучасних верстатах різних груп. 

 

Тема 6. Технічна діагностика металорізальних верстатів 

Розробка принципів конструювання діагностичних систем і 

формулювання вимог до проектування об’єктів технічної діагностики. 

Встановлення відхилень  основних параметрів або характеристик від 

норми. Діагностування стану металорізального обладнання  в робочому 

стані або при роботі його на холостих ходах. 

Діагностування несправностей окремих вузлів верстатів за 

допомогою аналізу другорядних параметрів. 

Заходи направлені на розробку методів технічної діагностики 

металорізальних верстатів. 

 

Тема 7. Правила техніки безпеки при роботі на 

металорізальному обладнанні 

Положення законодавства з охорони праці. Трудова дисципліна, 

відповідальність керівництва за виконання норм охорони праці. 

Відповідальність працівників за виконання інструкцій з безпеки праці. 

Електробезпека. Пожежна безпека. Системи захисту при виконанні робіт 

по професії. Перша  допомога потерпілим. 



  

Типова 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  

2. Основи безпеки праці у галузі 5  

3. Основи пожежної безпеки 1  

4. Основи електробезпеки 2  

5. Основи гігієни праці та виробничої 

санітарії. Медичні огляди 

3  

6. Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках. 

2  

 Всього годин: 15  

 

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 охорони праці: Конституція України, закон 

України про охорону праці, Кодекс законів України про працю, Закон 

України про охорону здоров’я населення, закон України про пожежну 

безпеку, законодавство про охорону природи і навколишнього середовища. 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і 

усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення 

ефективних засобів захисту працюючих, галузеві стандарти. 

Правила внутрішнього розпорядку. Колективний договір, його 

укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи 

на підприємстві, на пільги і компенсації за важки та шкідливі умови праці. 

Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами 

індивідуального та колективного захисту. 

Державний та громадський контроль за охороною праці, відомчий 

контроль. Органи державного нагляду за охороною праці. 

Відповідальний за порушення законодавства про працю, правил та 

інструкцій з охорони праці. Дисципліна, адміністративна, матеріальна і 

кримінальна відповідальність. 



  

Інструктування з безпеки праці. Поняття про виробничий травматизм 

і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві 

і побутові. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння. 

Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. 

Основні засоби запобігання травматизму та захворювання на виробництві: 

організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. 

Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних 

захворювань. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, 

професійних захворювань і професійних отруєнь. 

 

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі 

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною 

небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна 

перевірка знань з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою в 

галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, 

обладнання та устаткування, які відносяться до даної професії. 

Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. 

Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. 

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального 

захисту. Захист від шуму, газу, вібрації, несприятливих метеорологічних 

умов. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх виконання. 

Обов’язкові для всіх робітників правила та заходи щодо 

попередження нещасних випадків та аварій. План ліквідації аварій. План 

евакуації з приміщення і випадку аварії. 

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях 

навальних закладів. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки 

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил 

використання відкритого вогню й електричної енергії, використання 

непідготовленої техніки в пожежно-небезпечних місцях; порушення 

правил використання опалювальних систем, електронагрівальних 

приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежно-

небезпечні 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, важко займисті і незаймисті речовини, матеріали та 

конструкції. Поняття вогнестійкості. 

Вогнепальні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, 

пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для 

захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установка 



  

для пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх 

призначення, будова, використання на пожежі. Організація пожежної 

охорони в галузі. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Електрична промислова, статична й атмосферна. Особливості 

ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм 

людини. Електричні травми, їх види. 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. 

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження 

працюючих з електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. 

Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючи прилади. 

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками.  

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від 

блискавки. Правила поведінки під час грози. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці виробничої санітарії. Медичні 

огляди 

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, 

гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори 

(шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), шкідливі речовини, їх 

вплив на організм людини. 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 кондиціювання 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 працюючих. 

Щорічне медичне оглядання неповнолітніх осіб віком до 21-го року. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

Стислі основи анатомії людини. Послідовність, принципи надання 

першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, 

спокій. 



  

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, 

призначення,  правила користування. 

Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, 

переломах. 

Припинення  кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу. 

Надання першої допомоги при знепритомнінні (утраті свідомості), шоку, 

тепловому та сонячному ударі, опіку, обмороженні. 

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання 

допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Правила надання першої допомоги при ураженні електричним 

струмом. 

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії 

особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного 

виконання масажу серця та штучного дихання. 

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до 

транспортування. Вимоги до транспортних засобів. 

 



  

Типова навчальна програма з предмета  

«Матеріалознавство» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього  

з них 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Неметалеві конструкційні матеріали   4  

2. Надтверді матеріали, їх основні 

властивості та застосування  

5  

3. Сучасні матеріали 5  

Всього годин:  14  

 

Тема 1. Надтверді матеріали, їх основні властивості та 

застосування  

Алмазні порошки та пасти: шліфувальні порошки на основі 

кубічного нітриду бору. 

Марки порошків, характеристики та галузь застосування. 

  

Тема 2. Неметалеві конструкційні матеріали  

Полімери, їх властивості в залежності від хімічного складу молекул 

та взаємного розташування. 

Природні та синтетичні  полімери. Старіння полімерів.  

 

Тема 3. Сучасні матеріали 

Матеріали, які використовуються для виготовлення складної, 

високоточної та технологічної оснастки. Призначення, властивості, 

маркування. 

 



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Допуски та технічні вимірювання» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Управління якістю продукції  1  

2. Електричні пристрої вимірювання 2  

3. Вибір засобів вимірювання розмірних 

параметрів 

3  

 Усього годин: 6  

 

Тема 1. Управління якістю продукції 

Система управління якістю продукції, її структура й призначення. 

