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  Кострубіцька Ганна Іванівна 
  Ɇɚɣɫɬɟɪ�ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ�ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 12 ɬɚɪɢɮɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
    ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ�ɡɜɚɧɧɹ – «Ɇɚɣɫɬɟɪ�ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ�ȱȱ�ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ» 
  ɍ 1987 ɪɨɰɿ�ɡɚɤɿɧɱɢɥɚ�ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨ-    
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ�ɬɟɯɧɿɤɭɦ 
  ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ�ɫɬɚɠ – 24 ɪɿɤ 
  Ʉɪɟɞɨ: «ɋɩɨɱɚɬɤɭ�ɬɪɟɛɚ�ɩɪɨɛɭɞɢɬɢ   ɞɭɲɭ�ɜ 
ɞɢɬɢɧɿ, ɚ�ɩɨɬɿɦ�ɲɥɿɮɭɜɚɬɢ�ʀʀ». 
За час роботи в КПБЛ проявила себе як творчо 
працюючий майстер виробничого навчання. На 

уроках виробничого навчання та виробничої практики використовує новітні 
прилади та обладнання до якого учні ставляться з цікавістю і швидко його 
опановують. Постійно працює з учнями на виховних годинах, де 
обговорюються багато цікавих і дуже корисних тем : 
«Чудо, імя якому книга», «Шкідливі звички», «Молодь за здоровий спосіб 
життя», «Злочинність серед підлітків» та багато інших. 
Як  відповідальна за кабінет,  достатньо уваги приділяю оснащенню   
кабінету   «Охорони праці»:  оформлено куточок з «Безпеки 
життєдіяльності», стенд з пожарної та електробезпеки, стенд «Надання 
першої допомоги», плакати колективного та індивідуального захисту. Були 
розроблені методрозробки з різних тем, потемні папки, технологічні картки, 
картки-завдання. 
З учнями групи завжди приймаю участь у конкурсах, тематичних тижнях по 
професії, виставках, які проводяться в ліцеї. 
Методичні розробки: 

· Поняття про охорону праці, техніку безпеки та виробничу санітарію. 
(2010); 

· Методична підготовка майстра виробничого навчання до уроку (2010) 
· Технологічний процес та правила безпечної експлуатації баштових 

кранів (2011) 
· Технологічний процес та правила безпечної експлуатації мостових  

кранів (2011) 
· Презентаці теми «Шляхи удосконалення методики оцінювання 

навчальних досягнень учнів на уроках виробничого та теоретичного 
навчання» (2012) 

· Виховний захід «Імідж особистості як засіб самореалізації» (2013) 
· Гнуття листового металу (2013) 

Особисті досягнення 
Грамота Київського професійного будівельного ліцею, 2004 рік 

· Грамота Управління  професійно-технічної освіти, 2008 рік; 
· Подяка Президента холдіногової компанії «Київміськбуд», 2009рік. 
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Кострубіцька Ганна Іванівна 

Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚ�ɪɨɡɪɨɛɤɚ�ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ�ɭɪɨɤɭ 

«Гнуття листового металу та  дроту» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План уроку 
 
Тема програми:    «Слюсарні роботи» 
Тема уроку:         «Гнуття листового металу та дроту» 
Мета уроку: 

ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ – формування, закріплення і розвиток умінь та навичок 
планування 
і здійснення технологічного процесу гнуття металу та дроту, розв’язання  
навчально - виробничого завдання пошукового характеру – виготовлення 
пристрою для гнуття дроту; 

Ɋɨɡɜɢɜɚɸɱɚ – формування раціонального мислення та творчого 
підходу до 
виробничих завдань, активності та самостійності; 

ȼɢɯɨɜɧɚ – виховання поваги до праці, дисципліни, відповідальності, 
ініціативи; 

Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚ – ознайомлення з інноваційним досвідом застосування          
інформаційно – комунікативних методів, які забезпечують високу 
ефективність навчально – виховного процесу 
Тип уроку: комбінований, синтетичний 
Методи проведення: інтерактивні, інформаційні 
Методи організації навчальної діяльності: робота в малих групах 
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Дидактичне забезпечення: мультимедійна презентація уроку, учнівська 
презентація творчої роботи, використання мультимедіа – схем, інструкційно 
– технологічні карти, тестове опитування, наглядні зразки виробів 
Матеріально – технічне забезпечення: інструмент та обладнання: 
слюсарний молоток, плитка для правки, зубило, вимірювальна лінійка, 
кутник плеский, креслилка, кернер, щуп, шаблони, оправки, нагубники, 
крейда. 
Міжпредметні зв’язки: хімія, фізика, креслення, матеріалознавство 
 
Місто проведення: слюсарна майстерня 
Час проведення: 8.00 – 14.00  
 
 

                                              
 
 
 
                                                       Хід уроку 
 
І. Організаційна частина: 5 хвилин ( 8.00 – 8.05 ) 
- перевірка наявності учнів; 
- перевірка готовності учнів до уроку; 
- допуск з техніки безпеки 
 
ІІ. Вступний інструктаж: 55 хвилин ( 8.05 – 9.00 ) 

1. Актуалізація знань: 
- повідомлення теми програми і уроку; ɋɥɚɣɞ 1 
- фокусування уваги учнів на початку уроку; ɋɥɚɣɞ 2 

Етап перший.  
Повторення правил техніки безпеки, узагальнення та систематизація 
опорних знань  з метою поступового, непомітного підведення учнів до 
сприяття нового навчального матеріалу за допомогою  відеоролику  
«правка металу» ɋɥɚɣɞ 3 
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Проведення прес – конференції, орієнтованої на формування навичок 

мислення високого рівня згідно з систематикою за Блумом ( аналіз, 
синтез, оцінювання ). 

Учні розподіляються на малі групи, кожна з яких аналізує, обговорює, 
робить висновок, колективно визначає можливий варіант відповіді, який 
ґрунтується на доказовій базі вірно обраної інформації. Оголошувати 
відповідь може один або декілька членів групи. Максимальна кількість 
балів – 12. 
Учасники малої групи підраховують свої бали за критеріями і 

виставляють загальну оцінку. Це дозволяє провести учням самооцінку й 
оцінку учасників своєї групи. 
 
               Оцінка якості підготовки аргументів і обґрунтування своєї позиції 

                                         учасниками малої групи   

Ім’я та прізвище 

Ʉɪɢɬɟɪɿʀ оцінка 
ученя1 

оцінка 
учня 2 

оцінка 
учня 3 

оцінка 
учня 4 

оцінка 
учня 5 

власна 
оцінка 

загальний 
бал 

аргументи 
застосовані 

згідно з 
технологією 

       

аргументи 
застосовані        
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Питання до прес - конференції: 

 
1. Які основні вимоги до дотримання технологічного процесу правки 

відображені в відеороліку? Як показана технологія впливає на 
результат виконаної роботи? 

 
2. В чому полягає несумісність, оманливість переглянутого 

відеоматеріалу стосовно до технології правки листового металу? 
Обгрунтуйте відповідь, використовуючи знання з предмету « 
Матеріалознавство » . 

 
3. Знання з яких предметів використовуються при правці металу та 

дроту?  
Сформулюйте відповідь в співвідношенні цих знань до дотримання 
технологічного процесу правки та вибору інструменту. 

    

щодо 
інструменту 

аргументи ясні й 
логічні        

аргументи 
переконливі        

загальний бал        
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Перший етап роботи завершується  обговоренням  відповідей та 
отриманих оцінок. 

 
ȿɬɚɩ� ɞɪɭɝɢɣ.  Повторення попереднього навчального матеріалу 

зливається з введенням та закріпленням нової навчальної інформації за 
темою уроку, а саме поняття про слюсарну операцію гнуття  металу та дроту.  
При цьому відбувається непомітне «входження» учнів в нову тему та її 
ефективне засвоєння. Вивчення нового матеріалу, таким чином, починається 
вже на етапі актуалізації опорних знань, а закріплення ведеться паралельно із 
сприйманням нової інформації. На цьому етапі роботи доцільно використати  
метод мозкового штурму. 
 

Актуалізація опорних знань здійснюється на основі мультимедіа – 
схем, використовуються елементи критичного мислення. 
 
                                         Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ�ɟɬɚɩɭ�ɭɪɨɤɭ:   
 

 
                  схематичне зображення 

                                                                     
                    проблемне питання 

                                                               
                            відповідь 

 
 
 

Перший і другий етап завершуються бліц – опитуванням, до якого 
входять питання з попередніх тем уроків виробничого навчання та з 
предметів спецкурсу. 
                                            Тестові питання: 
 

     1.Ⱦɨ�ɬɨɧɤɨɥɢɫɬɨɜɨɝɨ�ɦɟɬɚɥɭ�ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ�ɥɢɫɬɢ�ɦɟɬɚɥɭ: 
А) товщиною до 2мм 
Б) товщиною до 1мм 
В) товщиною від 0,5мм до 1мм 
2.ɇɚɧɟɫɟɧɧɹ�ɧɚ�ɡɚɝɨɬɨɜɤɭ�ɥɿɧɿɣ�ɿ�ɤɪɚɩɨɤ�ɞɥɹ�ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ�ɦɟɠ�ɨɛɪɨɛɤɢ�ɿ 
ɰɟɧɬɪɿɜ�ɨɬɜɨɪɿɜ�ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹɠ 
А) ескіз 
Б) розмітка 
В) креслення 
3.Ʉɟɪɧɟɪ, ɰɟ�ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ�ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ: 
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А) для виконання отворів 
Б) для рубання металу 
В) для розмітки 
4.Ɂɨɛɪɚɠɟɧɧɹ�ɞɟɬɚɥɿ�ɜ�ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɭ�ɜɟɥɢɱɢɧɭ�ɱɢ�ɜ�ɦɚɫɲɬɚɛɿ�ɡ 
ɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ�ɪɨɡɦɿɪɿɜ, ɰɟ: 
А) креслення  
Б) ескіз 
В) наочне зображення 
5.Ɉɡɞɨɛɥɟɧɧɹ�ɜɢɪɨɛɿɜ�ɫɥɭɠɢɬɶ�ɞɥɹ: 
А) придання виробу кращого естетичного вигляду 
Б) придання виробу кращого естетичного вигляду, захисту виробу від 
корозії 
В)  придання виробу кращого естетичного вигляду, захисту виробу від 
корозії, продовження строку служби виробу 
6.Ɍɨɱɧɿɫɬɶ�ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ�ɲɬɚɧɝɟɧɰɢɪɤɭɥɹ�ɒɐ-1: 
А) о, 5мм 
Б) 0,1мм 
В) 1мм 
7.Ʉɨɪɨɡɿɹ, ɰɟ�ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ�ɦɟɬɚɥɿɜ�ɿ�ɫɩɥɚɜɿɜ�ɜɿɞ: 
А) вплив на них зовнішніх сил 
Б) взаємодія їх з зовнішнім середовищем 
В)  взаємодія їх з зовнішнім середовищем та вплив на них зовнішніх сил 
8.ɉɪɢ�ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ�ɹɤɨʀ�ɡ�ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ�ɫɥɸɫɚɪɧɢɯ�ɨɩɟɪɚɰɿɣ�ɧɟ�ɡɚɥɢɲɚɸɬɶ 
ɩɪɢɩɭɫɤ�ɧɚ�ɩɨɞɚɥɶɲɭ�ɨɛɪɨɛɤɭ: 
А) різання ножівкою 
Б) рубання металу 
В) різання слюсарними ножицями 
9.ȼɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ�ɦɟɬɚɥɭ�ɩɨɜɟɪɬɚɬɢ�ɫɜɨɸ�ɩɟɪɲɨɩɨɱɚɬɤɨɜɭ�ɮɨɪɦɭ�ɩɿɫɥɹ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ�ɞɿɣ�ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ�ɫɢɥ, ɰɟ: 
А) прочність 
Б) пружність 
В) пластичність 

      10.Ʉɨɪɨɡɿɣɧɚ�ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ�ɦɟɬɚɥɭ, ɰɟ: 
А) механічна властивість 
Б) хімічна властивість 
В) фізична властивість 
11.ɋɬɚɥɶ, ɰɟ�ɫɩɥɚɜ�ɡɚɥɿɡɚ�ɡ�ɜɭɝɥɟɰɟɦ, ɞɟ 
А) вуглецю не менше 2% 
Б) вуглецю від 2% до 4% 
В) вуглецю не більше 2% 
12.Ʉɪɨɜɟɥɶɧɚ�ɫɬɚɥɶ, ɰɟ�ɥɢɫɬɨɜɢɣ�ɦɟɬɚɥ�ɬɨɜɳɢɧɨɸ: 
А) до 1мм 
Б) від 0,5мм до 1мм 
В) від 1мм до 2мм 
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13.ȼɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ�ɦɟɬɚɥɚ – ɬɜɟɪɞɿɫɬɶ�ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ�ɞɨ: 
А) фізичні властивості 
Б) механічні властивості  
В) хімічні властивості 
14.Ɂɿ�ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ�ɡɦɿɫɬɭ�ɜɭɝɥɟɰɸ�ɫɬɚɥɶ�ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ: 
А) більш м’якою 
Б) більш пластичною 
В)більш твердою і хрусткою 
15.ȼɢɛɟɪɿɬɶ�ɧɚɣɛɿɥɶɲ�ɩɪɨɫɬɢɣ�ɫɩɨɫɿɛ�ɪɨɡɦɿɬɤɢ: 
А) за зразком 
Б) за шаблоном 
В) за кресленням  
Перевірка результатів тестування відбувається за шаблоном. Для 

зручності використання та швидкості проведення перевірки, слід вирізати 
прямокутники з хрестиками і перевірку виконувати накладанням шаблону 
на таблицю відповідей. 
ʋ�ɩɢɬɚɧɧɹ     ɜɚɪɿɚɧɬ  Ⱥ     ɜɚɪɿɚɧɬ�Ȼ       ɜɚɪɿɚɧɬ�ȼ 
1           +              
2            +  
3             + 
4           +   
5             + 
6            +  
7            +  
8             + 
9            +  
10            +  
11             + 
12           +   
13            +  
14             + 
15            +  

 
ȿɬɚɩ�ɬɪɟɬɿɣ. Презентація творчої роботи учнів «Пристрій для гнуття 

дроту» на основі методу проектів, з метою закріплення вивченого матеріалу, 
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розвитку творчого мислення, формування професійних навичок та 
досягнення максимального результату на уроці.  

Завдання творчої групи: запропонувати, спроектувати, виконати. 
Відповідно були встановлені умови: 
1.Термін виконання; 
2.Відповідальні; 
3.Місце виконання; 
4.Презентація проекту 
 

Алгоритм захисту творчого проекту 
  

  виріб ( конструкція, принцип роботи ) 

                                                           
                     частини виробу 

                                                           
                          матеріали  

        
                технологічний процес 

                                                      
 
 

              отриманий результат 
 

 
Алгоритм захисту творчого проекту вимагає від доповідачів чіткої та 

конкретної інформації про виконану роботу, етапи якої складаються з 
використання знань, умінь, навичок отриманих на попередніх уроках 
виробничого навчання, а саме розмітка, рубання, різання, правка, а також 
самостійного вивчення додаткового матеріалу з наступних тем 
опилювання та свердління, який сприятиме успішному виконанню творчої 
роботи. Захист проекту супроводжується обговоренням в групі, методом 
введення елементів «синтетичного» уроку, а саме поступового, 
непомітного введення нової інформації. 

ɋɥɚɣɞ 12,13   Назва виробу, мета виконаної роботи, перелік слюсарних 
операцій, використаних в процесі виготовлення пристрою, використаний 
інструмент, техніка безпеки при виконанні роботи. 

                 організація роботи 
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    ɋɥɚɣɞ14,15,16,17  Розмітка, різання, правка. Оговорюється процес 
виконання слюсарних операцій з використанням елементів ІІ етапу уроку, 
а саме мультимедіа-схем. Доречно звернути увагу учнів на інструмент і 
зазначити, що технологічний процес гнуття металу виконується 
практично тим же інструментом, тому слід згадати вимоги техніки 
безпеки до використання інструменту. 
     ɋɥɚɣɞ18,19,20  Потребує особливої уваги!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На даному етапі представлений процес гнуття сплющеної частини 

труби на оправці. Доповідач акцентує увагу присутніх на основних, 
найважливіших моментах виконаної роботи. Таким чином, повторення 
знань, умінь, навичок  попередніх тем непомітно, поступово переходить 
до отримання нової інформації за темою «Гнуття», а саме вправ з гнуття 
металу з використанням пристосувань, що відповідає елементам 
«синтетичного уроку».  Учням групи пропонується в повільній формі 
надати поняття слюсарної операції «Гнуття металу», визначити 
важливість цієї слюсарної операції. Далі доречно розглянути 
технологічний процес гнуття, вимоги до технологічного процесу, види та 
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причини браку. Дуже важливо відмітити, що на цьому етапі уроку учні 
переконуються в необхідності застосування знань попередніх тем! 