Вимоги до якості виробів в залежності від їх призначення. 

Технічне планування показників якості. Особливості контролю 

якості продукції на підприємствах. 

 

Тема 2. Електричні пристрої вимірювання 

Призначення і галузь застосування електричних пристроїв. 

Класифікації та будова електричних пристроїв загального 

призначення. Електроконтактні пристрої із світловою сигналізацією, 

електроконтактні вимірювальні головки. Індуктивні пристрої. 

Фотоелектричні й растрові пристрої. Ультразвукові та ізотопні 

товщиноміри для вимірювання з одностороннім доступом. Щупові 

електромеханічні профілографи і профілометри; кругломіри, що працюють 

по методу зразкового обертання. Основні метрологічні характеристики 

пристроїв. 

  

Тема 3. Вибір засобів вимірювання розмірних параметрів 

Основні принципи вибору засобів вимірювання розмірів в 

машинобудуванні. Способи вибору об’єктивної точності вимірювання в 

конкретному випадку. Розрахунок граничних похибок вимірювання і вибір 

засобів вимірювання за допомогою таблиці. Вибір засобів вимірювання за 

допомогою коефіцієнту запасу точності. 

Вибір засобів вимірювання згідно з допускаємих виходів із границь 

поля допуску контрольованої деталі полів допусків робочих граничних 

калібрів. Вибір засобів вимірювання за принципом безпомилкового 

контролю. 

 Сучасні вимірювальні пристрої та інструмент для контролю 

поверхонь за 1-2-м квалітетами (0-1-м класами точності). 



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Технічне креслення» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Читання й виконання креслень за 

професією 

6  

 Всього годин: 6  
 

 

 

Тема 1. Читання й виконання креслень за професією 

Читання й виконання робочих креслень деталей з професії 

«Верстатник широкого профілю». Індивідуальні завдання з читання й 

виконання креслення деталей складної високоточної, технологічної 

оснастки та інструменту за 1-5-м квалітетами (0-1-м класами точності). 

Розробка робочих ескізів.  

 

 

 

 

 



  

Типова навчальна програма з виробничого навчання 

 

Професія: 8211 Верстатник широкого профілю 

 

Кваліфікація: верстатник широкого профілю 7-го розряду 

 

№  

з/п 
Тема  

Кіл-сть 

годин 

І. Виробниче навчання на виробництві 

1. Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони праці й 

пожежної безпеки на підприємстві 

6 

2. Багатоінструментальна наладка верстатів та робота на них 24 

3. Складання технологічного процесу обробки деталей 12 

4. Робота на універсальних металорізальних верстатах 48 

 Всього годин: 90 

 ІІ. Виробнича практика  

1. Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони праці і 

пожежної безпеки 

8 

 

2. Самостійне виконання робіт верстатника широкого профілю 7 

розряду 

96 

 Кваліфікаційна пробна робота 8 

 Всього годин: 112 

 Разом: 202 
 

І. Виробниче навчання на виробництві 

 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони 

праці і пожежної безпеки на підприємстві 

Структура підприємства і організація праці на підприємстві. Основні 

цехи підприємства, обладнання, продукція, що випускається. Допоміжні 

служби, їх задачі, основні функції. 

Комплексна система управління якістю роботи й продукції на 

підприємстві. Планування роботи і контроль якості роботи на виробничій 

дільниці, в бригаді, на робочому місці. 

Система управління охороною праці, організація служби безпеки на 

підприємстві. Використання засобів техніки безпеки та індивідуального 

захисту. 

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці і 

робочому місці. 

 

Тема 2.  Багатоінструментальна наладка верстатів та робота на 

них 



  

Інструктаж щодо змісту занять, організації робочого місця, техніки 

безпеки. 

Вправа 

Виконання багатоінструментальної наладки. 

 

Тема 3. Складання технологічного процесу обробки деталей 

Інструктаж щодо змісту занять, організації робочого місця, вимог 

безпеки праці. 

 Складання технологічного процесу за кресленням з розрахунком 

оптимальних режимів різання на кінцеву обробку деталі, що забезпечує 

використання повної потужності верстату. Перевірка вибраного режиму 

різання на забезпечення відповідності до вимог якості оброблювальної 

поверхні.  

Навчально-виробничі роботи 
Розробка робочих ескізів з виконанням необхідних розрахунків, 

вибір технологічної послідовності і визначення оптимальних режимів 

різання для конкретних умов виготовлення деталі за даними розрахунками. 

 

Тема 4. Робота на універсальних металорізальних верстатах  

Інструктаж щодо змісту занять, організація робочого місця, вимог 

безпеки праці. 

Оброблення на універсальних металорізальних верстатах складної, 

високоточної та технологічної оснастки та інструменту  за 1-5-м 

квалітетами (0-1-м класами точності). Розробка технологічної документації 

та визначення оптимальних режимів оброблення деталей складного 

контура. 

 

ІІ. Виробнича практика 

 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони 

праці і пожежної безпеки 

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки (проводить інженер 

по охороні праці підприємства). Система управління охороною праці, 

організація служби безпеки праці на виробництві. Використання засобів 

техніки безпеки та індивідуального захисту.  

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом 

виготовлення продукції на підприємстві, з міжзмінною передачею 

устаткування й організацією виробництва. 

Ознайомлення з організацією планування праці і контролю якості 

робіт на виробничій дільниці, у бригаді, на робочому місці. 

Ознайомлення з організацією робочих місць передовиків і новаторів 

виробництва, з роботою по раціоналізації і винахідництву. 



  

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці і 

робочому місці. 