     ɋɥɚɣɞ 21  Показ прийомів різання ножівкою. 
ɋɥɚɣɞ22,23  Розмітка заготовки перед свердлінням. 
 

 
 

ɋɥɚɣɞ24,25  Виконання свердління. Особлива увага присутніх 
звертається на самостійне вивчення теми творчою групою. І знову 
червоною стрічкою проходить твердження – без знань попередніх тем 
неможливе вивчення наступної! Аргумент цього етапу роботи – 
неможливо виконати свердління отвору (наступна тема) без знань 
технології розмічання. 
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ɋɥɚɣɞ26,27,28,29,30   Повторення, узагальнення, систематизація знань 
з вивчених тем. Презентація заключного етапу виготовлення пристрою для 
гнуття дроту. 

ɋɥɚɣɞ31  Щастя перемоги. Виконана складна і корисна робота. 
Виготовлений пристрій для гнуття дроту. Унікальність цього виробу в тому, 
що він дуже простий в використанні, значно скорочує час гнуття дроту, а 
також виготовлений з відходів труб, які завжди є в господарстві будь-якого 
закладу. 
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Самий відповідальний момент цього етапу роботи – демонстрація 

процесу гнуття дроту за допомогою виготовленого пристрою. Учням 
групи надається завдання -визначити  деталь, яку вони повинні 
виготовити, після перегляду наступної інформації. 

ȿɬɚɩ� ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ. З метою актуалізації діяльності учнів на уроці 
виробничого навчання та формування пізнавального інтересу до професії 
використати цікавий історичний факт стосовно теми за програмою, 
наприклад ... 

                       ɐȿ�ɐȱɄȺȼɈ�ɁɇȺɌɂ! 
                      ɄȺɇɐȿɅəɊɋɖɄȺ�ɋɄɊȿɉɄȺ 

ɋɥɚɣɞ 32,33 
У 1887 році житель Філадельфії Этельберт Мідлтон запропонував 

технологію виготовлення сталевого дроту. Це був ідеальний матеріал, який і 
тримав міцно, і не чіпляв намертво. Незважаючи на те що він зробив це в 
більш масштабних цілях, дріт знайшла собі місце і в канцелярії, і при цьому 
досить помітне. 

ɋɥɚɣɞ 34 Думка зігнути дріт у кілька разів і спробувати скріпити 
отриманим пристосуванням папери прийшла в голову практично одночасно 
відразу трьом людям. Але тільки один чоловік увійшов в історію як 
винахідник скріпки. Цією людиною став норвезький математик Юхан Валер.  
У всякому разі таким його прийнято вважати. Уродженець міста Аурскога 
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був з юності відомий як новатор: на його рахунку вчені ступені в 
електротехніку, природничих науках і математики.  
 

                                            
   
                                               Юхан Валер, 1887 р 
  

ɋɥɚɣɞ 35 У 1899 році (Валеру було 33 роки) він зробив ескізи свого 
головного винаходу - "палеоскрепки" - і в 1901 році отримав на нього патент. 
Тільки для отримання цього довелося поїхати в Німеччину, так як в Норвегії 
в той час не було відповідного закону. 
У цей період вже було зареєстровано декілька схожих винаходів. Вільям 
Мідлбрук з Уотербері, штат Коннектикут, запатентував свою конструкцію 
скріпки в 1899 році; Корнеліус Броснан із Спрінгфілда, штат Массачусетс, 
зареєстрував свою модель "Конаклип" в 1900 році. Але конструкція скріпки 
Валера виявилася найбільш вдалою. Вона була дуже схожа на сучасну, 
відрізняючись від неї лише кількістю коленцев. 
Незабаром Валер продав патент торговцю канцелярськими приладдям, а в 
1900 році британська компанія Gem Manufacturing початку масове 
виробництво таких скріпок. З цієї причини в англомовних країнах звичайні 
скріпки досі називають скріпками типу Gem, а ось французи, за деяку 
схожість з музичним інструментом, іноді називають їх "тромбонами".  
Сталева дротяна скріпка Юхана Валера. Запатентована в 1899 - 1901 роках.  

У 1999 році скріпка відсвяткувала свій столітній ювілей. З моменту 
створення вона практично не змінилася. Пропонувалися різноманітні моделі, 
однак до наших днів дожили чотири основних. 

По-перше, Gem ("Джем") - це звичайна форма скріпки, саме її можна 
виявити серед канцелярського приладдя в більшості офісів. 
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Друга форма скріпки - Ideal ("Ідеал") - була спеціально розроблена для 
скріплення великої кількості паперів. 
 

                                               
Скріпка "Сова" отримала свою назву за обриси, що нагадують два круглі очі. 
 

                                              
 
У скріпки Non-Skid ("Нековзна") зроблені спеціальні надрізи з боків.  

                                              
 

Як ні гарна була винайдена Валером скріпка, у неї було два недоліки. 
По-перше, вона м’яла папір, тому що тиснула на неї на дуже маленькій 

ділянці, по-друге, дуже швидко ламалася. 
Перший недолік швидко усунули, придумавши робити дріт у вигляді 

різних ажурних візерунків, щоб розподілити навантаження по більшій площі 
папери. А щоб скріпка не псувалася, до її кінцях приварили спеціальні 
дужки. 

Як кажуть, немає межі досконалості. 
У Росії справу з виробництвом скріпок протягом багатьох років було 

вельми плачевно. 
До революції вітчизняна промисловість, випускала канцелярські 

вироби, взагалі була відсутня. Все необхідне для паперової роботи ввозилася 
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з за кордону. Тільки в 1925 році було організовано державне унітарне 
підприємство "Союз" - перше в Росії з випуску школьнописьменных 
приладдя і канцелярських виробів. 

Скріпка повинна бути зроблена з металу необхідного якості та обробки. 
Важливий показник - пружність скріпки. Вона залежить від кількості 
вуглецю в металі: з високовуглецевої сталі виходить занадто тендітна 
скріпка. Якщо скріпка зламалася після дворазового використання, то це 
погана скріпка, якщо після десяти разів - то це дуже м'яка, ненадійна скріпка. 
Оптимальний показник пружності скріпки - згинання під кутом 90 градусів 
не менше п'яти разів. 

Ще одним важливим показником якості скріпки є діаметр дроту, з якої 
вона виготовляється. Скріпки з тонкого дроту менше практичні у 
використанні, хоча більш економічні у виробництві з точки зору витрат 
металу. 

Велика увага приділяється якості поверхні дроту, з якої робиться 
скріпка. Поверхня дроту повинна бути чистою, без рисок і задиров, без 
залишків технологічної змащення. Скріпка не повинна бруднити папір. Для 
очищення поверхні використовуються різні технології. Російські 
виробництва часто випускають брудну скріпку, залишає плями на папері і 
руках. 

Скріпка без обробки поверхні дроту зіпсує папір і може іржавіти вже 
через півроку. Хороші скріпки виготовляються зі сталевого дроту з різними 
захисним-декоративними покриттями (нікель, цинк, хром, латунь, полімери і 
т.д.). 
 

                           
ɋɥɚɣɞ 37 Під час Великої Вітчизняної війни нержавіюча сталь зіграла 

дуже злий жарт з агентурою "Бранденбурга-800". Практично до 1943 року 
диверсійні групи ловилися на...скріпках.  
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Найчастіше бездоганно підготовлені солдатські і офіцерські книжки 
скріплювалися скріпками з нержавіючої сталі, тоді як наші були зі 
звичайного заліза і через два тижні-три після експлуатації починали іржавіти 
і залишати на папері іржаві сліди. 

Так само, як шведи своїми національними винаходами можуть вважати 
шведські сірники, шведський стіл і шведську стінку, у норвежців є всі 
підстави узаконити стійке словосполучення "норвезька скріпка". А сталося 
це з подачі скромного інженера Норвежської патентного відомства, що 
складав у 20-х роках минулого століття список винаходів своїх 
співвітчизників і наткнувшегося на папери Юхана Валера. Він і оголосив 
Норвегію батьківщиною канцелярської скріпки. 

ɋɥɚɣɞ 36 Сам по собі цей факт не став би таким значущим для 
норвежців, якби скріпка не перетворилася в національний символ. Як відомо, 
навесні 1940 року країну німецькі війська окупували і уряд Норвегії разом з 
королем Хоконом VII було змушене евакуюватися в Лондон. З перших 
місяців німецької окупації місцевим жителям заборонялося використовувати 
традиційну національну символіку, так само як і будь-які значки з 
зображеннями та ініціалами норвезької королівської родини. Тоді 
патріотичним символом Опору стала звичайна скріпка.  
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Вона втілювала девіз Ми будеморазом!". За скріпку на лацкані піджака 
можна було запросто потрапити у в'язницю, а то і втратити життя. З тих пір 
норвежці дуже трепетно відносяться до цього предмету офісного вжитку, 
шануючи його своєрідним символом єднання нації. 

ɋɥɚɣɞ 38 У Норвегії в невеликому студентському містечку Сандвика 
поблизу Осло в січні 1990 року був відкритий пам'ятник скріпці. 
П'ятиметрова героїня з нержавіючої сталі була встановлена на честь сторіччя 
масового споживання подвійного плоского витка дроту. 
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Іноземцю це може здатися дивацтвом, але автор монумента Яр Еріс 
Паульсон всерйоз вважає, що багато недооцінюють значення цього винаходу 
і, може бути, після установки пам'ятника люди почнуть цінувати красу 
простих речей. 
ɋɥɚɣɞ 39� Ɍɚɤɚ� ɱɭɞɨɜɚ� ɿɫɬɨɪɿɹ� ɩɨɞɜɿɣɧɨɝɨ� ɩɥɟɫɤɨɝɨ� ɜɢɬɤɚ 
ɫɬɚɥɟɜɨɝɨ� ɞɪɨɬɭ, ɹɤɢɣ� ɜɢɧɚɣɲɨɜ� ɜ 1887 ɪɨɰɿ ȿɞɟɥɶɛɟɪɬɨ 
Ɇɿɞɥɬɨɧ. 
 
                                            ɉɢɬɚɧɧɹ: 
1.Перелічте властивості металів, які сприяли винаходу Йоганна Валера? 
Знання з яких предметів використані для відповіді? 
2.Наведіть показники якості скріпки. 
3.В чому полягає геніальність відкриття Валера? Виконання якої слюсарної 
операції використав Йоганн Валер? 
4.Яким чином переглянутий матеріал допомагає при вивченні наступної 
теми? 
5. Який вигляд може мати виріб, виготовлений за допомогою пристрою? 
    ( канцелярська скріпка будь-якої моделі )  
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Манакова Людмила Василівна 

ȼɢɤɥɚɞɚɱ   ɫɩɟɰɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ�ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ – ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ�ɩɟɪɲɨʀ   
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. 
ɍ 1980 ɪɨɰɿ�ɡɚɤɿɧɱɢɥɚ�ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ 
ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣ�ɿɧɫɬɢɬɭɬ�ȼ�ȱ�Ʌɟɧɿɧɚ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ�ɫɬɚɠ – 21 ɪɿɤ. 
Ʉɪɟɞɨ: «ɇɟ�ɡɭɩɢɧɹɬɢɫɶ�ɧɚ�ɞɨɫɹɝɧɭɬɨɦɭ»                             
За час роботи в КПБЛ проявила себе як творчо 
працюючий викладач . На уроках  теоретичного  

навчання   використовує новітні прилади та обладнання до якого учні 
ставляться з цікавістю і швидко його опановують. Постійно працює з учнями 
на виховних годинах, де обговорюються багато цікавих і дуже корисних тем : 
«Шкідливі звички», «Молодь за здоровий спосіб життя», «Злочинність серед 
підлітків» та багато інших. 
Як відповідальна за кабінет «Спецтехнології автослюсарів» провела  наступні 
роботи: оновлення стендів, придбання плакатів до предметів. 
У2009 році закінчила курси «Методика професійного навчання за модульною 
Методологією  Міжнародної Організації Праці» «Модулі трудових навичок» 
У 2007  учень Кондратенко С. зайняв третє місце у міській олімпіаді з 
креслення серед учнів ПТНЗ. 
Методичні розробки:  

· Будова, принцип дії гальмівного механізму барабанного типу при гідро 
та пневмоприводах (2014) 

· Характеристика видів зварювання, що використовуються при ремонті 
кузовів (2013) 

· Доповідь на міській секції та тему:  «Характеристика методів і форм 
організації навчання під час викладання предметів спеціальних 
дисциплін»(2013) 

· Будова, принцип роботи рульового механізму типу «черв’як-ролик», 
(2013) 

· Характеристики посадок переважного застосування ,( 2012)  
· Діагностика рульового керування та ходової частини ,(2011) 
· 3.Будова гальмівного механізму барабанного типу, (2010)  
· Можливі несправності рульового керування (2006)   
· Кривошипно-шатунний механізм,( 2005 ) 
· Виробництво. Застосування гуми, ( 2000) 

 
Особисті досягнення 
2007 Грамота Управління професійно технічної освіти 
2009 Грамота Головного Управління професійно-технічної освіти 
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Манакова Людмила Василівна 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚ�ɪɨɡɪɨɛɤɚ�ɭɪɨɤɭ 

«Будова та принцип дії  гальмового механізму барабанного типу при 
гідро та пневмоприводах» 

 
План уроку  

професійно-теоретичної підготовки 
предмет «Спеціальна технологія» 

 
ɉɪɨɮɟɫɿɹ: «Слюсар з ремонту автомобіля» 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ:  4 розряд 
Ɍɟɦɚ�ʋ2           Особливості будови сучасних автомобілів,автобусів       
  Ɍɟɦɚ�ɭɪɨɤɭ: Будова та принцип дії гальмівного механізму  
                     барабанного типу при гідравлічному та пневматичному приводах  
Ɇɟɬɚ : - ознайомити учнів з призначенням, будовою гальмівного механізму,                 
принципом його  роботи при гідравлічному та пневматичному приводах 

- розвивати уміння учнів опрацьовувати різноманітні джерела 
інформації, порівнювати, робити висновки, креслити ескізи,  вибирати 
головне;   

-   виховувати повагу до обраної професії та любов до праці. 
Ɍɢɩ�ɭɪɨɤɭ:   Комбінований 
Ɇɟɬɨɞɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ:  розповідь-бесіда, пояснення,  робота з плакатами, 
підручниками, картками-завданнями,конспектування, опитування. 
Ɇɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿ�ɡɜ¶ɹɡɤɢ: матеріалознавство, креслення, фізика. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ�ɬɚ�ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ:  Мультимедійні засоби, стенд,  роздатковий 
матеріал,  підручник 
    
Використана література:В.Ф.Кисликов, В.В.Лущик «Будова й експлуатація 
автомобілів», «Либідь» Київ 1999р., Е.В.Михайловський «Устройство 
обули», «Машиностроение», Москва 1985. 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ�ɭɪɨɤɭ 

1. Організаційна частина –  1 хв. 
2. Перевірка домашнього завдання – 8 хв. 
3. Повідомлення теми, мети  уроку – 1 хв. 
4. Актуалізація  нових знань – 5хв.    
5. Вивчення нового матеріалу – 22хв.    
6. Закріплення, узагальнення нових знань  – 5хв.   
7. Домашнє завдання – 1хв.  
8. Підведення підсумків уроку – 2хв. 
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ХІД УРОКУ 
І.     Організаційна  частина 
Перевірка присутності та  готовності учнів до уроку 
ІІ.  Перевірка домашнього завдання 
Опитування: 

1.  Які системи відносяться до систем керування автомобілем? 
Відповідь: рульове керування, гальмівна система 

2. Для чого призначено рульове керування? 
Відповідь: Для зміни напрямку руху автомобіля 

3. З яких складових складається рульове керування 
Відповідь: рульовий привод, рульовий механізм 

4. Які рульові приводи ви знаєте? 
Відповідь: розщеплена і нерозщеплена рульова трапеція 

5.  В яких випадках застосовується кожна з цих трапецій? 
Відповідь: при незалежній підвісці – розщеплена трапеція 
При залежній підвісці – нерозщеплена  

6. Які ви знаєте рульові механізми? 
Відповідь: типу «черв’як-ролик», рейковий, гвинтовий. 

7. Які ви знаєте основні несправності рульового керування? 
Відповідь: - туге обертання рульового колеса; збільшений вільний хід 
рульового колеса 

ІІІ. Повідомлення теми, мети уроку 
ІV. Актуалізація нових знань 
  1. Яке призначення гальмової системи? 
  2. Які види гальмових систем ви знаєте? 
  3. Яка будова гальмової системи? 
  4. Які види гальмових приводів ви знаєте? 
  5. Яке призначення гальмових приводів?  
V.  Вивченя нового матеріалу 
 5.1 ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ�ɝɚɥɶɦɨɜɢɯ�ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ 
Гальмівні механізми призначені для створення зусилля яке протидіє 
обертанню коліс. 
5.2 Ȼɭɞɨɜɚ�ɝɚɥɶɦɨɜɨɝɨ�ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ�ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ: 
 
Барабанний механізм з гідроприводом складається з двох гальмових 
колодок  з фрикційними накладками  поз. 2, встановлених на опорному 30ог 
обули.3. Нижні кінці колодок шарнірно закріплені на опорах 5. А верхні 
через сталеві сухарі впираються в поршні розтискного колісного циліндра. 
Стяжна пружина 6 притискає колодки до поршнів циліндра 1 забезпечуючи 
зазор між колодками та гальмовим барабаном 4 в неробочому положенні 
гальма. Коли рідина з привода надходить у колісний циліндр 1, його поршні 
розходяться й розсувають колодки до стикання з гальмовим барабаном, який 
обертається разом із маточиною колеса. Унаслідок тертя колодок об барабан 
виникає сила, що загальмовує колеса. Після припинення тиску рідини на 
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поршні колісного циліндра стяжна пружина 6 повертає колодки у вихідне 
положення, й гальмування припиняється. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – колісний циліндр; 2 – гальмівні колодки;  3 – 
опорний диск; 

4 – гальмовий барабан; 5 – шарнірні опори; 6 – стяжна пружина; 
 
 
Барабанний гальмовий механізм із пневматичним приводом 
Відрізняються від механізму з гідравлічним приводом конструкцією 
розтискного пристрою колодок. У ньому для розведення колодок 
використовується розтискний кулак 7, що приводиться в дію важелем 8, 
посадженим на вісь розтискного кулака. Важіль відхиляється зусиллям, що 
виникає у пневматичній камері 9, яка працює від тиску стисненого повітря. 
При розгальмуванні  колодки повертаються у вихідне положення під дією 
стяжної пружини 11. Нижні кінці колодок закріплено на ексцентрикових 
пальцях 10, які забезпечують регулювання зазору між нижніми частинами 
колодок і барабаном. Верхні частини колодок при регулюванні зазору 
підводяться до барабана за допомогою черв’ячного механізму.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – гальмові колодки; 3 – опорний диск; 4 – гальмовий 
барабан; 7 – розтискний кулак; 8 – важіль; 9 – 

пневматична гальмова камера; 10 – ексцентрикові пальці; 
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5.3 ȼɚɪɿɚɧɬɢ�ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ�ɝɚɥɶɦɨɜɢɯ  ɤɨɥɨɞɨɤ 

 
  
 
 
Мал..1 
Автомобіль завжди гальмують при його русі вперед, 
отже колодка, яка є першою по направленню обертання 
буде постійно знаходитись під дією більшої сили тертя, 
а отже зноситься швидше. Таку колодку називають 

первинною. Тому для рівномірного зносу фрикційну накладку роблять 
більших розмірів ніж другу. (     ) 
застосовують на автомобілях КамАЗ – 5320. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал..2  
У  гальмівних механізмах з кріпленням колодок на окремих опорах можливе 
більш точне регулювання. Застосовуються на автомобілях ГАЗ – 53А, ЗІЛ – 
130, ГАЗ – 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
Мал..3 
 

 
У гальмових  механізмах з плаваючими колодками, які за допомогою 
шарнірних ланок 1 та 2 зв’язані з нижніми кінцями із загальною опорою та 
автоматично встановлюють в необхідне положення. В таких механізмах 
регулюють тільки верхні кінці колодок. Такий спосіб кріплення колодок 
забезпечує більш рівномірний знос. 
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Мал..4 
При розміщені опор колодок на протилежних сторонах гальмівного диска га 
обидві колодки діють однакові сили. Обидві колодки працюють як первинні. 
Такі механізми не дають додаткових навантажень на підшипники коліс 
Ȼɚɪɚɛɚɧɢɣ�ɝɚɥɶɦɨɜɢɣ  ɦɟɯɚɧɿɡɦ�ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ�Ⱦȿɍ�ɅȺɇɈɋ 
 

   
 Гальмівний механізм заднього колеса: 1 – передня гальмівна колодка; 2 – щит 
гальмівного механізму; 3 – пружина важеля регулятора зазорів; 4 – опорні стійки; 5 – 
важіль регулятора зазорів; 6 – регулятор зазорів; 7 – верхня стяжна пружина; 8 – робочий 
циліндр; 9 – розпірна планка; 10 – розтискний важіль привода стоянкового гальма; 11 – 
задня гальмівна колодка; 12 – трос стоянкового гальма; 13 – нижня стяжна пружина 
 
  VІ. Закріплення нових знань: 
 
5.1 Види кріплення гальмівних колодок; 
5.2 Будова гальмівного механізму; 
5.3 Чим відрізняються гальмівні механізми з різними гальмівними   
приводами; 
 
VІІ. Домашнє завдання 

В.Ф.Кисликов, В.В. Лущик  стор. 316 -317 
VІІІ. Підсумок уроку 
 
Конспект уроку 
 

1. ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ�ɝɚɥɶɦɿɜɧɢɯ�ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ 
Гальмівні механізми призначені для створення зусилля яке протидіє обертанню коліс. 
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1.2 Ȼɭɞɨɜɚ�ɝɚɥɶɦɿɜɧɨɝɨ�ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ�ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ�Ⱦȿɍ�ɅȺɇɈɋ: 
  

 
 
Мал.3 Гальмівний механізм заднього колеса: 1 – передня гальмівна колодка; 2 – щит 
гальмівного механізму; 3 – пружина важеля регулятора зазорів; 4 – опорні стійки; 5 – 
важіль регулятора зазорів; 6 – регулятор зазорів; 7 – верхня стяжна пружина; 8 – робочий 
циліндр; 9 – розпірна планка; 10 – розтискний важіль привода стоянкового гальма; 11 – 
задня гальмівна колодка; 12 – трос стоянкового гальма; 13 – нижня стяжна пружина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – колісний циліндр; 2 – гальмівні колодки;  3 – опорний диск; 
4 – гальмовий барабан; 5 – шарнірні опори; 6 – стяжна пружина; 
 
Барабанний механізм з гідроприводом складається з двох гальмівних колодок  з 
фрикційними накладками  поз. 2, встановлених на опорному.3. Нижні кінці колодок 
шарнірно закріплені на опорах 5. А верхні через сталеві сухарі впираються в поршні 
розтискного колісного циліндра. Стяжна пружина 6 притискає колодки до поршнів 
циліндра 1 забезпечуючи зазор між колодками та гальмовим барабаном 4 в неробочому 
положенні гальма. Коли рідина з привода надходить у колісний циліндр 1, його поршні 
розходяться й розсувають колодки до стикання з гальмовим барабаном, який обертається 
разом із маточиною колеса. Унаслідок тертя колодок об барабан виникає сила, що 
загальмовує колеса. Після припинення тиску рідини на поршні колісного циліндра стяжна 
пружина 6 повертає колодки у вихідне положення, й гальмування припиняється. 
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2 – гальмівні колодки; 3 – опорний диск; 4 – гальмовий барабан;  
7 – розтискний кулак; 8 – важіль; 9 – пневматична гальмівна камера; 10 – ексцентрикові 
пальці; 
 
Барабанний гальмовий механізм із пневматичним приводом 
Відрізняються від механізму з гідравлічним приводом конструкцією розтискного 
пристрою колодок. У ньому для розведення колодок використовується розтискний кулак 
7, що приводиться в дію важелем 8, посадженим на вісь розтискного кулака. Важіль 
відхиляється зусиллям, що виникає у пневматичній камері 9, яка працює від тиску 
стисненого повітря. При розгальмуванні  колодки повертаються у вихідне положення під 
дією стяжної пружини 11. Нижні кінці колодок закріплено на ексцентрикових пальцях 10, 
які забезпечують регулювання зазору між нижніми частинами колодок і барабаном. 
Верхні частини колодок при регулюванні зазору підводяться до барабана за допомогою 
черв’ячного механізму.    
 
ȼɚɪɿɚɧɬɢ�ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ�ɝɚɥɶɦɿɜɧɢɯ�ɤɨɥɨɞɨɤ 
 

 
  
 
Мал..1 
Автомобіль завжди гальмують при його русі вперед, отже 
колодка, яка є першою по направленню обертання буде постійно 
знаходитись під дією більшої сили тертя, а отже зноситься 
швидше. Таку колодку називають первинною. Тому для 
рівномірного зносу фрикційну накладку роблять більших розмірів 
ніж другу.    
Застосовують на автомобілях КамАЗ – 5320. 
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Мал..2  
 У  гальмівних механізмах з кріпленням колодок на окремих опорах можливе більш точне 
регулювання. Застосовуються на автомобілях ГАЗ – 53А, ЗІЛ – 130, ГАЗ – 24. 
 
 
 
 

 
 
Мал..3 
У гальмівних механізмах з плаваючими колодками, які за 
допомогою шарнірних ланок 1 та 2 зв’язані з нижніми 
кінцями із загальною опорою та автоматично встановлюють в 
необхідне положення. В таких механізмах регулюють тільки 
верхні кінці колодок. Такий спосіб кріплення колодок 
забезпечує більш рівномірний знос. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Мал..4 
При розміщені опор колодок на протилежних сторонах 
гальмівного диска га обидві колодки діють однакові сили. 
Обидві колодки працюють як первинні. Такі механізми не 
дають додаткових навантажень на підшипники коліс 
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Манакова Людмила Василівна 
  

ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ�ɞɨ�ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ�ɪɨɡɪɨɛɤɢ�ɭɪɨɤɭ 
«Будова та принцип дії гальмового механізму барабанного типу при 

гідравлічному та пневматичному приводах» 
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Невмержицька Алла Василівна 
ȼɢɤɥɚɞɚɱ  ɫɩɟɰɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ�ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ – «ɋɩɟɰɿɚɥɿɫɬ�ɞɪɭɝɨʀ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ» 
ɍ 2001 ɪ.  ɡɚɤɿɧɱɢɥɚ�Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ�ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɢɣ 
ɬɟɯɧɿɤɭɦ 
ɍ 2007  ɪ.  ɡɚɤɿɧɱɢɥɚ�ɇɿɠɢɧɫɶɤɢɣ  Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ 45ɨɝ�Ɇ�ȼ�Ƚɨɝɨɥɹ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ�ɫɬɚɠ – 13 ɪɨɤɿɜ. 
Ʉɪɟɞɨ: «ɇɿɤɨɥɢ�ɧɟ�ɡɭɩɢɧɹɬɢɫɶ�ɧɚ�ɞɨɫɹɝɧɭɬɨɦɭ» 
 

За час роботи  у КПБЛ проявила себе як творчо 

працюючий викладач, що володіє ґрунтовними теоретичними знаннями  та 

методикою викладання. Викладач значну увагу приділяє вихованню учнів, 

розвитку їх інтелектуальних та творчих здібностей.  Пропагує здоровий 

спосіб життя , знаходить органічні зв’язки матеріалознавства з предметами 

природничо-математичного циклу та профциклу, чим вносить мотивацію до 

вивчення матеріалознавства. 

У 2013 році учень провела відкритий урок на тему «Цементи» в рамках 

комплексної перевірки навчального закладу. 

Методичні розробки : 

· Чавун. Властивості та класифікація. Маркування і застосування. (2014) 

· Збірник тестів і кросвордів з предмету матеріалознавства – 2012 р.; 

· Методична розробка відкритого уроку «Класифікація та застосування 

вуглецевих сталей»(2013) 

· Методична розробка відкритого уроку «Цементи»(2012) 
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Невмержицька Алла Василівна 

Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚ�ɪɨɡɪɨɛɤɚ�ɭɪɨɤɭ 
 «Класифікація та застосування чавунів» 

 
План	уроку	

       І курс;  група ТУ-5 

ɉɪɨɮɟɫɿɹ:   «Електрогазозварник» 

Ʉɜɚɥɿɮɚɤɚɰɿɹ-  2 розряд 

ɉɪɟɞɦɟɬ: Матерівалознавство 

Ɍɟɦɚ�ʋ3   Чорні та кольорові метали та їх сплави. 

Ɍɟɦɚ�ɭɪɨɤɭ    ɑɚɜɭɧ. ȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ�ɬɚ�ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ. Ɇɚɪɤɭɜɚɧɧɹ�ɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ�ɱɚɜɭɧɿɜ. 

Ɇɟɬɚ�ɭɪɨɤɭ:  Навчити учнів  враховувати під час зварювальних робіт всі 
необхідні властивості, які має чавун. Розвивати пізнавальний інтерес до 
сучасних технологій матеріалознавства у будівельних галузях  з 
використанням різноманітних видів чавунів. Виховувати в учнів любов до 
праці та обраної професії. 

Ɍɢɩ�ɭɪɨɤɭ:    ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɣ  

Ɇɟɬɨɞɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ:   розповідь учителя з елементами бесіди, повідомлення 
учнів, демонстрації,  презентації, конспектування, усні відповіді  та  робота 
з  картками-завданнями. 

Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ�ɭɪɨɤɭ:   мультимедійні засоби,  фрагмент фільму « 
Виробництво чавуну»,             таблиці, картки-завдання, підручники, 
роздатковий матеріал. 

Ȼɚɡɨɜɿ  ɩɨɧɹɬɬɹ�ɣ�ɬɟɪɦɿɧɢ:   Чавун, види чавунів, білий чавун, сірий чавун, 
ковкий чавун, легований чавун. 

Ɇɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿ�ɡɜ¶ɹɡɤɢ:    Хімія, фізика, обладнання та технології 
зварювальних робіт 
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ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ�ɭɪɨɤɭ 

І. Організаційна частина уроку. (1 хв.) 

ІІ. Перевірка домашнього завдання. (8 хв.) 

ІІІ.Актуалізація нових знань. (2 хв.) 

IV. Повідомлення теми, цілей і задач уроку. (2 хв.) 

V. Вивчення нового матеріалу. (20 хв.) 

VІ. Закріплення-узагальнення знань. (8 хв.) 

VІІ. Домашнє завдання. (1 хв.) 

VІІІ. Підсумки уроку . (3 хв.)  

ɏɿɞ�ɭɪɨɤɭ 

 

ȱ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ�ɱɚɫɬɢɧɚ�ɭɪɨɤɭ 

Перевірити наявність учнів та готовність їх до уроку 

ȱȱ. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ�ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ�ɡɚɜɞɚɧɧɹ 

Дати відповіді на питання: 

1. Дати визначення, що таке сталь. 
2. Як отримують  сталь? 
3.  Які властивості має сталь? 
4. Які ви знаєте нормальні домішки у сталі? 
5. Класифікація сталей. 

ȱȱȱ. Ⱥɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ�ɧɨɜɢɯ�ɡɧɚɧɶ. 

1. Дати визначення: що таке чавун? 
 2. Як  класифікуються чавуни? 
 3. Як маркуються чавунів.? 
 4. Які механічні властивості чавунів? 
 5. Яке застосування чавуну? 

�ȱV. ȼɢɜɱɟɧɧɹ�ɧɨɜɨɝɨ�ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
Ɋɨɡɩɨɜɿɞɶ – ɛɟɫɿɞɚ�ɡ�ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ�ɫɥɚɣɞɿ 
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ɉɥɚɧ 
 

  1. Чавун –це сплав заліза з вуглецем у якому вуглецю міститься в межах 
від      
               2.14 до 6.67 та домішки (сірка,фосфор, кремній, марганець, кисень) 
Чавуни найпоширеніший конструкційний матеріал на основі заліза, що 
використовується для виготовлення відливок. Чавуни досить широко 
застосовуються завдяки механічним властивостям, оброблюваність різанням, 
можливість зміни властивостей термообробкою й легуванням. Порівняно з 
конструкційними сталями чавуни мають вищу рідко текучість   

 
 

2�Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ�ɱɚɜɭɧɿɜ.    

  (таблиця) 
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 Білі чавуни – не стандартизовані, не маркуються, не застосовуються для 
виготовлення деталей, білі  чавуни одержують із сірих чавунів швидким 
охолодженням, а також процес відбілювання  може бути при зварюванні  
чавунів. 

�əɤ�ɦɚɪɤɭɽɬɶɫɹ�ɱɚɜɭɧ 

  Маркування чавунів здійснюється поєднанням літер і цифр. Чинні 
стандарти      встановлюють такі літерні позначення у марках чавунів: 

   ɑ – ɱɚɜɭɧ; 

   ɋ – ɫɿɪɢɣ; (ȾɋɌɍ 1412-85) 

   ȼ – ɜɢɫɨɤɨɦɿɰɧɢɣ;(ȾɋɌɍ 7293-85) 

   Ʉ – ɤɨɜɤɢɣ;(ȾɋɌɍ 1585-85) 

- Ʌɟɝɨɜɚɧɢɣ;(ȾɋɉɌɍ 7769-82) 
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2. Ɇɟɯɚɧɿɱɧɿ�ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ�ɬɚ�ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ�ɱɚɜɭɧɿɜ. 
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Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ для виготовлення корпусів підшипників, які працюють при 
великих навантаженнях, картери редукторів задніх мостів автомобілів, 

втулки  ковзання.  
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5   Виробництво чавуну  «показ фільму». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.	Закріплення-узагальнення		нових	знань.	
Усне	опитування		і	відповіді	на	картках. 