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт верстатника широкого 

профілю 7-го розряду 

Самостійне оброблення на універсальних металорізальних верстатах 

складної, високоточної та технологічної оснастки та інструмента за 1-5-м 

квалітетами (0-1 класами точності). Розробка робочих ескізів з виконанням 

необхідних розрахунків, вибір технологічної послідовності та визначення 

оптимальних режимів оброблення.. 

 

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

 

Приклади робіт 
1. Втулка – токарна обробка внутрішнє шліфування. 

2. Корпус – токарна обробка, спеціальне шліфування. 

3. Центровик, прихвати, палець – кругле шліфування. 

4. Основа – токарна обробка, плоске шліфування. 

5. Оправка балансувальна – токарна обробка, шліфувальна обробка. 

6. Ножі для протягування пазів дисків і замків лопаток – 

шліфувальна обробка. 

7. Кондуктор, планшайба – фрезерна обробка, токарна обробка, 

шліфувальна обробка. 

8. Насадка права, ліва – токарна обробка, фрезерна обробка, 

спеціальне шліфування. 

9. Вкладиш – токарна обробка, плоске шліфування. 

10. Гладкий калібр-пробка – токарна обробка, шліфувальна обробка. 

11. Різьбовий калібр-пробка – токарна обробка, шліфувальна 

обробка. 

12. Розгортка – токарна обробка, фрезерна обробка, шліфувальна 

обробка. 

13. Калібр-скоба – токарна обробка,  фрезерна обробка, шліфувальна 

обробка. 



  

Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

Професія: 8211 Верстатник широкого профілю 

 

Кваліфікація: верстатник широкого профілю 7-го розряду 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ 

 

1. Конструкцію й правила перевірки на точність верстатів, які 

обслуговує. 

2. Способи досягнення установленої точності й чистоти оброблення на 

металорізальних верстатах. 

3. Багатоінструментальну накладку верстатів. 

4. Систему допусків і посадок, квалітети  та  параметри шорсткості. 

5. Складання технологічного процесу за кресленнями з розрахунком 

оптимальних режимів різання на кінцеву обробку деталі.  

6. Основи ведення підприємницької діяльності. 

  

ВМІЄ 

  

1. Обробляти на універсальних металорізальних верстатах складну, 

високоточну та технологічну оснастку, яка дорого коштує, та 

інструмент за 1-5-м квалітетами, деталі складного контуру. 

2. Виконувати багатоінструментальну накладку верстатів.  

3. Розробляти робочі ескізи з виконанням необхідних розрахунків.  

4. Вибирати технологічну послідовність та визначати оптимальні 

режими оброблення.  
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника  

професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи, організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації)  кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія: 8211 Верстатник широкого профілю 

 

2. Кваліфікація: верстатник широкого профілю  8-го  розряду 

 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати:  

конструкцію і правила перевірки на точність верстатів, які 

обслуговує, за всіма позиціями передбаченими ДЄСТ; 

заточування алмазних різців на універсально-заточних верстатах з 

використанням спеціальних абразивних кругів і паст;  

систему допусків і посадок, квалітети  та  параметри шорсткості; 

швидкісну обробка металевих заготовок алмазними різцями; 

шліфування і суперфінішування на токарних верстатах; 

призначення та правила застосування унікальних контрольно-

вимірювальних приладів, інструмента і пристроїв; 

основи формування бізнес-плану.  

 

Повинен уміти:  

обробляти на унікальних, експериментальних та багатоцільових 

металорізальних верстатах особливо складну, високоточну та технологічну 

оснастку, яка дорого коштує, і інструмент за 1-5-м квалітетами (0-1-м 

класами точності) з великою кількістю переходів і установок, 

важкодоступним для оброблення та виміряння місцями, які потребують під 

час установлення комбінованого кріплення точного  вивіряння в різних 

площинах;  

виготовляти складні деталі для заміни при капітальному ремонті 

обладнання (шпинделів, валів, підшипників, муфт); 

виконувати операції доводки та полірування за 1-5-м квалітетами 

точності особливо складного спеціального інструменту різної конфігурації, 

з кількома сполученими поверхнями;  

обробляти деталі із важкообробляємих і жароміцних матеріалів 

методом плазмово-механічної обробки;  

здійснювати контроль унікальними контрольно-вимірювальними 

приладами, інструментами;  

освоювати передові методи праці; 

здійснювати заходи з державної реєстрації суб’єкта малого 

підприємництва. 



  

 

4. Загальнопрофесійні вимоги  

Повинен: 

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче 

місце;  

дотримуватися норм технологічного процесу; 

не допускати браку в роботі; 

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і 

усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, 

повені тощо); 

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для 

виконання професійних обов’язків; 

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах 

професійної діяльності. 

 

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації 

осіб 

5.1. При підвищенні  кваліфікації 

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень  

«кваліфікований робітник»  за професією «Верстатник широкого 

профілю» 7-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.  

5.3. Після закінчення навчання 

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень 

«кваліфікований робітник» за професією «Верстатник широкого профілю» 

8-го розряду. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Переробна промисловість. Виробництво готових металевих виробів, крім 

машин і устаткування. Виробництво машин і устаткування, н.в.і.у. 

 

7. Специфічні вимоги 

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку 

навчання відповідно до законодавства.  

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими 

та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці 

жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 

7.3. Медичні обмеження. 