1. Дати визначення : що таке чавун? 

2. Способи отримання чавуну? 

3. Які ви знаєте шкідливі домішки в чавуні та звідки вони 
з’являються? 
4. Які нормальні домішки містяться    в чавунах?  
5.Маркування чавунів.  

6. Застосування чавунів. 

7. Домашнє завдання 

       Розділ 7    § 7.1 – 7.6 

   Гарнець В.М. стор.258-266. 

       

8. Підведення підсумків уроку 

 



57 
 

Невмержицька Алла Василівна 
ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ�ɞɨ�ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ�ɪɨɡɪɨɛɤɢ�ɭɪɨɤɭ 

 «Чавун. Властивості та класифікація. Маркування та 
застосування» 
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  Варава Дмитро Андрійович 
�Ɇɚɣɫɬɟɪ�ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ�ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 10 ɬɚɪɢɮɧɢɣ�ɪɨɡɪɹɞ 

ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ�ɫɬɚɠ – 4 ɪɨɤɢ 

�ɍ 2010ɪ. ɡɚɤɿɧɱɢɜ: ȱɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨ�ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ 
ɬɟɯɧɿɤɭɦ�Ʉɨɧɨɬɨɩɫɶɤɨɝɨ�ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ�ɋɭɦɫɶɤɨɝɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ          ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. 

ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ�Ɍɟɯɧɿɤ�ɡɜɚɪɧɢɤ�ɦɚɣɫɬɟɪ�ɜ�ɧ. 

ɍ 2013ɪ. ɡɚɤɿɧɱɢɜ: Ƚɥɭɯɿɜɫɶɤɢɣ�ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ�ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ�ɿɦ. Ɉ. Ⱦɨɜɠɟɧɤɚ. 

ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ�ȱɧɠɟɧɟɪ�ɩɟɞɚɝɨɝ «Ɇɟɯɚɧɿɡɚɰɿɹ�ɿ 
ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɰɿɹ�ɫ�ɝ» 

  Ⱦɟɜɿɡ: «Ⱦɠɟɪɟɥɨ ɜɚɲɨʀ ɦɭɞɪɨɫɬɿ-ɧɚɲ ɞɨɫɜɿɞ»  
ɋɚɲɚ Ƚɿɬɪɿ 

  

За час роботи у КПБЛ  проявила себе як творчо працюючий майстер 

в/н, що володіє ґрунтовними теоретичними та практичними знаннями та 

методикою викладання уроків виробничого навчання. Ваврва Дмитро 

Андрійович значну увагу приділяє вихованню учнів, розвитку їх творчих та 

інтелектуальних здібностей.  

Достатньо володіє методами і прийомами навчання, і виховання учнів. 

Багато уваги приділяє індивідуальній роботі з учнями, сприяє становленню 

учнів, як особистостей, розвитку їх здібностей.  

Добре знає матеріал, що викладає, постійно вдосконалює педагогічну 

майстерність. 

Пропагує здоровий спосіб життя, знаходить міжпредметні зв’язки практики 

та теорії. 

Методичні розробки: 

· «Зварювання на автоматичних та напівавтоматичних машинах» (2013) 

Особисті досягнення 
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Варава Дмитро Андрійович 
�Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚ�ɪɨɡɪɨɛɤɚ�ɭɪɨɤɭ 

«Зварювання на автоматичних та напівавтоматичних машинах» 
  

Тема: «Ознайомлення з обладнанням для автоматичного та 
напівавтоматичного зварювання в середовищі захисних газів із порошковим 
та захисним дротом». 
 
Тема уроку: «Ознайомлення з обладнанням для напівавтоматичного 
зварювання в середовищі захисних газів». 
 
Тип уроку: урок формування нових знань та умінь. 
 
Мета: 

- Вивчити будову зварювального напівавтомату; 
- Розвивати вміння вирішення проблем,критично оцінювати і приймати 

рішення в нестандартних ситуаціях; 
- Виховувати ініціативність, вміння працювати в співробітництві. 

 
Форма організації навчальної діяльності: робота в малих групах. 
 
Методи та прийоми навчання: навчання в малих групах, презентація, 
 дебрифінг. 
 
Дидактичне забезпечення: міні-конспекти, електронні носії, завдання для 

груп,елементи для презентації. 
 

«Джерело вашої мудрості-наш досвід»  
Саша Гітрі 

 
Хід уроку 

 
1. Організаційний момент. 
2. Вивчення нового матеріалу. 
 
       Викладач пояснює новий матеріал: 
       Напівавтомат для зварювання в середовищі вуглекислого газу. 
 

 Напівавтомати зварювальні призначені для 
напівавтоматичного зварювання на постійному 
струмі плавким електродним дротом в 
середовищі захисних газів виробів з мало 
вуглецевої і низьколегованої сталі. Балон 
розташовується за апаратом і кріпиться до нього 
ланцюжком (не входить в комплект поставки). 
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Апарат може поставлятися в комплекті з манометром,захисною маскою і 
котушкою дроту діаметром 0,6 мм вагою 5 кг. 

 
Технічні характеристики 

 
Живлення 380В, 1 фаза, 50/60 Гц 
Максимальна потужність 6 КВт 
Струм при зварюванні  20 – 200А(регулювання автоматичне) 
Струм 60% роб. Дії 140 А 
Обмотка трансформатора 100% мідь,ізоляція клас Н 
Діаметр дроту:  
сталь і нержавіюча сталь 0,6 -0,8 – 1,0 
легкі і мідні сплави 0,8  - 1,0 
Дріт з серцевиною 1 мм 
Швидкість подачі дроту Від 2,5 до12 м в хвилину 

           
Комплектація: 

- зварювальний напівавтомат; 
- джерело живлення; 
- зварювальний пальник; 
- механізм подачі дроту; 
- газова апаратура; 
- гнучкий шланг. 
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Випрямляч 
 

Випрямляч зварювальний, призначений для живлення електричної 
зварювальної дуги постійним струмом під час ручного і напівавтоматичного 
дугового зварювання, різання та наплавлення металу від мережі змінного 
струму. 

            
Технічна характеристика 

зварювального випрямляча ВД-301 
 

Номінальна напруга живильної 
мережі, В 

3х380 

Кількість фаз 3 
Частота мережі, Гц 50 
Номінальний зварювальний 
струм, В 

315 

Номінальна робоча напруга, В 32 
Номінальний режим роботи ПН, 
% 

60 

Діапазон регулювання 
зварювального струму, А 

30-315 

Напруга холостого ходу, В 80 
Спосіб регулювання 
зварювального струму 

механічний, 
плавний 

Потужність споживання, кВА 11,4 
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Пальники 
 

 
Призначені для підведення до місця 
зварювання електродного дроту, 
зварювального струму,захисного газу, а 
іноді і охолоджуючої води. Існує два типи 
пальників: з природним та водяним 
охолодженням. Водяне охолодження 
застосовують для зварювання на великих 
токах (500 і більше А).Частіше за все 
використовують пальники типу ГДПГ. 

 
 
 

Гнучкий шланг 
 
Призначений для подачі електродного дроту, 
зварювального струму і охолоджуючої води до 
пальника. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Зварювальний дріт 
 

Легований зварювальний дріт СВ08Г2С обміднений 
застосовується для електродугового зварювання 
низьколегованих і низько вуглецевих сталей в 
середовищі захисних газів.  
Своє застосування цей дріт знайшов в 
машинобудівництві, суднобудівництві, будівництві.          
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Механізм подачі електродного дроту 
 

Складається з електродвигуна, редуктора і системи подаючи і притискних 
роликів. Є три типи механізмів подачі дроту: 
а) закритого типу, вагою 5 кг дроту; 
б) відкритого типу, вагою 12 і 20 кг дроту; 
в) відкритого типу, вагою 50 кг дроту. 

 
 

Газова апаратура 
 

                             Балон для вуглекислоти 
 
Балони служать для транспортування та зберігання захисного 
газу під високим тиском. Їх виготовляють зі сталі високої 
міцності, що витримує тиск до 15 Мпа. Найбільш частіше 
застосовуються балони ємністю 40 дм3.  

Всі гази, окрім вуглекислого зберігаються в стисненому стані, а 
СО2 – у рідинному 
 
 
    
 

Редуктор 
 

Редуктор – витратомір закріплюється на балоні з вуглекислим газом і служить 
для зниження тиску газу,що потрапляє з балону, і  регулювання його витрати. 
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Підігрівач 
 

 
Призначений для підігріву вуглекислого газу,що надходить в редуктор, з метою 
попередження замерзання клапанів при перепаді тиску. 
 

Осушувач 
 

Призначений для виділення зайвої вологи  із 
вуглекислого газу. Можуть бути високого і 
низького тиску. 
 
 
 
 
 
 
 

Майстер одночасно з розповіддю викладача показує основні частини 
напівавтомату на діючому напівавтоматі. 
 

Щодня перед початком роботи слід: 
- перевірити стан наконечника мундштука (при зносі, який визиває 

порушення контакту електрода з струмопроводів, наконечник слід 
замінити); 

- перевірити місце кріплення мундштука до шлангового кабелю (мундштук 
повинен бути щільно нагвинчений на наконечник кабелю і мати добрий 
електричний контакт); 

- оглянути змінне сопло зварювального пальника (при забрудненні сопла 
бризками його слід очистити); 

- перевірити кріплення зварювання пальника до шлангового кабелю 
(пальник повинен бути щільно затиснений і не провертатися); 

- перевірити стан контактів реле і контактів в місцях підключення проводів 
(у разі підгоряння – зачистити їх); 

- оглянути ізоляцію сполучених проводів (за наявності пошкоджень 
відновити ізоляцію); 

- випробувати роботу напівавтомату пробними включеннями пускової 
кнопки; в напівавтоматах для зварювання в захисному газі перевірити всі 
з’єднання газопровідної мережі, які повинні бути щільними і не 
пропускати газ.  
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3.Закріплення отриманих знань 
При закріпленні нового матеріалу учні розподіляються на рівнозначні малі 
групи по 4-5 осіб відповідно до методичних рекомендацій з організації 
роботи в малих групах. Групам необхідно протягом 5 хвилин відповісти на 
тести. 
 
                              Тести №1 
1. Який струм дає випрямляч ? 
       - постійний; 
       - змінний. 
2. Для чого потрібен гнучкий шланг ? 
       - для подачі електродного дроту; 
       - для подачі зварювального струму; 
       - для подачі електродного дроту і зварювального струму. 
3. Яким кольором пофарбовані балони з вуглекислим газом ? 
       - червоним; 
       - білим; 
       - чорним. 
4. Де закріплюється редуктор – витратомір ? 
       - на випрямлячі; 
       - на балоні. 
 
    Тести №2 
1. З чого складається механізм подачі електродного дроту? 

-    дріт та двигун; 
      -   дріт, двигун та ролики. 

2. Які за типом бувають пальники ? 
-  з природним охолодженням; 
-  з водяним охолодженням; 
-  з водяним і природним охолодженням. 

3. Якою масою випускають котушки із зварювальним дротом ? 
      -  5, 10, 15 кг; 
      -  5, 10,20 кг; 
      -  5, 15 кг. 
4. Зварювальний випрямляч можливо використовувати для: 
      - ручного зварювання; 
      - напівавтоматичного зварювання; 
      - напівавтоматичного і ручного зварювання. 
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            Тести №3 
1. Яке охолодження використовується у пальника при зварюванні на 

великих струмах? 
- з природним охолодженням; 
- з водяним охолодженням. 

2. Навіщо на редукторі два манометри? 
- для зниження тиску газу і регулювання його витрати; 
- для показу тиску у балоні та на шлангу. 

3. Підігрівач призначений для: 
- підігрівання вуглекислого газу; 
- слідкування за тиском газу у балоні. 

4. Які пальники застосовують частіше за все? 
- ГДПГ; 
- ГМГ; 
- РГМГ. 
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Поради для малих груп. 
Коментарі для учнів. 

Ви повинні представити один проект від усієї групи, з яким усі згодні. Кожен 
з членів групи виконує особливе завдання, яке має велике значення для 
успіху роботи всієї групи. Тому кожен учень повинен відчувати свою 
відповідальність. Насамперед визначтесь із розподілом зон відповідальності 
кожного члена групи під час виконання проекту. 
      Критерії успіху. 
Ваша група успішно виконає завдання, якщо Ви розробите проект, з яким усі 
будуть згодні, якщо Ваша презентація буде чітко зформульована і викладена, 
якщо Ваші аргументи та обґрунтування будуть переконливими. 
      Очікувана поведінка. 
Ми очікуємо побачити, що Ви працюєте разом, допомагаючи один одному, 
відповідально виконуючи завдання. Проблеми, які виникають у дії виконання 
проекту, намагайтеся вирішити самостійно у групі. 
 
               ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ НАРОДНУ МУДРІСТЬ:  
При єднанні і мале росте, при розбраті і найбільше розпадається. 
 
 Малим групам пропонується завдання. 
1 група. Перед вами виникла проблема: при включенні вимикач , 
розташований на зварювальному пальнику, не запалюється дуга, що робити? 
Підготувати презентацію джерел живлення для напівавтомату; зварювальний 
напівавтомат. 
2 група. Перед вами виникла проблема: при нормальній роботі двигуна 
подачі електродного дроту періодично обривається дуга, що робити? 
Підготувати презентацію зварювального пальника і механізмів подачі 
зварювального дроту. 
3 група. Перед вами виникла проблема: немає витікання газу з сопла 
пальника при відкритому редукторі і наявності тиску в балоні. 
Підготувати презентацію газової апаратури і гнучкого шланга. 
Мета презентації – продемонструвати роль обраного елемента в проведенні 
механізованого зварювання, допускається проводити презентацію з 
використанням слайдів без надписів. Обов’язковою умовою є простота і 
стислість. На підготовку кожній групі виділяється 5 хвилин. Презентувати 
необхідно технічні характеристики елементів, їхнє призначення. 
Час для презентації виборного елементу для малої групи 10 хвилин. 
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Б А Ж А Є М О    У С П І Х У ! ! !  
 
Кожна група оцінює іншу ( лист взаємооцінки ) 
 

Лист взаємооцінки малої групи №______ 
 

№ групи Помилки Оцінка 
   
   
 
Кожна група отримує оцінку – середнє арифметичне від оцінки двох інших 
груп. 
Викладач і майстер слідкують за правильністю оцінювання. 
 
4.Підсумки уроку проходять з використанням інтерактивних методів 
навчання (дебрифінгу ). 
Вчитель обговорює з учнями такі питання:  

1. Який досвід, які знання ви набули на уроці ? 
2. Що сподобалось вам на уроці ? 
3. Що б ви хотіли змінити в ході уроку ? 
4. Що було найскладнішим ? 
5. Чи досяг урок мети ? 

Оголошення кращої групи. 
 

5. Домашнє завдання. 
§ 9.7 ( Гуменюк І. В.  Напівавтомати та автомати для зварювання в 
захисних газах) 
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Бідзюра Володимир Іванович 
Ɇɚɣɫɬɟɪ�ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ�ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 9 ɬɚɪɢɮɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
ɍ 2012 ɪɨɰɿ�ɡɚɤɿɧɱɢɜ  Ʉɨɧɨɬɨɩɫɶɤɢɣ 
ȱɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨ�ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ�Ɍɟɯɧɿɤɭɦ�ɋɭɦɫɶɤɨɝɨ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ�ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ�ɫɬɚɠ – 1,5 ɪɨɤɭ 
Ʉɪɟɞɨ: «ȼɿɞɤɪɢɬɢ�ɜ�ɤɨɠɧɿɣ�ɞɢɬɢɧɿ�ɞɭɲɭ�ɬɜɨɪɰɹ, 
ɞɚɬɢ�ʀɣ�ɡɦɨɝɭ�ɩɪɨɛɭɞɢɬɢɫɹ�ɿ�ɪɨɡɤɜɿɬɧɭ» 

За час роботи у КПБЛ Бідзюра Володимир 
Іванович проявив себе як творчо працюючий майстер в/н, що володіє 
теоретичними та практичними знаннями та методикою викладання уроків 
виробничого навчання. Бідзюра  Володимир значну увагу приділяє 
вихованню учнів, розвитку їх творчих та інтелектуальних здібностей.  

Достатньо володіє методами і прийомами навчання, і виховання учнів. 
Багато уваги приділяє індивідуальній роботі з учнями, сприяє становленню 
учнів, як особистостей, розвитку їх здібностей.  