  

Типовий навчальний план 

 

Професія: 8211 Верстатник широкого профілю 

 

Кваліфікація: верстатник широкого профілю 8-го розряду

   

Загальний фонд навчального часу: 354 години 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 28 1 

1.1 Основи правових знань  6  

1.2 
Основи галузевої економіки і 

підприємництва 
6 

 

1.3 Інформаційні технології 6 1 

1.4 Резерв часу 10  

2 Професійно-теоретична підготовка 96  

2.1 Технологія верстатних робіт 57  

2.2 Охорона праці  15  

2.3 Матеріалознавство  6  

2.4 Допуски та технічні вимірювання 12  

2.5 Технічне креслення 6  

3 Професійно-практична підготовка 202  

3.1 Виробниче навчання на виробництві 90  

3.2 Виробнича практика  112  

4 Консультації 20  

5 Державна кваліфікаційна атестація  8  

6 
Загальний обсяг навчального часу (без 

п.4) 
334 1 



  

Типова навчальна програма з предмета  

«Основи правових знань» 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Право інтелектуальної власності  3  

2. Основи податкового законодавства 

України 

3  

 Всього годин: 6  

 

 

Тема 1. Право інтелектуальної власності  

Загальні положення про право інтелектуальної власності згідно 

законодавства України. 

Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності. Авторські та 

суміжні права, право інтелектуальної власності на комерційну таємницю. 

Способи захисту інтелектуальної власності. 

 

 

Тема 2. Основи податкового законодавства 

Поняття «податок» та види податків за чинним законодавством 

України. Правове регулювання податків.  

Платники податків та об’єкти оподаткування. 

Відповідальність за порушення податкового законодавства. 



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Світове господарство 3  

2. Світова валютна система 3  

 Всього годин: 6  

 

Тема 1. Світове господарство 

Інтеграційні процеси в світовому господарстві. Трансконтинентальні 

корпорації. Визначення міжнародної торгівлі. Поняття про експорт та 

імпорт. Характеристика експортних потоків розвинених країн та тих, що 

розвиваються. Поняття про політику лібералізації. Тенденції на 

нинішньому етапі розвитку міжнародної торгівлі.  Поняття про імпортні 

квоти та мита.  

 

Тема 2. Світова валютна система 

Поняття про ревальвацію (девальвацію) валюти. Категорії 

визначення конвертованості валют. Види інвалютних операцій, їх 

характеристики. Тенденції на євроринку сьогодні. Поняття про потужний 

баланс і його структуру. Визначення поняття світова валютна система. 

Характеристика механізму дії золотомонетного стандарту.  Поняття про 

кліринг. Характерні риси нової світової валютної системи. Поняття про 

європейську  валютну систему. 
 



  

Типова навчальна програма з предмета  

«Інформаційні технології» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Розвиток інформаційних технологій 2  

2. Застосування системи MahtCAD 4 1 

 Всього годин: 6 1 

 

Тема 1. Розвиток інформаційних технологій 

Основні положення розвитку інформаційних технологій. База даних. 

WAP-технології. Сучасні цифрові технології. 

 

Тема 2. Застосування системи MahtCAD  

Використання комп’ютерних програм для створення технічної 

документації, креслень  та схем. Програма MahtCAD. 

Лабораторно-практична робота 

Робота в програмі MahtCAD. 

 

 



  

 Типова навчальна програма з предмета 

       «Технологія верстатних робіт» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Роль машинобудування в підвищенні 

ефективності суспільного виробництва 

1  

2. Багатоцільові металорізальні верстати і 

роботи, що виконуються на них 

25  

3. Правила перевірки на точність верстатів, які 

обслуговуються 

12  

4. Автоматизація і механізація металорізальної 

обробки 

19  

 Всього годин: 57  

 

 

Тема 1. Роль машинобудування в підвищенні ефективності 

суспільного виробництва 

Роль машинобудування в підвищенні ефективності суспільного 

виробництва.  

Вживання прогресивних технологій високопродуктивного 

уніфікованого обладнання й різального інструменту, соціально-економічне 

і народно-господарче значення професії «Верстатник широкого профілю». 

Перспективи розвитку. Професійне і соціальне становлення робітника.  

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою верстатника 

широкого профілю 8-го розряду,   програмою технології верстатних робіт, 

виробничого навчання. 

 

Тема 2. Багатоцільові металорізальні верстати і роботи, що 

виконуються на них 

Класифікація багатоцільових, унікальних, експериментальних 

верстатів за призначенням. Типові деталі, які обробляються на 

багатоцільових верстатах. Характерні особливості конструкції 

багатоцільових верстатів. Кінематична схема багатоопераційних верстатів 

та принцип дії окремих вузлів.  

  Різальний і допоміжний інструмент, який використовується для 

багатоцільових верстатів. Основні умови вибору засобів вимірювання і їх 

раціональне використання. 



  

 Особливість конструкцій інструментальних магазинів. Пристрої 

автоматичної зміни інструменту. Особливості встановлення і закріплення 

деталей. 

 Особливості обробки деталей на багатоцільових верстатах.  

 

Тема 3. Правила перевірки на точність верстатів, які 

обслуговуються 

Основні вимоги до правил перевірки на точність багатоцільових 

металорізальних верстатів. Засоби досягнення установленої точності на 

цих верстатах. 
  

Тема 4. Автоматизація і механізація металорізальної обробки 

Основні напрямки робіт по механізації і автоматизації виробничих 

процесів. Комплексна автоматизація і механізація. Класифікація елементів 

автоматичних пристроїв. Системи програмного керування. Гнучкі 

автоматичні лінії, їх класифікація. Верстатні модулі, гнучкі автоматичні 

участки. Автоматизовані системи прибирання стружки.  

 



  

Типова навчальна програма з предмета  

«Охорона праці» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Безпека праці  при технологічному 

процесі  

6  

2. Електробезпека 9  

 Всього годин: 15  

 

Тема 1. Безпека праці  при технологічному процесі  

Вимоги безпеки праці при обробці на унікальних, 

експериментальних та багатоцільових верстатах складної, високоточної та 

технологічної оснастки, яка дорого коштує, та інструмента за 1-5-м 

квалітетами (0-1-м класами точності).  