Добре знає матеріал, що викладає, постійно вдосконалює педагогічну 
майстерність. 
Пропагує здоровий спосіб життя, знаходить міжпредметні зв’язки практики 
та теорії. 
Приймає участь у конкурсах професійної майстерності, які проводились на 
базі КПБЛ. 
На уроках виробничого навчання використовую новітні методи викладання.  
Багато уваги приділяю вихованню учнів,  спілкуюсь з батьками учнів 
Майстер приділяє велику увагу вихованню учнів, сприяє розвитку їх творчих 
здібностей. Бідзюра Володимир володіє високою культурою спілкування та 
моральними якостями, має повагу серед педагогічних працівників, учнів 
ліцею та їх батьків.   
Методичні розробки 
 

· «Підготовка металу до зварювання» (2014) 
 

Особисті досягнення: 
· Трете місце  у ІІ конкурсі майстрів виробничого навчання по 

зварюванню закладів профтехосвіти Києва та Київської області, в 
номінації «Ручне дугове зварювання покритим електродом» (метод ІІІ 
SMAW) (2013) 

· Подяка інституту ПТО НАПН України за активну дослідницьку, 
інформаційно-аналітичну діяльність та впровадження освітніх 
інновацій у підготовку майбутніх кваліфікованих робітників. 
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Бідзюра Іван Володимирович 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚ�ɪɨɡɪɨɛɤɚ�ɭɪɨɤɭ 

«Підготовка металу до зварювання» 
 

План уроку виробничого навчання 
 

Тема програми: Підготовка металу до зварювання 
Тема уроку: Підготовка до зварювання металів різної товщини 
Мета уроку: 

а) навчальна: навчити учнів підготовлювати кромки металу до 
зварювання 
б) розвивальна: розвити в учнів уміння аналізувати виробничу 
ситуацію 
в) виховна: виховати в учнів уважність, відповідальність при виборі 
розробки,кромки  формувати працелюбну особливість 

Тип уроку: вивчення трудових прийомів 
Вид уроку:практична робота 
Дидактичне забезпечення: план-конспект уроку таблиці, картки-завдання. 
 
Матеріально-технічне забезпечення: пластини металеві різної товщини, 
металеві щітки терпуги кутова шліф-машинка, зубила молотки, прес-машина, 
окулярі-захисні. 
Перелік практичних завдань: 1. Зварювання пластин товщиною до 4 мм 
стикове, внапуск, таврове, кутове з`єднання;  
2.зварювання пластин різної товщини. 
Список основної і додаткової літератури: В. Г. Геворкян «Основи 
зварювальної справи»  ‘ВШ-1991  р.’  І.  В.  Гуменюк,  О.  Ф.  Іваськів,  О.  В.  
Гуменюк‘Технологія електро-дугового зварювання’- Київ Грамота-2006 

 
Хід уроку 

І. Організаційна частина – 5хв. 
А) Перевірка наявності учнів. 
Б) Перевірка готовності учнів до уроку. 
В) Допуск з охорони праці  
- організація робочого місця 
- вимоги безпеки перед початком 
- вимоги безпеки під час роботи 
- вимоги безпеки після закінчення роботи 

 
ІІ. Вступний інструктаж – 45 хв. 
1.Актуалізація знань. 
 А) повідомлення теми програми і уроку: тема сьогоднішнього уроку 
«Підготовка до зварювання металів різної товщини» 
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б) цільова установка проведення уроку 
в) перевірка опорних З,У,Н учнів необхідних їм для подальшої 

роботи на уроці 
г) аналіз і доповнення відповідей учнів, підведення підсумків: 

1. Назвіть основні операції при підготовці деталей до зварювання? 
(очищення, виправлення, різання та складання). 
2. Яка ширина прилеглої зони від кромки очищається для зварювання? (20-30 
мм з кожного боку). 
3. Назвіть способи очищення металу від забруднення? Ручний (щітка), 
термічний (пальник, різак), хімічний (травлення, знежирення), механічний 
(піскоструменева обробка). 
4. Назвіть основні зварювальні з`єднання? (стикове, внапуск, таврове, 
кутове). 
2.Викладання нового матеріалу. 
А) повідомлення нової навчальної інформації: Найпоширеніше з`єднання-
стикове. При підготовці з`єднання використовують листи S до 12 мм без 
розробки кромок. Кромки щитів зрізуємо під правильним кутом до площини 
листа. При товщині листа 3÷ 60 мм робимо V- подібну розробку кромок, при 
цьому може бути розробка кромок одно-і двобічна, якщо товщина листа 
8÷175 мм використовуєм Х-і К- подібну розробку кромок. З`єднання внапуск 
– використовують для металів товщиною 2÷60 мм, при виготовлені 
різноманітних будівельних конструкцій – колон, ферм та інших. Зварюємо 
поверхні не обробляють (тільки зачищають крамки під ∠	90°). 
При підготовці до зварювання таврових з`єднань, де торець одного елемента 
примикає до поверхні іншого елемента під деяким кутом, найчастіше  ∠	90°, 
використовують метал товщиною 2-120 мм. При зварюванні металу 
товщиною від 1-2 мм застосовують відбортовку кромок. 
Б) показ нових прийомів трудової діяльності. 
В) пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці:  
1. Ознайомитися з карткою завдання. 
2. Спланувати роботу учнів. 
3. Показати ще раз прийоми обробки кромок. 
4. Звернути увагу на ОП при виконанні робіт по підготовці металу до 
зварювання (затискання деталей, кут нахилу терпуга, кромкосколюючою 
машиною). 
Г) повідомлення про передовий досвід за темою уроку: підготовка до 
зварювання металів різної товщини, де в основному підготовлення 
зварювальних кромок, яка потребує багато часу та витрат, тому для якісного, 
надійного і швидкого розчищення кромок застосовують спеціальні 
кромкорізи з електро- і пневмоприладом. Також широко застосовують 
переносні електричні кромкосколюючі машини (спеціальна фреза). 
Д) опитування учнів і пробне виконання ними нових прийомів 
показаних майстром. 
Ж) відповідь майстра на запитання учнів. 
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З) підведення підсумків вступного інструктажу 
ІІІ. Поточний інструктаж – 230хв. 
А) видання завдань для самостійної роботи учнів та пояснення порядку 
їх виконання:  
1. Уважно роздивитись картку завдання. 
2. Спланувати свою роботу. 
3. Приступити до вивчення роботи. 
4. Після закінчення роботи перевірити правильність її виконання, якщо є 
помилки виправити. 
5. Покликати майстра в/п для оцінювання роботи. 
Б) розподіл учнів за робочими місцями 
в) повідомлення про критерії оцінювання виконуваних робіт: робота 
виконана при повному обсязі та належному її виконання в 12 балів. 
Г) цільові обходи майстром робочих місць учнів. 
 
ІV. Заключний інструктаж – 30хв. 
А) аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку: процесів виконання 
практичного завдання, пояснити типові помилки учнів та надання 
рекомендацій щодо їх виправлення. 
Б) оцінка роботи учнів, її об’єктивне обговорення 
в) аналіз причин помилок учнів та засобів їх усунення 
г) повідомлення та обговорення оцінок: виставлення оцінок учням та їх 
обговорення із групою. 
Д) пояснення домашнього завдання: вивчити конспект із спецтехнології за 
темою, «Основ зварювальної справи» . 71. Технологія електродугового 
зварювання. Ст115 
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Демченко Світлана Олегівна 
Ɇɚɣɫɬɟɪ�ɜɢɪɨɛɧɢɨɝɨ�ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 11 ɬɚɪɢɮɧɢɣ�ɪɨɡɪɹɞ 
ɍ 1985 ɪɨɰɿ�ɡɚɤɿɧɱɢɥɚ�Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ�ɟɥɟɤɬɪɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ 
ɬɟɯɧɿɤɭɦ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ�ɫɬɚɠ – 10,5 ɪɨɤɿɜ 
Ⱦɟɜɿɡ: «Ɉɫɨɛɢɫɬɚ�ɝɿɞɧɿɫɬɶ, ɩɨɜɚɝɚ�ɞɨ�ɿɧɲɢɯ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ�ɡɚ�ɜɫɿ�ɫɜɨʀ�ɞɿʀ» 

За час роботи у КПБЛ  проявила себе як творчо 

працюючий майстер виробничого навчання, що володіє 

ґрунтовними теоретичними та практичними знаннями та методикою 

викладання уроків виробничого навчання.  Демченко Світлана  значну увагу 

приділяє вихованню учнів, розвитку їх творчих та інтелектуальних 

здібностей.  

Достатньо володіє методами і прийомами навчання, і виховання учнів. 

Багато уваги приділяє індивідуальній роботі з учнями, сприяє становленню 

учнів, як особистостей, розвитку їх здібностей.  

Добре знає матеріал, що викладає, постійно вдосконалює педагогічну 

майстерність. 

Пропагує здоровий спосіб життя, знаходить міжпредметні зв’язки практики 

та теорії. 

Методичні розробки: 

«Газове зварювання та різання металів» (2013) 

Особисті досягнення 

2007 рік  Грамота Управління професійно-технічної освіти 

2011 рік Грамота Головного управління освіти і науки  
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Демченко Світлана Олегівна 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚ�ɪɨɡɪɨɛɤɚ�ɭɪɨɤɭ 

«Газове зварювання та різання металів» 
 

Зміст 

· Сутність газового зварювання. 
· Матеріали, застосовувані при газовому зварюванні. 

· Кисень 
· Ацетилен 
· Гази замінники ацетилену. 
· Зварювальні дроту і флюси 
· Флюси 

· аппаратура й устаткування для газового зварювання. 
· Водяні запобіжні затвори 
· Балон для стислих газів 
· Вентилі для балонів 
· Редуктори для стислих газів 
· Зварювальні пальники 

· Техніка зварювання. 
· Особливості і режими зварювання різних металів. 

· Зварювання вуглецевих сталей 
· Зварювання легованих сталей 
· Зварювання чавуну 
· Зварювання міді 
· Зварювання латуні. 
· Зварювання бронзи 

· Газове різання металу 
 

 
Сутність газового зварювання. 

При газополум'яної обробки металів як джерела 
теплоти використовується газове полум'я – полум'я 
горючого газу, що спалюється для цієї мети в кисні в 
спеціальних пальниках. 

Як горючих газів використовують ацетилен, водень, 
природні гази, нафтовий газ, пари бензину, гасу та ін 
Найбільш високу температуру в порівнянні з полум'ям 
інших газів має ацетіленокіслородное полум'я, тому 
воно знайшло найбільше застосування. 

Газова зварювання-це зварювання плавленням, при 
якій метал в зоні з'єднання нагрівається до 
розплавлення газовим полум'ям (рис.8). 

http://www.ukrtechno.info/index.php?mod=text&uitxt=259#h2_0
http://www.ukrtechno.info/index.php?mod=text&uitxt=259#h2_1
http://www.ukrtechno.info/index.php?mod=text&uitxt=259#h2_2
http://www.ukrtechno.info/index.php?mod=text&uitxt=259#h2_3
http://www.ukrtechno.info/index.php?mod=text&uitxt=259#h2_4
http://www.ukrtechno.info/index.php?mod=text&uitxt=259#h2_5
http://www.ukrtechno.info/index.php?mod=text&uitxt=259#h2_6
http://www.ukrtechno.info/index.php?mod=text&uitxt=259#h2_7
http://www.ukrtechno.info/index.php?mod=text&uitxt=259#h2_8
http://www.ukrtechno.info/index.php?mod=text&uitxt=259#h2_9
http://www.ukrtechno.info/index.php?mod=text&uitxt=259#h2_10
http://www.ukrtechno.info/index.php?mod=text&uitxt=259#h2_11
http://www.ukrtechno.info/index.php?mod=text&uitxt=259#h2_12
http://www.ukrtechno.info/index.php?mod=text&uitxt=259#h2_13
http://www.ukrtechno.info/index.php?mod=text&uitxt=259#h2_14
http://www.ukrtechno.info/index.php?mod=text&uitxt=259#h2_15
http://www.ukrtechno.info/index.php?mod=text&uitxt=259#h2_16
http://www.ukrtechno.info/index.php?mod=text&uitxt=259#h2_17
http://www.ukrtechno.info/index.php?mod=text&uitxt=259#h2_18
http://www.ukrtechno.info/index.php?mod=text&uitxt=259#h2_19
http://www.ukrtechno.info/index.php?mod=text&uitxt=259#h2_20
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При нагріванні газовим полум'ям 4 кромки зварюються заготовок 1 
розплавляються разом з присадним металом 2, який може додатково 
вводитися в полум'я пальника 3. Після затвердіння рідкого металу 
утворюється зварний шов 5. 

До переваг газового зварювання відносяться: простота способу, 
нескладність обладнання, відсутність джерела електричної енергії. 

До недоліків газового зварювання відносяться: менша продуктивність, 
складність механізації, велика зона нагріву і більш низькі механічні 
властивості зварних з'єднань, ніж при дуговому зварюванні. 

Газове зварювання використовують при виготовленні та ремонті виробів з 
тонколистової сталі товщиною 1-3 мм, зварюванні чавуну, алюмінію, міді, 
латуні, наплавленні твердих сплавів, виправленні дефектів лиття та ін 

Матеріали, застосовувані при газовому зварюванні. 
Кисень 

Кисень при атмосферному тиску і звичайній температурі газ без кольору і 
запаху, трохи важче повітря. При атмосферному тиску і температурі 20 гр. 
Маса 1м3 кисень дорівнює 1.33 кг. Згоряння горючих газів і парів горючих 
рідин у чистому вигляді кисні відбувається дуже енергійно з великою 
швидкістю, а виникнення в зоні горіння виникає висока температура. 

Для отримання зварювального полум'я з високою температурою, необхідно 
для швидкого розплавлення металу в місці зварювання, горючий газ або пари 
горючої рідини спалюють у суміші з чистим киснем. 

При виникненні стисненого газоподібного кисню з маслом або жирами 
останні можуть самозайматися, що може бути причиною пожежі. Тому при 
поводженні з кисневими балонами і апаратурою необхідна ретельно стежити 
за тим, щоб на них не падали навіть незначні сліди масла і жирів. Суміш 
кисню з горючих рідин при певних співвідношеннях кисню і пального 
речовини вибухає. 

Технічний кисень добувають з атмосферного повітря який піддають 
обробці в повітророзподільних установках, де він очищається від 
вуглекислоти й осушується від вологи. 

Рідкий кисень зберігають і перевозять у спеціальних посудинах з хорошою 
теплоізоляцією. Для зварювання випускають технічний кисень трьох сортів: 

· вищого, чистотою не нижче 99.5% 
· першого сорту чистотою 99.2% 
· другого сорту чистотою 98.5% за об'ємом. 

Залишок 0.5-0.1% становить азот і аргон 
Ацетилен 

Як пальне газу для газового зварювання набув поширення ацетилен 
з'єднання кисню з воднем. При нормальній to і тиском ацетилен знаходиться 
в газоподібному стані. 
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Ацетилен безбарвний газ. У ньому присутні домішки сірководню та аміак. 
Ацетилен є вибухонебезпечний газ. Чистий ацетилен здатний вибухати при 

надлишковому тиску понад 1.5 кгс / см 2, при швидкому нагріванні до 450-
500С. Суміш ацетилену з повітрям вибухати при атмосферному тиску, якщо в 
суміші міститься від 2.2 до 93% ацетилену за обсягом. Ацетилен для 
промислових цілей отримують розкладанням рідких горючих дією 
електродугового розряду, а так само розкладанням карбіду кальцію водою. 

Гази замінники ацетилену. 
При зварюванні металів можна застосовувати інші гази і пари рідин. Для 

ефективного нагрівання і розплавлення металу при зварюванні необхідно 
щоб t o полум'я була приблизно у два рази перевищувала t o плавлення 
сваріемого металу. 

Для згоряння горючих різних газів потрібно різне кількість кисню 
подається в пальник. 

Гази замінники ацетилену застосовують у багатьох галузях промисловості. 
Тому їхнє виробництво і видобуток у великих масштабах і вони є дуже 
дешевими, в цьому їх основна перевага перед ацетиленом. 

Внаслідок більш низькою t o полум'я цих газів застосування їх обмежене 
деякими процесами нагрівання і плавлення металів. 

При зварюванні ж сталі з пропаном або метаном доводиться застосовувати 
зварний дріт містить підвищену кількість кремнію і марганцю, 
використовуваних як розкислювачів, а при зварюванні чавуну і кольорових 
металів використовувати флюси. 

Гази – замінники з низькою теплопровідної здатністю неекономічно 
транспортувати в балонах. Це обмежує їх застосування для газополум'яної 
обробки. 

 
 

Ɍɚɛɥɢɰɹ. Ƚɨɪɸɱɿ�ɝɚɡɢ�ɞɥɹ�ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ�ɬɚ�ɪɿɡɚɧɧɹ. 

Горючі 
гази 

Температура полум'я при згорянні 
в кисні 

Коефіцієнт 
заміни 

ацетилену 

Ацетилен 3150 1,05 

Водень 2400-2600 5,2 

Метан 2400-2500 1,6 

Пропан 2700-2800 0,6 

Пари гасу 2400-2450 1-1,3 
Зварювальні дроту і флюси 
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У більшості випадків при газовій зварці застосовують присадні дріт 
близьку за своїм хім. Складу до зварюваного металу. 