   

Тема 2. Електробезпека 

Безпека електричних і електромагнітних полів для людини. 

Нормування безпечних значень напруженості поля. Захист персоналу від 

впливу електричних і електромагнітних полів. Конструктивні заходи. 

Будова тимчасових екрануючих пристосувань. Екрануючий одяг. Контроль 

електричних і електромагнітних полів. Захист людей від наведених напруг. 

Наукова організація праці в машинобудівній галузі.  Порядок виконання 

робіт на електроустановках. Електротехнічні правила. Класифікація 

вимоги, комплектація і випробування засобів особистого захисту. 

Сигналізація наявності напруги.  Контроль і нагляд за виконанням правил 

безпеки і санітарних норм. Роль технічної експертизи при розслідуванні 

складних електротравм. 



  

Типова навчальна програма з предмета  

«Матеріалознавство» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього  

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Продукція порошкової  металургії  6  

Усього годин:  6  

 

Тема 1. Продукція порошкової металургії 

Види матеріалів порошкової металургії залежно від призначення: 

антифрикційні, фрикційні, конструкційні, фільтраційні, електротехнічні, 

їх характеристика, особливості, галузь застосування.  

 



  

Типова навчальна програма з предмета 

«Допуски та технічні вимірювання» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Стандартизація технічної документації 1  

2. Автоматичні засоби і системи 

вимірювання 

3  

3. Визначення граничних значень 

показників якості 

4  

4.      Застосування унікальних контрольно-

вимірювальних приладів, інструментів та 

пристроїв 

4  

 Всього годин: 12  

 

Тема 1. Стандартизація технічної документації 

Підвищення виробництва праці – основне завдання стандартизації. 

Система нормативно-технічної, конструкторської, технологічної, 

експлуатаційної і ремонтної документацій в галузі організації управління 

виробництвом як об’єкт стандартизації. Роль технічної документації на 

етапі впровадження стандартів. 

Складові технічної документації згідно з класифікатором стандартів: 

група Т52 – єдина система конструкторської документації (ЄСКД); група 

Т-53 – єдина система технологічної документації (ЄСТД). Їх склад, 

правила, вимоги до всіх видів документації.  

 

Тема 2. Автоматичні засоби і системи вимірювання 

Особливості автоматичних засобів вимірювання і їх класифікація – 

основні вимоги до контролю розмірних параметрів. 

Класифікація методів і засобів автоматичного і механізованого 

контролю. 

Засоби наступного (післяопераційного) контролю: контрольно-

сортувальні  автомати, їх види, функції, будова. Пристрій для одночасного 

вимірювання відхилень внутрішнього діаметра, овальності, 

конусоподібності, не перпендикулярності базового торця відносно 

внутрішньої поверхні. 

Засоби активного контролю розмірів: пристрої активного контролю 

при плоскому шліфуванні для автоматичного контролю, полу 

автоматичного контролю, візуального контролю.   

  



  

Тема 3. Визначення граничних значень показників якості 

Взаємозамінність і надійність як найважливіші показники якості 

машинобудівної продукції. 

Розрахунок граничних значень показників якості. 

Вправа 

Розрахунок навантажувальної можливості пресового з’єднання. 

 

      Тема 4. Застосування контрольно-вимірювальних приладів, 

інструментів та пристроїв 

Засоби для контролю лінійних розмірів: мікрокатори, мінікатори, 

оптиметри, мініметри, багатооборотні індикатори, оптико-механічні 

прилади. 

Призначення, метрологічні характеристики приладів та принцип дії. 

Засоби вимірювання елементів зубчатого колеса та шліцьових 

з‘єднань: тангенціальний зубомір, зубомір кромочний індикаторний, 

крокомір для контролю кроку зубчатого колеса, крокомір для контролю 

кругового кроку, нормалеміри, штангензубоміри: крокометрологічні 

характеристики інструментів, правила вимірювання тв настройки. 

Вимірювальні контрольні пристосування автоматичного контролю. 

 

 



  

 Типова навчальна програма з предмета 

«Технічне креслення» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Читання і виконання креслень за 

професією 

6  

 Всього годин: 6  
 

 

Тема 1. Читання і виконання креслень за професією 

Читання і виконання робочих креслень деталей з професії 

«Верстатник широкого профілю». Індивідуальні завдання з читання і 

виконання креслень деталей складної високоточної, технологічної 

оснастки та інструменту за 1-5-м квалітетами (0-1-м класами точності). 

Розробка робочих ескізів.  
 

 



  

Типова навчальна програма з виробничого навчання 

 

Професія: 8211 Верстатник широкого профілю 

 

Кваліфікація: верстатник широкого профілю 8-го розряду 

 

№  

з/п 
Тема  

Кіл-сть 

годин 

І. Виробниче навчання на виробництві 

1. Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони праці і 

пожежної безпеки на підприємстві 
6 

2. Випробовування, перевірка точності і технічне діагностування 

верстатів що обслуговуються   
12 

3. Фінішна обробка з застосуванням унікальних контрольно-

вимірювальних приладів для контролю високоточних розмірів 
18 

4. Робота на багатоцільових верстатах  54 

 Всього годин: 90 

 ІІ. Виробнича практика  

1. Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони праці і 

пожежної безпеки 
8 

2. Самостійне виконання робіт верстатника широкого профілю 8-го 

розряду 
96 

 Кваліфікаційна пробна робота 8 

 Всього годин: 112 

 Разом: 202 

 

І. Виробниче навчання на виробництві 

 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони 

праці і пожежної безпеки на підприємстві 

Структура підприємства і організація праці на підприємстві. Основні 

цехи підприємства, обладнання, продукція, що випускається. Допоміжні 

служби, їх задачі, основні функції. 

Комплексна система управління якістю роботи і продукції на 

підприємстві. Планування роботи і контроль якості роботи на виробничій 

дільниці, в бригаді, на робочому місці. 

Система управління охороною праці, організація служби безпеки на 

підприємстві. Використання засобів техніки безпеки та індивідуального 

захисту. 

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці і 

робочому місці. 



  

Тема 2. Випробовування, перевірка точності й технічне 

діагностування верстатів що обслуговуються   

Інструктаж щодо змісту занять, організації робочого місця і безпеки 

праці. 

Випробовування багатоцільове за етапами:  

- випробовування на холостому ходу; 

- перевірка паспортних даних; 

- випробовування під навантаженням і в роботі; 

- випробовування на точність; 

- випробовування на шорсткість і вібростійкість. 

Перевірка норм точності верстата за всіма позиціями, передбаченими 

ДЕСТ. Використання рівня, контрольних циліндричних і конусних оправ, 

щупів, контрольних лінійок, індикатора, мініметра, оптичних пристроїв. 

Перевірка якості шабріння плоских і призматичних направляючих каретки, 

супортів, задньої бабки, каретки з використанням контрольних лінійок 

різної довжини. Нанесення фарби на лінійки. Перевірка вірності щеплення 

зубчатих коліс і винтових механізмів коробки подач, фартуха, супортів, 

консолі. Перевірка придатності органів верстата, механізмів перемикання й 

блокування. 

Перевірка придатності кінематичного ланцюга верстату в цілому і 

зберігання передаточного відношення від шпинделя до ходового гвинта. 

Перевірка шорсткості верстата. Перевірка придатності запобігаючих 

пристроїв, щитків, екранів, огороджень, помпи, освітлення. Перевірка 

цілісності заземлення верстату.  

Перевірка сили електричного струму яку потребує верстат на 

холостому ходу, вимірювання її після капітального ремонту. Перевірка 

верстата на шум.  

Перевірка верстата в роботі, вимірювання, контроль пробної деталі. 

 

Тема 3. Фінішна обробка з застосуванням унікальних контроль-

вимірювальних приладів для контролю високоточних розмірів 

Інструктаж щодо змісту занять, організації робочого місця і безпеки 

праці. 

Ознайомлення з засобами кріплення алмазів в державці різця і 

механічним кріпленням та за допомогою пайки сріблом. 

Заточування алмазних різців на універсально-заточних верстатах з 

використанням спеціальних абразивних кругів і паст. Відновлення ріжучих 

кромок різця. Вибір величини припусків на обробку алмазними різцями 

твердих, середньої твердості і м’яких металів і сплавів. 

Швидкісна обробка металевих заготовок алмазними різцями. 

Використання змащувально-охолоджувальної рідини. Підготовка 

поверхонь під притирку. Притирка поверхонь. Шліфування і 

суперфінішування на токарних верстатах. Полірування виробів 



  

абразивними і алмазними стрічками та пастами. Тонке (алмазне) точіння і 

розточування деталей.  

Контроль оброблених поверхонь. 

 

Тема 4. Робота на багатоцільових верстатах 

Інструктаж щодо змісту занять, організації робочого місця і безпеки 

праці. 

Розробка технологічного процесу обробки особливо складних 

деталей. Обробка деталей складної конфігурації з великою кількістю 

сполучених поверхонь різної форми і перерізу, зі складними переходами 

від однієї поверхні до іншої за 1-5-м квалітетами точності. 

Виготовлення експериментальних одиничних деталей. Виготовлення 

складних деталей для заміни при капітальному ремонті обладнання 

(шпинделів, валів, підшипників, муфт). 

Виконання операцій по доводці і поліруванні за 1-5-м квалітетами 

точності особливо  складного спеціального інструменту різної 

конфігурації, з кількома сполученими поверхнями. Обробка деталей і 

інструмента із важкообробляємих і жароміцних матеріалів методом 

плазмово-механічної обробки. Контроль унікальними контрольно-

вимірювальними приладами, інструментами і пристроями. Освоєння 

передових методів праці, виконання встановлених норм часу при 

дотриманні технічних умов. 

 

ІІІ. Виробнича практика 

 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони 

праці і пожежної безпеки 

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки (проводить інженер 

по охороні праці підприємства). Система управління охороною праці, 

організація служби безпеки праці на виробництві. Використання засобів 

техніки безпеки та індивідуального захисту.  

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом 

виготовлення продукції на підприємстві, з міжзмінною передачею 

устаткування й організацією виробництва. 

Ознайомлення з організацією планування праці і контролю якості 

робіт на виробничій дільниці, у бригаді, на робочому місці. 

Ознайомлення з організацією робочих місць передовиків і новаторів 

виробництва, з роботою по раціоналізації і винахідництву. 

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці і 

робочому місці. 

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт верстатника широкого 

профілю 8-го розряду 



  

Самостійна розробка технологічного процесу обробки особливо 

складних деталей. Обробка деталей складної конфігурації з великою 

кількістю сполучених поверхонь різної форми і перерізу, зі складними 

переходами від однієї поверхні до іншої за 1-5 квалітетами точності. 

 

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

 

Приклади робіт 

1. Втулка – токарна обробка внутрішнє шліфування. 

2. Корпус – токарна обробка, спеціальне шліфування. 

3. Центровик, прихвати, палець – кругле шліфування. 

4. Основа – токарна обробка, плоске шліфування. 