Не можна застосують для зварювання випадкову дріт невідомої марки. 
Поверхня дроту повинна бути гладкою і чистою без слідів окалини, іржі, 

масла, фарби й інших забруднень. Температура плавлення дроту повинна 
бути рівна або трохи нижче t o плавлення металу. 

Дріт повинна плавиться спокійно і рівномірно, без сильного 
розбризкування і скипання, утворюючи при застиганні щільний однорідний 
метал без сторонніх включень і інших дефектів. 

Для газового зварювання кольорових металів (міді, латуні, свинцю), а так 
само нержавіючої сталі в тих випадках, коли немає відповідної дроту, 
застосовують у вигляді виключення полоски нарізаний з листів тієї ж марки, 
що і зварює метал. 

Флюси 
Мідь, алюміній, магній та їх сплави при нагріванні в процесі зварювання 

енергійно вступають в реакцію з киснем повітря або зварювального полум'я 
(при зварюванні окислювальним полум'ям), утворюючи оксиди, які мають 
більш високу to плавлення, ніж метал. Окисли покривають краплі 
розплавленого металу тонкою плівкою і цим сильно ускладнюють плавлення 
частинок металу при зварюванні. 

Для захисту розплавленого металу від окислення і видалення оксидів 
застосовують зварювальні порошки або пасти, звані флюсами. Флюси, 
попередньо нанесені на присадні дріт або пруток і кромки металу, що 
зварюється, при нагріванні розплавляються і утворюють легкоплавкі шлаки, 
що спливають на поверхню рідкого металу. Плівка шлаків прокривает 
поверхню розплавленого металу, захищаючи його від окиснення. 

Склад флюсів вибирають в залежності від виду і властивостей металу, що 
зварюється. 

Як флюси застосовують прокаленную буру, борну кислоту. Застосування 
флюсів необхідно при зварюванні чавуну і деяких спеціальних легованих 
сталей, міді та її сплавів. При зварюванні вуглецевих сталей не застосовують. 

Аппаратура й устаткування для газового зварювання. 
Водяні запобіжні затвори 

Водяні затвори захищають ацетиленовий генератор і трубопровід від 
зворотного удару полум'я з зварювального пальника і різака. Зворотним 
ударом називається запалення ацетиленово-кисневої суміші в каналах 
пальника або різака. 

Водяний затвор забезпечує безпеку робіт при газовій зварці та різанні і є 
головною частиною газозварювального посту. Водяний затвор повинен 
містяться завжди в справному стані, і бути наповнений водою до рівня 
контрольного крана. 
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Водяний затвор завжди включає між пальником або різаком і ацетиленовим 
генератором або газопроводом. 

Балон для стислих газів 
Балони для кисню та інших стислих газів є сталеві циліндричні посудини. 

У горловині балона зроблено отвір з конусної різьбленням, куди ввертається 
запірний вентиль. Балони безшовні для газів високих тисків виготовляють з 
Турбо вуглецевої і легованої сталі. Балони забарвлюють з зовні в мов цвіт, в 
залежності від роду газу. Наприклад, кисневі балони в блакитний колір, 
ацетиленові в білий водневі в жовто-зелений для інших горючих газів в 
червоний колір. 

Верхній сферичній частині балона не фарбують і на ній вибивають 
паспортні дані балона. 

Балон на зварювальному посту встановлюють вертикально і закріп 
хомутом. 

Вентилі для балонів 
Вентилі кисневих балонів виготовляють з латуні. Сталь для деталей 

вентиля застосовувати не можна так як вона сильно кородує в середовищі 
стисненого вологого кисню. 

Ацетиленові вентилі виготовляють зі сталі. Забороняється застосовувати 
мідь і сплави, що містять понад 70% міді, так як з міддю ацетилен може 
утворювати вибухову з'єднання – ацетиленові мідь. 

Редуктори для стислих газів 
Редуктори слугують для пониження тиску газу, відібраного з балонів (або 

газопроводу), і підтримки цього тиску постійним незалежно від зниження 
тиску газу в балоні. Принцип дії і основні деталі у всіх редукторів приблизно 
однакові. 

За конструкції бувають редуктори однокамерні та двокамерні. Двокамерні 
редуктори мають дві камери редукування, що працюють послідовно, дають 
більш постійне робоче тиск і менш схильні до замерзання при великих 
витратах газу. 

Рукава (шланги) служать для підведення газу в пальник. Вони повинні мати 
достатню міцність, витримувати тиск газу, бути гнучкими і не утрудняти 
рухів зварника. Шланги виготовляють з вулканізованої гуми з прокладками з 
тканини. Випускаються рукави для ацетилену і кисню. Для бензину і гасу 
застосовують шланги з бензостойкой гуми. 

Зварювальні пальники 
Зварювальна пальник служить основним інструментом при ручному 

газовому зварюванні. У пальнику змішують в потрібних кількостях кисень і 
ацетилен. Настає горюча суміш витікає з каналу мундштука пальника із 
заданою швидкістю і, згораючи, дає стійку зварювальне полум'я, яким 
розплавляють основної і присадочний метал у місці зварювання. Пальник 
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служить також для регулювання теплової потужності полум'я шляхом зміни 
витрати пального газу і кисню. 

Пальники бувають інжекторні і безінжекторние. Служать для зварювання, 
паяння, наплавлення, підігріву сталі, чавуну і кольорових металів. 
Найбільшого поширення набули пальники інжекторного типу. Пальник 
складається з мундштука, з'єднувального ніпеля, трубки наконечника, 
змішувальної камери, накидної гайки, інжектора, корпусу, рукоятки, ніпеля 
для кисню та ацетилену. 

Пальники діляться на потужності полум'я: 

1. Мікромалой потужності (лабораторні) Г-1; 
2. Малої потужності Г-2. Витрата ацетилену від 25 до 700 л. На годину, 

кисню від 35 до 900 л. На годину. Комплектуються наконечниками № 0 
до 3; 

3. Середньої потужності Г-3. Витрата ацетилену від 50 до 2500 л. На 
годину, кисню від 65 до 3000 л. На годину. Наконечники № 1-7; 

4. Великий потужності Г-4. 

Також є пальники для газів замінників ацетилену Г-3-2, Г-3-3. 
Комплектуються наконечниками з № 1 по № 7. 

Техніка зварювання. 
У практиці застосовують два способи зварювання – правий і лівий (див. 

Рис.8) При правому способі зварювання ведуть зліва на право, зварювальне 
полум'я направляють на зварену ділянку шва, а присадні дріт переміщують 
слідом за пальником. Так як при правому способі полум'я направлено на 
зварену шов, то забезпечується кращий захист зварювальної ванни від кисню 
та азоту повітря, велика глибина плавлення, уповільнене охолодження 
металу шва в процесі кристалізації. Теплота полум'я розсіюється менше, ніж 
при лівому способі, тому кут оброблення крайок робиться не 90 °, а 60-70 °, 
що зменшує кількість наплавленого металу і викривлення. При правому 
способі продуктивність на 20-25% вище, а витрата газів на 15-20% менше, 
ніж при лівому. Правий спосіб доцільно застосовувати при зварюванні 
металу товщиною понад 5 мм і металів з великою теплопровідністю. 

При лівому способі зварювання ведуть справа наліво, зварювальне полум'я 
направляють на ще не зварені кромки металу, а присадні дріт переміщують 
попереду полум'я. При лівому способі зварювальник добре бачить 
зварюваний метал, тому зовнішній вигляд шва краще, ніж при правому 
способі; попередній підігрів кромок зварюється металу забезпечує гарне 
перемішування зварювальної ванни. Завдяки цим властивостям лівий спосіб 
найбільш поширений і застосовується для зварювання тонколистових 
матеріалів і легкоплавких металів. 

Потужність зварювального пальника при правому способі вибирають з 
розрахунку 120-150 дм ^ 3 / год ацетилену, а при лівому -100-130 дм ^ 3 / год 
на 1 мм товщина металу, що зварюється. 
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Діаметр присадочной дроту вибирають в залежності від товщини металу, 
що зварюється і способу зварювання. При правому способі зварювання 
діаметр присадочной дроту d = S / 2 мм., Але не більше 6 мм, при лівому d = 
S / 2 + 1 мм, де S – товщина металу, що зварюється, мм 

Швидкість нагріву регулюють зміною кута нахилу a  мундштука до 
поверхні металу, що зварюється (рис. 9, а). 

 
Чим товще метал і більше його теплопровідність, тим більше кут нахилу 

мундштука до поверхні металу, що зварюється. 
У процесі зварювання газозварник кінцем мундштука пальника здійснює 

одночасно два рухи: поперечний (перпендикулярно осі шва) і поздовжнє 
(вздовж осі шва) (рис. 9) Основним є поздовжнє рух. Поперечний рух 
служить для рівномірного прогріву крайок основного металу і одержання 
шва необхідної ширини. 

Газової зварюванням можна виконувати нижні, горизонтальні (на 
вертикальній площині), вертикальні і стельові шви. Горизонтальні і стельові 
шви зазвичай виконують правим способом зварювання, вертикальні знизу 
вгору – лівим способом. 

Особливості і режими зварювання різних металів. 
Зварювання вуглецевих сталей 

Низьковуглецеві сталі можна зварити будь-яким способом газового 
зварювання. Полум'я пальника має бути нормальним, потужністю 100-130дм 
3 / год при правою зварюванні. 

При зварюванні вуглецевих сталей застосовують дріт з маловуглецевої 
сталі св-8 св-10га. При зварюванні цієї дротом частина вуглецю, марганцю і 
кремнію вигорає, а метал шва отримує грубозернисту структуру і його межа 
міцності такого для основного металу. Для отримання наплавленого металу 
равнопрочного основному, використовують дріт Св-12ГС, що містить до 
0.17% вуглецю; 0.8-1.1 марганцю і 0.6-0.9% кремнію. 
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Зварювання легованих сталей 
Леговані стали гірше проводять тепло ніж низьковуглецевий сталь, і тому 

більше коробляться при зварюванні. 
Низьколеговані сталі (наприклад XCHД) добре зварюються газовим 

зварюванням. При зварюванні застосовують нормальне полум'я і дріт СВ-0.8, 
СВ-08А або СВ-10Г2 

Хромонікелеві нержавіючі сталі зварюють нормальним полум'ям 
потужністю 75дм3 ацетилену на 1 мм товщини металу. Застосовують дріт 
СВ-02Х10Н9, СВ-06-Х19Н9Т. При зварюванні жароміцної нержавіючої сталі, 
застосовують дріт містить 21% нікелю 25% хрому. Для зварювання 
коррозіностойкой стали містить молібден 3%, 11% нікелю, 17% хрому. 
Зварювання чавуну 

Чавун зварюють при виправленні дефектів виливків, а так само відновлення 
і ремонт деталей: заварці тріщин, раковин, при варінні відкололися, і пр. 

Зварювальне полум'я повинне бути нормальним або насичуватися 
вуглецем, так як окисне викликає місцеве вигоряння кремнію, і в металі шва 
утворюються зерна білого чавуну. 
Зварювання міді 

Мідь має високу теплопровідність, тому при її зварюванні до місця 
розплавлення металу доводиться проводити велику кількість тепла, ніж при 
зварюванні стали. 

Однією з властивостей міді утрудняє зварювання, є її підвищена плинність 
у розплавленому стані. Тому при зварюванні міді не залишають зазору між 
кромками. У якості присадочного металу використовують дріт з чистої міді. 
Для розкислення міді і видалення шлаку застосовують флюси. 
Зварювання латуні. 

Газове зварювання широко використовують для зварювання латуні, яка 
важче піддається зварці електричною дугою. Основне утруднення при 
зварюванні полягає в значному випаровуванні з латуні цинку, яке 
починається при 900С. Якщо латунь перегріти, то внаслідок випаровування 
цинку, шов вийде пористим. При газовому зварюванні може випаровується 
до 25% міститься в латуні цинку. 

Для зменшення випару цинку зварювання латуні ведуть полум'я з 
надлишком кисню до 30-40%. У якості присадочного металу використовують 
латунну дріт. Як флюси застосовують прокаленную буру або газоподібний 
флюс БМ-1 
Зварювання бронзи 

Газове зварювання бронзи застосовують при ремонті литих виробів із 
бронзи, наплавленні працюють на тертя поверхонь деталей шаром 
антифрикційних бронзових сплавів та ін 

Зварювальне полум'я повинне мати відновлювальний характер, тому що 
при окисному полум'ї збільшуються вигоряння з бронзи олова, кремнію, 
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алюмінію. У якості присадочного матеріалу використовують прутки або дріт, 
близькі за складом до зварюваного металу. Для розкислення в присадні дріт 
вводять до 0.4% кремнію. 

Газове різання металу 
Газовим різанням називається процес розрізування металу 

спалюванням газу в струмені кисню, направленому в місце розрізу. Газовому 
різанню піддають лише ті метали, у яких температура плавлення вища від 
температури займання в кисні і у яких окисли плавляться при більш низькій 
температурі, ніж метал. 

Окисли, що утворюються в місці розрізу, видуваються киснем. Цим способом 
провадять різання вуглецевих і 96ог обули96мистих96их, а також 
низьковуглецевих, з невеликим вмістом вуглецю, сталей. Чавун, кольорові 
метали і їх сплави не піддають газовому різанню через те, що температура їх 
плавлення нижче від температури займання, а окисли, що утворюються, дуже 
густі і продуванням не видаляються. 

Для розрізування 96ог обули96мистих і нержавіючих сталей 
застосовують особливі методи. В місці різання метал нагрівають до 
температури розплавлення і направляють на це місце струмінь кисню під 
тиском. Як горючий газ для підігрівання можна використовувати ацетилен і 
інші гази, а також пари бензину і гасу. 

Газове різання провадиться на звичайному газозварювальному 
устаткуванні, при цьому зварювальний пальник замінюється різаком (рис. 
119), що подає ацетилено-кисневу суміш. Різаки бувають універсальні і 
спеціальні. До спеціальних відносяться різаки для підводного різання, 
вирізування отворів і 96ог. Крім ручних різаків широко застосовуються 
напівавтоматичні і автоматичні машини для газового різання, які 
забезпечують добру якість розрізу, високу продуктивність і достатню 
точність розрізування. Універсальні машини ріжуть по прямій лінії, у 
поздовжньому і поперечному напрямах, по колу і по будь-якій кривій, що 
наноситься рисувалкою або за допомогою шаблона. 

Під час підводного газового різання застосовують спеціальні різаки з 
ковпачками, які надіваються на головку різака. Полум’я різака горить під 
ковпачком, вода з-під ковпачка відтискається струменем стиснутого повітря. 
Із збільшенням глибини різання тиск стиснутого повітря і газу підвищується. 

Газовому різанню можуть піддаватися заготовки великої товщини — 
до 400 мм і більше.  

http://slusarna.com.ua/rozrizuvannya-metalu/gazove-rizannya-metalu.html
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Демченко Світлана Олегівна 
ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ�ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ�ɪɨɡɪɨɛɤɢ�ɭɪɨɤɭ 

«Газове зварювання та різання» 
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Литвиненко Сергій Іванович   
Ɇɚɣɫɬɟɪ�ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ�ɧɚɜɱɚɧɧɹ -  10 ɬɚɪɢɮɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
2011 ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨ�ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ�ɬɟɯɧɿɤɭɦ 
Ʉɨɧɨɬɨɩɫɶɤɨɝɨ  ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ�ɋɭɦɫɶɤɨɝɨ�ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
2013 Ƚɥɭɯɿɜɫɶɤɢɣ�ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ�ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ�ɢɦɟɧɿ�Ɉ. Ⱦɨɜɠɟɧɤɚ 
�ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ�ɫɬɚɠ – 2 ɪɨɤɢ 
Ⱦɟɜɿɡ: ȼɫɹ�ɫɭɬɶ�ɠɢɬɬɹ�ɜ�ɫɩɪɚɜɚɯ , ɜ�ɭɦɿɧɧɿ�ɩɟɪɟɣɬɢ 
ɜɿɞ�ɫɥɿɜ�ɞɨ�ɞɿɥɚ 

За час роботи у КПБЛ  проявив  себе як творчо працюючий майстер 

виробничого навчання, що володіє ґрунтовними теоретичними та 

практичними знаннями та методикою викладання уроків виробничого 

навчання.  Литвиненко Сергій   значну увагу приділяє вихованню учнів, 

розвитку їх творчих та інтелектуальних здібностей.  

Достатньо володіє методами і прийомами навчання, і виховання учнів. 

Багато уваги приділяє індивідуальній роботі з учнями, сприяє становленню 

учнів, як особистостей, розвитку їх здібностей.  

Добре знає матеріал, що викладає, постійно вдосконалює педагогічну 

майстерність. 

Пропагує здоровий спосіб життя, знаходить міжпредметні зв’язки практики 

та теорії. 