5. Оправка балансувальна – токарна обробка, шліфувальна обробка. 

6. Ножі для протягування пазів дисків і замків лопаток – 

шліфувальна обробка. 

7. Кондуктор, планшайба – фрезерна обробка, токарна обробка, 

шліфувальна обробка. 

8. Насадка права, ліва – токарна обробка, фрезерна обробка, 

спеціальне шліфування. 

9. Вкладиш – токарна обробка, плоске шліфування. 

10.  Стойка – фрезерна обробка, внутрішне шліфування. 

11.  Прокладка – спеціальне шліфування. 

12.  Кільце базове – повна токарна обробка. 

13.  Тяга – токарна оброка, кругле шліфування. 

14.  Колодка – токарна обробка, кругле шліфування. 

15.  Гладкий калібр-пробка – токарна обробка, шліфувальна обробка. 

16.  Різьбовий калібр-пробка – токарна обробка, шліфувальна 

обробка. 

17.  Розгортка – токарна обробка, фрезерна обробка, шліфувальна 

обробка. 

18.  Калібр-скоба – токарна обробка,  фрезерна обробка, шліфувальна 

обробка. 



  

Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

Професія: 8211 Верстатник широкого профілю 

 

Кваліфікація: верстатник широкого профілю 8-го розряду 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ 

 

1. Конструкцію й правила перевірки точності верстатів, які 

обслуговує, за всіма позиціями, передбаченими ДЕСТ.  

2. Заточування алмазних різців на універсально-заточних верстатах з 

використанням спеціальних абразивних кругів і паст.  

3. Систему допусків і посадок, квалітети та параметри шорсткості. 

4. Швидкісну обробку металевих заготовок алмазними різцями.  

5. Шліфування і суперфінішування на токарних верстатах. 

6. Призначення та правила застосування контрольно-вимірювальних 

приладів, інструментів і пристроїв.  

7. Основи формування бізнес-плану. 

8. Основи ведення підприємницької діяльності.  

  

ВМІЄ: 
 

1. Обробляти на унікальних, експериментальних та багатоцільових 

металорізальних верстатах особливо складну, високоточну та 

технологічну оснастку, яка дорого коштує, і інструмент за 1-5-м 

квалітетами з великою кількістю переходів і установок, 

важкодоступними для оброблення та вимірювання місцями, які 

потребують під час установлення комбінованого кріплення точного 

вивіряння в різних площинах.  

2. Виготовляти складні деталі для заміни при капітальному ремонті 

обладнання (валів, шпинделів, підшипників, муфт). 

3. Виконувати операції доводки та полірування за 1-5-м квалітетами 

точності особливо складного спеціального інструменту різної 

конфігурації, кількома сполученнями поверхнями. 

4. Обробляти деталі із важкообробляємих і жароміцних матеріалів 

методом плазмово-механічної обробки.  

5. Здійснювати контроль контрольно-вимірювальними приладами, 

інструментами.  

6. Здійснювати заходи з державної реєстрації суб’єкта малого 

підприємництва.  

 

 



  

З М І С Т 

 

№ 

з/п 
Назва документа Сторінки 

1 Загальні положення  

2 
Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії 

«Верстатник широкого профілю», 2-й розряд 

 

2.1 Типовий навчальний план  

2.2 Типова навчальна програма «Основи правових знань»  

2.3 
Типова навчальна програма «Основи галузевої економіки і 

підприємництва» 

 

2.4 Типова навчальна програма «Інформаційні технології»  

2.5 Типова навчальна програма «Правила дорожнього руху»  

2.6 Типова навчальна програма «Технологія верстатних робіт»  

2.7 Типова навчальна програма «Охорона праці»  

2.8 Типова навчальна програма «Матеріалознавство»  

2.9 Типова навчальна програма «Допуски та технічні вимірювання»  

2.10 Типова навчальна програма «Електротехніка»  

2.11 Типова навчальна програма «Технічне креслення»  

2.12 Типова навчальна програма з виробничого навчання  

2.13 Критерії кваліфікаційної атестації випускників  

3 
Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії  

«Верстатник широкого профілю»,  3-й  розряд 

 

3.1 Типовий навчальний план  

3.2 Типова навчальна програма «Основи правових знань»  

3.3 
Типова навчальна програма «Основи галузевої економіки і 

підприємництва» 

 

3.4 Типова навчальна програма «Інформаційні технології»  

3.5 Типова навчальна програма «Технологія верстатних робіт»  

3.6 Типова навчальна програма «Технологія шліфувальних робіт»  

3.7 Типова навчальна програма «Охорона праці»  

3.8 Типова навчальна програма «Матеріалознавство»  

3.9 Типова навчальна програма «Допуски та технічні вимірювання»  

3.10 
Типова навчальна програма «Електротехніка з основами 

промислової електроніки» 

 

3.11 Типова навчальна програма «Технічне креслення»  

3.12 Типова навчальна програма з виробничого навчання  

3.13 Критерії кваліфікаційної атестації випускників  

4 
Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії  

«Верстатник широкого профілю», 4-й розряд 

 

4.1 Типовий навчальний план  

4.2 Типова навчальна програма «Основи правових знань»  



  

4.3 
Типова навчальна програма «Основи галузевої економіки і 

підприємництва» 

 

4.4 Типова навчальна програма «Інформаційні технології»  

4.5 Типова навчальна програма «Технологія верстатних робіт»  

4.6 Типова навчальна програма «Охорона праці»  

4.7 Типова навчальна програма «Матеріалознавство»  

4.8 Типова навчальна програма «Допуски та технічні вимірювання»  

4.9 
Типова навчальна програма «Електротехніка з основами 

промислової електроніки» 

 

4.10 Типова навчальна програма «Технічне креслення»  

4.11 Типова навчальна програма з виробничого навчання  

4.12 Критерії кваліфікаційної атестації випускників  

5 
Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії  

«Верстатник широкого профілю», 5-й розряд 

 

5.1 Типовий навчальний план  

5.2 Типова навчальна програма «Основи правових знань»  

5.3 
Типова навчальна програма «Основи галузевої економіки і 

підприємництва» 

 

5.4 Типова навчальна програма «Інформаційні технології»  

5.5 Типова навчальна програма «Технологія верстатних робіт»  

5.6 Типова навчальна програма «Охорона праці»  

5.7 Типова навчальна програма «Матеріалознавство»  

5.8 Типова навчальна програма «Допуски та технічні вимірювання»  

5.9 
Типова навчальна програма «Електротехніка з основами 

промислової електроніки» 

 

5.10 Типова навчальна програма «Технічне креслення»  

5.11 Типова навчальна програма з виробничого навчання  

5.12 Критерії кваліфікаційної атестації випускників  

6 
Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії  

«Верстатник широкого профілю», 6-й розряд 

 

6.1 Типовий навчальний план  

6.2 Типова навчальна програма «Основи правових знань»  

6.3 
Типова навчальна програма «Основи галузевої економіки і 

підприємництва» 

 

6.4 Типова навчальна програма «Інформаційні технології»  

6.5 Типова навчальна програма «Технологія верстатних робіт»  

6.6 Типова навчальна програма «Охорона праці»  

6.7 Типова навчальна програма «Матеріалознавство»  

6.8 Типова навчальна програма «Допуски та технічні вимірювання»  

6.9 
Типова навчальна програма «Електротехніка з основами 

промислової електроніки» 

 

6.10 Типова навчальна програма «Технічне креслення»  



  

6.11 Типова навчальна програма з виробничого навчання  

6.12 Критерії кваліфікаційної атестації випускників  

7 
Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії  

«Верстатник широкого профілю», 7-й розряд 

 

7.1 Типовий навчальний план  

7.2 Типова навчальна програма «Основи правових знань»  

7.3 
Типова навчальна програма «Основи галузевої економіки і 

підприємництва» 

 

7.4 Типова навчальна програма «Інформаційні технології»  

7.5 Типова навчальна програма «Технологія верстатних робіт»  

7.6 Типова навчальна програма «Охорона праці»  

7.7 Типова навчальна програма «Матеріалознавство»  

7.8 Типова навчальна програма «Допуски та технічні вимірювання»  

7.9 Типова навчальна програма «Технічне креслення»  

7.10 Типова навчальна програма з виробничого навчання  

7.11 Критерії кваліфікаційної атестації випускників  

8 
Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії  

«Верстатник широкого профілю», 8-й розряд 

 

8.1 Типовий навчальний план  

8.2 Типова навчальна програма «Основи правових знань»  

8.3 
Типова навчальна програма «Основи галузевої економіки і 

підприємництва» 

 

8.4 Типова навчальна програма «Інформаційні технології»  

8.5 Типова навчальна програма «Технологія верстатних робіт»  

8.6 Типова навчальна програма «Охорона праці»  

8.7 Типова навчальна програма «Матеріалознавство»  

8.8 Типова навчальна програма «Допуски та технічні вимірювання»  

8.9 Типова навчальна програма «Технічне креслення»  

8.10 Типова навчальна програма з виробничого навчання  

8.11 Критерії кваліфікаційної атестації випускників  
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Класифікація відповідно до КВЕД 2010 

 

Секція С – переробна промисловість 

Розділ 25 – Виробництво готових металевих виробів, крім машин і 

устаткування 

Група 25.9 – Виробництво інших готових металевих виробів 

Клас 25.94 – Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів 

 

 

Секція С – переробна промисловість 

Розділ 28 – Виробництво машин і устаткування, н.в.і.у. 

Група 28.1 – Виробництво машин і устаткування загального призначення 

Клас 28.11 – Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, 

автотранспортних і мотоциклетних двигунів 

Клас  28.12 – Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування 

Клас 28.13 – Виробництво інших помп і компресорів 

Клас 28.14 – Виробництво інших кранів і клапанів 

Клас 28.15 – Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів 

механічних передач і приводів 

 

 

Група 28.2 – Виробництво інших машин і устаткування загального 

призначення 

Клас 28.24 – Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних 

інструментів 

Клас 28.25 – Виробництво промислового холодильного та вентиляційного 

устаткування 

Клас 28.22 – Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального 

устаткування 

Клас 28.29 – Виробництво інших машин і устаткування загального 

призначення, н.в.і.у. 

 

Група 28.3 – Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового 

господарства 

Клас 28.30 – Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового 

господарства 

 

Група 28.4 – Виробництво металообробних машин і верстатів 

Клас 28.49 – Виробництво інших верстатів 

Клас 28.41 – Виробництво металообробних машин 

 



  

Група 28.9 – Виробництво інших машин і устаткування спеціального 

призначення 

Клас 28.92 – Виробництво машин і устаткування для добувної 

промисловості та будівництва 

Клас 29.94 – Виробництво машин і устаткування для виготовлення 

текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів 

Клас 28.93 – Виробництво машин і устаткування для виготовлення 

харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну 

Клас 28.91 – Виробництво машин і устаткування для металургії 

Клас 28.95 – Виробництво машин і устаткування для виготовлення паперу 

та картону 

Клас 28.96 – Виробництво машин і устаткування для виготовлення 

пластмас і гуми 

Клас 28.99 – Виробництво інших машин і устаткування спеціального 

призначення, н.в.і.у. 

 