 Методичні розробки: 

· «Нарізування різьби» 
· Інструкційнні карта 
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Литвиненко Сергій Іванович 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚ�ɪɨɡɪɨɛɤɚ�ɭɪɨɤɭ 

«Нарізування різьби» 
 

  
План уроку виробничого навчання 

Професія: «Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник ручного 
зварювання» 
Кваліфікація: 1, 2 розряд 
Тема: «Слюсарні роботи» 
Тема уроку: «Нарізування різьби» 
Навчальна мета: Навчити учнів правильному виконанню прийомів      

нарізування різьби. 
Виховна мета: Виховувати акуратність при виконанні практичних вправ, 

добросовісне відношення та любов до праці. 
Тип уроку: Урок формування первісних умінь. 

Методи ведення уроку: Розповідь (бесіда) з практичним показом 
виконання  професійних дій, навчальних виробничих вправ в уповільненому 
темпі, виконання вправ учнями.  

Обладнання уроку: Плашки різного діаметру, плашко тримач, мітчики 
різного діаметру, мітчико тримачі, круг різного діаметру, інструкційно-
технологічна карта. 

Структура уроку: 
1. Організаційна частина (5 хв.). 
2. Вступний інструктаж (45 хв.). 
3. Поточний інструктаж (4 год. 40 хв.)  
4. Заключний інструктаж ( 20 хв.) 

 
 

Хід уроку 
1. Організаційна частина (5 хв.). 
- Перевірка наявності учнів та їх самопочуття. 
- Перевірка зовнішнього вигляду, відповідність вимогам санітарного   стану 
спец. Одягу. 
2. Вступний інструктаж (45 хв.). 

1. Оголошення теми та мети уроку навчально-виробничого завдання: 
Нарізати зовнішню різьбу діаметром 6, нарізати внутрішню 

різьбу діаметром 6. 
2. Перевірка знань по раніше вивченому матеріалу: 

Що називається свердлінням? 
Свердління – це процес утворення в суцільному матеріалі наскрізного  

або глухого циліндричного отвору зняттям стружки свердлом. 
Що називається зенкуванням? 
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Зенкуванням дістають заглиблення під болти, шурупи й заклепки, 
опорні площини навколо отворів та фаски центрових отворів.  

Який інструмент використовується при свердлінні і зенкуванні? 
При свердлінні використовуються свердла, при зенкуванні зенкери. 
3. Пояснення особливостей нарізування різьби зовнішньої і 

внутрішньої різьби. 
 Нарізання різьби – це процес  її утворення зняттям стружки  (а також 
пластичним деформуванням) на зовнішніх або внутрішніх поверхнях 
заготовок деталей. Внутрішню різьбу нарізають мітчиком. Мітчики за 
призначенням  бувають ручні, машинно-ручні, й машинні; за профілем 
нарізаної різьби – для метричної, дюймової і трубної різьб; за конструкцією – 
суцільні, збірні (регульовані й такі що само вимикаються) та спеціальні. 
Мітчик  складається з двох основних частин – робочої і хвостової.  Робоча 
частина – це гвинт з кількома поздовжніми  прямими або гвинтовими 
канавками, який призначений для нарізання різьби. Мітчики  з  гвинтовими 
канавками застосовують для забірної та калібрувальної частин.. Робоча 
частина мітчика складається  із нарізання точних різьб.   Хвостовик-стержень 
закріплює мітчик у патроні або утримує його у воротку  (за наявності 
квадрата) під час роботи.  Серцевина – внутрішня частина тіла мітчика, 
виміряна за діаметром кола, дотичного до дна його канавок. У мітчиків для 
нарізання різьби в нержавіючих сталях серцевина масивніша (товстіша). 
 Канавки – це заглиблення між різальними зубами (перами), що 
утворюються видаленням частини металу. Вони слугують для утворення 
різальних кромок і розміщення стружки  під час нарізання різьби. Профіль  
канавки утворюється передньою поверхнею, по якій сходить стружка, і 
задньою, що призначена для зменшення  тертя пер мітчика об стінки 
нарізуваного отвору. 
 Ручні мітчики  для метричної і дюймової різьб стандартизовані й 
виготовляються комплектом: із двох мітчиків для нарізання різьби з кроком 
до 3 мм включно (для основної метричної різьби діаметр від 1 до 52 мм і для 
дюймової – від ¼ до 1’’) і комплектом з трьох мітчиків для різьби з кроком 
більш як 3 мм (для метричної різьби діаметр від 30 до 52 мм і для дюймової – 
від 1/8 до 2’’). До комплекту з трьох мітчиків входять чорновий, середній і 
чистовий мітчики. Усі вони мають різні діаметри. 
 При нарізанні різьби вручну різальний інструмент обертають за 
допомогою воротків, встановлюючи їх на квадрати хвостовиків. 
 Нарізання внутрішньої різьби. Діаметр свердла для свердління під 
метричні й трубні різьби визначають за довідковими таблицями. Коли 
неможливо скористуватися таблицями, діаметр під метричну різьбу 
приблизно обчислюють за формулою dc = d – KcP, де dc – діаметр свердла, 
мм; d – номінальний діаметр різьби, мм; Kc- коефіцієнт, який, залежно від 
розвертання отвору, беруть із таблиць  довідника (зазвичай – Kc = 1 – 1,08); Р 
– крок різьби, мм. 



111 
 

 Розміри воротка для закріплення мітчика вибирають за діаметром 
останнього. 
 Прийми нарізання різьби. Підготувавши отвір під різьбу і вибравши 
вороток, заготовки закріплюють  у лещатах і в цей отвір вертикально 
встановлюють мітчик за кутником.  Притискаючи лівою рукою вороток до 
мітчика, правою повертають його праворуч доти, доки він не вріжеться на 
кілька ниток у металі і не набуде стійкого положення. Після цього вороток 
беруть за рукоятку двома руками й обертають  з перехопленням рук через 
кожні півоберта. 
 Для полегшення роботи  вороток з мітчиком  обертають не постійно за 
годинниковою стрілкою, а здійснюють один – два оберти праворуч, 
півоберту ліворуч. 

Правила нарізання різьби мітчиком: 
- при нарізанні різьби у глибоких отворах, у м’яких і в’язких металах 

(міді, алюмінію, бронзи тощо) треба періодично викручувати мітчик з 
отвору й очищати канавки від стружки; 

- нарізати різьбу слід повним набором мітчиків, оскільки нарізання 
різьби одразу середнім мітчиком без проходження чорновим, а потім 
чистовим не прискорює , а, навпаки, ускладнює роботу, - різьба в 
цьому разі виходить неякісною, а мітчик може зламатися; 

- середній і чистовий мітчики вводять в отвір без воротка, а  надівають 
його на головку і продовжують нарізати різьбу тільки після того, як 
мітчик піде правильно по різьбі; 

- глухий отвір під різьбу  треба робити на глибину, дещо більшу за 
довжину нарізуваної частини, так, щоб робоча частина мітчика трохи 
вийшла за межі нарізуваної частини; якщо такого запасу не буде, різьба 
буде неповною; 

-  у процесі нарізання треба ретельно стежити за тим, щоб не було 
перекосу мітчика. Для цього слід через кожні дві – три нарізані нитки 
перевіряти кутником положення мітчика  щодо верхньої площини 
виробу. Особливо обережно слід нарізати різьбу у дрібних і глухих 
отворах. Нарізану внутрішню різьбу перевіряють калібрами-пробками, 
шаблонами. 
 
При нарізанні різьби необхідно виконувати наступні вимоги безпеки 

праці: 
1.  Ручки воротків  мають мати гадку поверхню без задирок та забоїн. 

Забороняється користуватися пошкодженим та несправним 
інструментом. 

2. Для видалення стружки , щітки-зметки. Забороняється здувати стружку 
повітрям  або видаляти її руками. 

3. При нарізанні різьби на деталях, які мають виступаючі гострі частини, 
задирки, необхідно бути уважним задля запобігання поранення рук або 
інших частин тіла. 
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4. Особливу  увагу приділяють питанням охорони праці при роботі з 
пневматичними та механічними різьбо нарізувачами. 
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5. Показ  робочих прийомів (3 рази): 
в робочому темпі; 
в сповільненому темпі, розчленованому по елементах з поясненням 

кожного елемента; 
знову в робочому темпі. 

6. Закріплення прийомів праці з учнями (5-7) учнів. 
7. Дефекти під час нарізування різьби: 

 
Вид дефекту Причина виникнення Спосіб усунення 

Рвана різьба Тупий мітчик або плашка 
Незадовільне охолодження 
Перекіс мітчика або плашки 
відносно отвору за 

Замінити мітчик або плашку Збільшити 
охолодження Правильно встановити 
інструмент, не допускати перекосу 

Тупа різьба Великий діаметр 
просвердленого отвору під 
різьбу або малий діаметр 
стержня Малі передній і задній 
кути свердла 

Правильно підбирати діаметри свердла і 
мітчика (плашки) 
Замінити інструмент, підібравши його з 
урахуванням оброблюваного матеріалу 

Неточний 
профіль 
різьби 

Висока в’язкість матеріалу 
деталі Малий передній кут 
мітчика або плашки Недостатня 
довжина забірного конуса Тупий 
або неправильно загострений 
113огструмент 
Мастильно-охолоджувальна 
рідина не відповідає 

Те саме 
Замінити інструмент 
Те саме 
» 
Застосовувати відповідну мастильно-
охолоджувальну рідину Вибрати 
раціональну швидкість різання (за 
таблицею) 

Послаблена 
різьба 

Розбивання різьби мітчиком у 
разі неправильного його 
встановлення Биття інструмента 
Застосування підвищених 
швидкостей різання 

Встановлювати мітчик без перекосу 
Усунути биття інструмента 
Застосовувати нормальні швидкості 
різання (за таблицею) 

Туга різьба Діаметр інструмента не 
відповідає заданому діаметру 
різьби 

Застосовувати інструменти потрібного 
діаметра 

Конусність 
різьби 

Неправильне обертання мітчика 
(розбивання верхньої частини 
отвору) 

Правильно встановлювати мітчик, пра-
вильно працювати ним 

Поломка 
мітчика 

Защемлення стружки при 
викручуванні мітчика 
Зменшений діаметр отвору під 
різьбу 

Періодично виводити мітчик з отвору 
для видалення стружки Застосовувати 
свердла потрібного діаметра 
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Зрив різьби Зменшений діаметр отвору під 
різьбу 
Затупився мітчик 
Стружка забивається у канавки 
мітчика 

Застосовувати свердла під різьбу малого 
діаметра Замінити мітчик 
Періодично виводити мітчик з отвору 
для видалення стружки 

 
 
 

3. Поточний інструктаж (4 год. 40 хв.)  
Цільові обходи робочих місць учнів: 

  1. Перевірка правильної організації робочих місць та дотримання 
вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності. 
  2. Перевірка правильності виконання учнями трудових прийомів. 
  3. Здійснення між операційного контролю. 
  4. Здійснення індивідуальних та колективних інструктажів при 
необхідності. 
      5. Перевірка правильності і раціональності методів роботи учнів, 
самостійності, творчої активності, використання на практиці технічних 
знань 
  6. Приймання та оцінка робіт, здійснення підсумкового контролю. 

4. Заключний інструктаж ( 20 хв.) 
1. Підведення підсумків виконання навчально-виробничих завдань. 

          2. Аналіз додержання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності. 
          3. Демонстрація кращих робіт. 
  4. Аналіз та обговорення типових помилок та методи їх усунення. 
  5. Повідомлення оцінок (балів). 
          6. Прийом інструменту. 
          7. Прибирання робочого місця. 
          8. Домашнє завдання повторення теоретичного матеріалу – Б.С. Бабіч . 
197 – 205. 
 
Майстер виробничого навчання                                                  Литвиненко С.І. 
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Литвиненко Сергій Іванович 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚ�ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
«Різання металу» 

 
                                                                                               

План  уроку виробничого навчання 
Професія: Слюсар з ремонту автомобілів, електрозварник ручного 

зварювання 

Кваліфікація: 1-2 розряди  

Тема програми: Слюсарні роботи 

Тема уроку: Різання металу 
Мета уроку: формування в учнів умінь у процесі та навичок різання 

металу; розвиток рухомої сфери у процесі виконання учнями вправ; 
виховання трудової і виробничої дисципліни, інтересу до обраної професії. 

Матеріально-технічна база: слюсарний стіл, лещата слюсарні, лінійка 
-15 шт., ножівка -15 шт., ножівкове полотно – 15 шт., труби різного діаметру 
ДУ-15, ДУ-20, листовий метал, заготовки.  

Хід уроку 
I. Організаційна частина (5 хв.) 
1. Перевірити по журналу присутність учнів 
2. Перевірити зовнішній вигляд учнів (спецодяг) 
3. Визначення чергових у майстерні 

 II. Вступний інструктаж (40 хв.) 
 1. Повідомити тему програми 
 2. Повідомити тему уроку 
 3. Повідомити навчальну мету уроку 
 4. Актуалізація знань і досвіду учнів у формі бесіди: 
  4.1. Що називається виправленням та рихтуванням металу? 

4.2. Що називається згинанням металу? 
4.3.Який інструмент використовується при виправленні,  
рихтуванні і згинанні металу? 
4.4. Які існують види виправлення металу? 
4.5. Які існують види згинання металу? 
4.6. Як перевірити якість правки металу? 
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5. Запропонувати учням показати наступні прийоми: 
а) виправлення металу; 
б) розмітка контурів деталі за шаблоном; 
в) рубання металу; 
г) контроль якості; 
д) зняття фасок. 

 6. Пояснити новий матеріал (25 хв.): 
  1. Безпека праці при виконанні операції різання металу; 
  2. Різання металу ручними ножицями; 
  3. Підготовка до роботи ножівкою; 
  4. Засвоєння робочого положення при різанні; 
  5. Різання ножівкою круглого, квадратного та листового металу; 
  6. Значення даної роботи для освоєння професії; 
  7. Розповісти про обладнання, інструмент, що використовується  
 при  різанні металу.  

       Обладнання: слюсарний стіл, лещата слюсарні; 
       Вимірювальний інструмент: лінійка; 
       Робочий інструмент: ручні ножиці по металу, ножівка по металу. 

 7. Розповісти про послідовність виконання завдань по інструкційній 
карті.  
 8. Показати прийоми ( в робочому та повільному темпі, розчленовано 
по   
елементам і знову в робочому темпі); 

4. Розповісти про самоконтроль в процесі виконання роботи і показати  
прийоми самоконтролю; 

10. Розповісти про передові способи роботи при виконанні завдання; 
11. Розповісти про раціональну організацію робочого місця. 
12. Перевірити засвоєння учнями вивченого матеріалу по  

наступним питанням: 
 1. Що називається різанням металу? 
 2. Які є способи різання металу? 
 3. Як правильно різати метал ручними ножицями? 
 4. Як правильно підготувати ножівку до роботи? 
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 5. Як правильно розрізати круглий, квадратний та листовий 
металу? 
 6. Безпека праці при різанні металу. 
13. Запропонувати учням відтворити прийоми перед групою, щоб  

впевнитися, чи правильно вони зрозуміли та виконали завдання; 
 14. Повідомити норму часу для виконання роботи (____ хв.) 
 15. Повідомити учням критерії оцінювання. 

16. Підвести підсумки вступного інструктажу. 
III. Поточний інструктаж, вправи, самостійна робота (185 хв.) 

Самостійна робота: Виготовлення заготовки для совка. 
Цільові обходи робочих місць учнів: 

Перший раз майстер обходить робочі місця і перевіряє чи всі 
приступили до виконання завдання. 

Другий раз майстер перевіряє виконання завдання, правильність 
виконання і чи дотримуються учні правил техніки безпеки при 
виконанні завдання. 

Третій раз майстер перевіряє виконання поставленого завдання і 
вказує на характерні помилки. 

Четвертий раз майстер перевіряє правильність дотримання 
технічних умов у роботі, оцінює роботу. 
IV. Заключний інструктаж (15 хв.) 
1. Підведення підсумків роботи учнів і ступінь досягнення поставленої 

мети на уроці; 
2.  Аналіз характерних помилок при виконанні вправ, їх причини і 

шляхи попередження; 
3. Оголошення і мотивація оцінки учнів. 
 

Домашнє завдання: 
- повторити: 

1. Що називається обпилюванням металу? 
2. Який інструмент застосовується при обпилюванні і 117ог 

обули? 
3. Які існують типи напилків? 
4. Які існують напилки за призначенням і для чого вони 
використовуються? 

Підручник «Загальний курс слюсарної справи» Київ «Вища школа» 
1994р., автор: М.І. Макієнко, сторінки 105-138. 

 
Майстер виробничого навчання                                                       Литвиненко 
С.І.            
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ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА  

РІЗАННЯ МЕТАЛУ НОЖІВКОЮ ТА ТРУБОРІЗОМ 

 

Вправи 
1. Встановити полотно в рамку (верстат) ножівки. 
2. Засвоєння робочого положення при різанні металу ножівкою. 
3. Різання металу ножівкою. 
4. Різання металу ножівкою з повернутим полотном. 
5. Розрізання труб труборізом. 
Примірні  об’єкти роботи: заготовки квадратного, круглого і 

листового розрізу, кільця для ручок напилків, труби  від ¾ до ¼. 
Інструменти: ножівки слюсарні, труборізи. 

Прилади і матеріали: лещата паралельні, трубні притискачі, дерев’яні 
прокладки (затискачі), крейда, олива машинна.  

 

 

 

 

Хід виконання вправ Інструкційні вказівки і пояснення 
Вправа 1. Встановлення полотна в рамку (верстат) ножівки 

 
1. Встановити полотно в рамку (верстат) 

ножівки 
 

 

 
 
 
 
 
 

     
5. Вибрати ножівкове полотно 

відповідно до розрізуваного 
матеріалу. 

     Відкрутити натягуючий барашек 
1 так, щоб середня частина рухомої 
головки 2 виступала із втулки на 10-
12 мм. 
     Роздвинути рамку (верстат) 
ножівки і зафіксувати кутник її так, 
щоб довжина між отворами головки 
приблизно були рівні довжині між 
отворами полотна.   
     Встановити полотно в розріз 
задньої головки 3 рамки так, щоб 
зубці 118ог обули направлені від 
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2. Натягнути полотно 

ручки: в отвір головки і полотна 
встановити штифт. 
     Встановити передній край 
полотна в розріз рухомої головки. 
     В отвори головки і полотна 
встановити штифт. 
  

6. Натягнути полотно, 
прокручуючи барашек. 

     Ступінь натягу перевірити легким 
натисненням пальця на полотно з 
боку: якщо полотно не прогинається, 
тоді натяг достатній.  
 
 
 

 
Вправа 2. Засвоєння робочого положення при різанні металу ножівкою. 

 
 

7. Прийняти правильне робоче положення 
 

 
 
 
 
 

 
 

9. Встановити висоту лещат 
відповідно до свого зросту. 
Стати так, щоб праве плече 
знаходилося проти гвинта 
лещат. 

      Корпус розвернути вправо (під 
кутом 450до осі лещат). 
      Ступні ніг поставити так, щоб 
вони утворили кут 60-700 (при цьому 
довжина між п’ятками повинна бути 
200-300 мм). 
      
 
 
 
 
 
 
 
  
 
      
 

10. Ручку ножівки охопити 
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8. Взяти ножівку пальцями правої руки (кінець 
ручки при цьому повинен 
впиратися в середину долоні, а 
великий палець – лежати на 
ручці з верху, вздовж її). 

       Лівою рукою взяти рамку 
ножівки так, щоб великий палець 
знаходився в середині рамки, а всі 
інші – охоплювали барашек і 
натягуючий гвинт рухомої головки. 
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Вправа 3. Різання металу ножівкою 
 

11. Розрізати круглий або квадратний 
прутковий матеріал 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Розрізати листовий матеріал 
 

       Примітка: Ножівкою можна розрізати 
листовий матеріал тільки в тому випадку, якщо 
його товщина більше довжини між трьома 
зубцями ножівкового полотна. Більш тонкий 
матеріал для розрізання ножівкою затискають в 
лещатах між дерев’яними брусами і розрізають 
разом з ними. 
  
 
 
 

     
14. Відмітити крейдою місце 

розрізання по всьому 
периметру деталі. 

    Закріпити деталь в лещатах так, 
щоб відрізуюча частина знаходилася 
з ліва від лещат 
( лінія відрізу повинна знаходитися 
на довжині 15-20 мм від губок 
лещат). Зробити заглиблення 1,5-2 
мм трьохгранним напилком. 
     Розрізати пруток, додержуючись 
при цьому наступних правил: 
     з початку різання ножівку трішки 
похилити «від себе» (вперед); 
     по мірі врізання нахил ножівки 
поступово зменшувати; 
    під час роботи ножівкове полотно 
повинно знаходитися в 
горизонтальному положенні; 
    в роботі повинно брати участь не 
менше ¾ довжини полотна; 
 
    робити 40-50 робочих рухів за 
хвилину; 
натискати на ножівку тільки при русі 
вперед; 
    закінчуючи різання, натиск на 
ножівку послабити і піддержувати 
відрізуваний шматок прутка рукою. 
 
     

15. Закріпити полосу в лещатах 
так, щоб вона виступала над 
губками на 15-20 мм і лінія 
розрізу була перпендикулярно 
до губкам лещат. 

      При заглибленні полотна полосу 
піднімають над губками. Щоб 
запобігти поломки полотна і 
поранення рук, не потрібно сильно 
натискати на ножівку при роботі. 
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13. Розрізати трубу 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Закріпити трубу в лещатах або 
в трубному затискачі. 

     При закріпленні в лещатах в 
лещатах тонкостінної труби і труби з 
чисто обробленою поверхнею 
необхідно використовувати 
дерев’яні прокладки з 
заглибленнями. 
      Вставити в рамку ножівки 
полотно з мілким зубом. 
      Відмітити лінію розрізання 
крейдою і приступити до роботи, 
додержуючись вище вказаних 
правил. 
      Під час розрізання повертати 
трубу в лещатах або в затискачі «від 
себе» на 60-900, щоб полегшити 
роботу, отримати високу точність і 
запобігти викришування зубців 
полотна. 
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Вправа 4. Різання металу ножівкою з повернутим полотном 

 
17. Зібрати ножівку з полотном, повернути 

на 900 

 
 

 

 
18. Встановити полотно в бокові 

прорізи головки ножівки так, 
щоб в робочому положенні 
рамка ножівки 
розташовувалася 
горизонтально (з ліва або з 
права від полотна).  

Встановити штифти і натягнути 
полотно 

 

 
19. Виконати розріз 

 
          Примітка. Ножівкою з полотном, 
повернути на 900, розрізати метал в тому 
випадку, коли довжина розрізання перевищує 
розмір від полотна до рамки ножівкового 
верстата. 
 

 
 

 
20. Місце розрізу розташувати з 

боку або зверху від губок 
лещат в залежності від 
конфігурації деталі. 

  Додержуватися всіх правил 
розрізування, вказані раніше. 
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При виконанні прийомів розрізання металу ножівкою виконувати  

наступні правила техніки безпеки: 
 

        1.Забороняється виконувати різання ножівкою з слабо або надмірно затягнутим 
полотном так, як це приводе до поломки полотна і поранення рук. 
        2. Для запобігання поломки полотна і поранення рук не слід при різанні сильно 
натискати на ножівку вниз. 
        3. Забороняється використовувати ножівку з слабо насадженою або розколотою 
ручкою. 
        4 . При складанні ножівки використовувати штифти, які щільно, без кочення 
входять в отвір головки. 
        5. При викришуванні зубців ножівки різання завершити і доповісти майстру. 
        6. Для запобіганні зіскакування ручки і поранення рук не ударяти під час руху 
при різанні переднім торцем ручки об розрізувану деталь. 
 

 
Вправа 5. Розрізання труб труборізом 

 
21. Закріпити трубу в трубному  

затискачі або в лещатах  
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Надіти труборіз на трубу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Відмітити крейдою місце різання по 
всьому периметру труби. 
     Слідкувати, щоб лінія відрізу 
знаходилася від губок притискання або 
від лещат на відстані не більше чим 80-
100 мм.   
      В лещатах трубу закріпити 
горизонтально або вертикально між 
спеціальними дерев’яними 
прокладками. 
       

24. Змастити шарніри дисків 
труборіза і роздвинути їх по 
діаметру труби. 

      Підвести нерухомі диски до лінії 
розмітки, встановити ручку труборіза  
перпендикулярно до осі труби і, 
прокручуючи ручку, підвести до труби 
рухомий диск. 
       Гвинт труборіза повернути за 
часовою стрілкою на ¼ оберта. 
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23. Відрізати шматок труби 
 

 

 
 

25. Виконувати ручкою труборіза 
рухи на півоберта в одну, а потім 
в іншу сторону. 

       Після кожного руху гвинта 
труборіза повертати на ¼ оберта до 
повного відрізання труби. 
       Слідкувати за перпендикулярністю 
ручки труборіза до труби. 
      Змащувати трубу в місці 
розрізування. 
      В кінці розрізування піддержувати 
труборіз обома руками; слідкувати, щоб 
відрізуваний шматок труби не упав на 
ноги. 
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ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА  

РІЗАННЯ МЕТАЛУ НОЖИЦЯМИ 

Вправи 
1. Розрізання металу ручними ножицями. 
2. Розрізання металу важільними ножицями. 

3. Розрізання металу електровібраційними ножицями. 

Примірні об’єкти роботи:  

заготовки із листової мало вуглецевої сталі товщиною 0,7 – 2 мм з 
прямолінійними і криволінійними контурами. 

Інструменти: ножиці ручні, лінійка вимірювальна, роз міткові 
інструменти (циркуль розмітковий, кернер), важільні ножиці, 
електровібраційні ножиці.  

Матеріал: крейда. 

   

Хід виконання вправ Інструкційні вказівки і пояснення 
Вправа 1. Розрізання металу ручними ножицями 

 
26. Розрізати лист металу по прямій 

лінії 
         
        Примітка: Ручними ножицями 
можна розрізати листову мало вуглецеву 
сталь товщиною до 0,7 – 1 мм, листи 
латуні і дюраль алюмінію товщиною до 
1,5 мм.  
 

 
 
 
 

 
28. Розмітити заготовку. 

         Взяти ножиці в праву руку – 
великий палець покласти на верхню 
ручку ножиців, вказівним, середнім і 
безимяним пальцями охватити 
нижню ручку  знизу, а мізинець, щоб 
знаходився між ручками ножиців ( 
він служить для їх роздвигання під 
час розрізання) і розвести лезо 
ножиців десь на ¾ їх довжини; 
         лівою рукою взяти 
розрізуваний лист металу і закласти 
його між лезами ножиців так, щоб 
він був перпендикулярний до них; 
         при стисканні ручок ножиців 
під час розрізування слідкувати за 
тим, щоб лезо не сходилося 
повністю, так як це приводе до 
розриву металу в кінці розрізу; 
         при розриті ножиців 
передвигати лист «на себе»; 
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27. Вирізати коло ручними ножицями 

 

         обережно тримати лист лівою 
рукою, щоб запобігти порізу рук об 
гострі кромки. 
 
    

29. Розмітити коло і вирізати 
заготовку кола прямим 
різанням з припуском 5 – 6 мм. 

         Повертаючи заготовку по 
часовій стрілці, вирізати коло по 
лінії розмітки, розташовуючи 
ножиці так, щоб вони не закривали 
лезом лінії розмітки. 
          При вирізанні кола 
додержуватися всіх правил, вказаних 
вище. 
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Вправа 2. Розрізання металу важільними ножицями 
 

1.Відрізати полосу (розрізати лист 
металу) важільними ножицями 

      
      Примітка: На важільних ножицях 
розрізають листи товщиною від 1,0 до 
2,5 мм і тільки по прямій лінії.  
 

 
 
 
 
 
 

        
       1.Витягнути фіксуючий штифт і 
підняти важіль в верхнє положення. 
        Вставити між ножами 
розрізуваний лист так, щоб лінія 
розмітки знаходилась точно проти 
кромки верхнього ножа і лист був 
перпендикулярний ножу. 
        Придержуючи лист рукою в 
горизонтальному положенні, правою 
рукою опустити важіль на 4 – 5 мм. 
         Підняти важіль вверх, про 
двинути розрізуваний лист « від 
себе» і продовжувати розрізати до 
кінця. 
         Дотримуватися наступних 
правил техніки безпеки: 
         при розрізуванні коротких 
деталей не придержувати їх рукою – 
потрібно застосовувати притискний 
гвинт або накладну планку; 
        закінчувати розрізування 
плавним натиском на важіль; 
        обережно тримати лист лівою 
рукою, щоб запобігти порізів рук об 
гострі кромки (рекомендується 
користуватися рукавицями); 
        після розрізування закріпити 
важіль фіксуючим штифтом в 
нижньому положенні. 



129 
 

  Городничий Ігор Вікторович  

�ȼɢɤɥɚɞɚɱ�ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ  -  
 9 ɬɚɪɢɮɧɢɣ�ɪɨɡɪɹɞ 
ɍ 2013 ɪɿɤ�ɡɚɤɿɧɱɢɜ�ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɭ�ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ�ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ 
ɚɤɚɞɟɦɿɸ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ�ɫɬɚɠ – 0,5 ɪɨɤɢ 
                   
Ⱦɟɜɿɡ: ɓɨɛ� ɬɢ� ɧɟɪɨɛɢɜ, ɪɨɛɢ� ɪɨɡɭɦɧɨ� ɿ� ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɣ 
ɧɚɫɥɿɞɤɢ 

За час роботи у КПБЛ  проявив  себе як творчо працюючий викладач, 

що володіє ґрунтовними теоретичними та практичними знаннями та 

методикою викладання уроків виробничого навчання.  Городничий Ігор 

Вікторович   значну увагу приділяє вихованню учнів, розвитку їх творчих та 

інтелектуальних здібностей.  

Достатньо володіє методами і прийомами навчання, і виховання учнів. 

Багато уваги приділяє індивідуальній роботі з учнями, сприяє становленню 

учнів, як особистостей, розвитку їх здібностей.  

Добре знає матеріал, що викладає, постійно вдосконалює педагогічну 

майстерність. 

Пропагує здоровий спосіб життя, знаходить міжпредметні зв’язки практики 

та теорії. Методичні розробки: 

· « Система охолодження вантажного автомобіля», ( 2014) 
· «Приймання автомобіля в  ремонт, та їх розбирання»   (2014)                                                          
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Городничий Ігор Вікторович 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚ�ɪɨɡɪɨɛɤɚ�ɭɪɨɤɭ 

«Приймання автомобіля в ремонт та їх розбирання» 
 

План  уроку  
професійно-теоретичної підготовки 
предмет «Спеціальна технологія» 

ɉɪɨɮɟɫɿɹ: «Слюсар з ремонту автомобіля» 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ:  1,2  розряд 

Ɍɟɦɚ�ʋ6:  Ремонт автомобілів       
Ɍɟɦɚ�ɭɪɨɤɭ: Приймання автомобілів на ремонт та їх розбирання. 
Ɇɟɬɚ� ɭɪɨɤɭ: Навчальна - ознайомити  учнів з приймання автомобілів на 
ремонт та їх розбиранням, засвоїти  порядок приймання автомобілів на 
ремонт та їх розбирання;   
- Розвиваюча – розвивати під час виконання робіт у учнів пізнавальну 
активність та  логічне мислення;  
- Виховна – виховувати у учнів повагу до праці, сумлінність та 
відповідальності під час виконання робіт; 
Ɍɢɩ�ɭɪɨɤɭ:   Комбінований 
 
Ɇɟɬɨɞɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ:  розповідь-бесіда, пояснення,  робота з плакатами, 
підручниками, конспектування, робота з картками-завдання,  демонстрація 
фрагмента фільма за темою. 
 
Ɇɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿ�ɡɜ¶ɹɡɤɢ: матеріалознавство, креслення, фізика, виробництво. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ�ɬɟɯɧɿɱɧɟ�ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ�ɬɚ�ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ:  Мультимедійні 
засоби, фрагмент фільму «Прийом автомобіля на ремонт».  
 
Дидактичне забезпечення:  роздатковий матеріал,  підручник. 
 
Використана література: 1) В.Ф.Кисликов, В.В.Лущик «Будова й 
експлуатація автомобілів», «Либідь» Київ 1999р., 2)  Е.В.Михайловський 
«Устройство автомобиля», «Машиностроение», Москва 1985. 
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ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ�ɭɪɨɤɭ 

1. Організаційна частина –  1 хв. 
2. Перевірка домашнього завдання – 8 хв. 
3. Повідомлення теми, мети  уроку – 1 хв. 
4. Актуалізація  нових знань – 5хв. 
5. Вивчення нового матеріалу – 22хв. 
6. Закріплення, узагальнення нових знань  – 5хв. 
7. Домашнє завдання – 1хв. 
8. Підведення підсумків уроку – 2хв 

ХІД  УРОКУ 
I. Організаційна частина 
- Перевірка готовності учнів та кабінету до уроку 
- Перевірка учнів на уроці 
ІІ.  Перевірка домашнього завдання: 

Опитування: 
1.  Що таке технічне обслуговування (ТО)? 
Відповідь: це комплекс  операцій для підтримання автомобіля в 
працездатному, чи справному стані під час використання його за 
призначенням; 
2. Які ви знаєте види ТО? 
Відповідь:   щоденне, ТО-1 перше, ТО-2 друге, сезонне.  
 3. Які роботи виконують при проведенні ЩТО ? 
Відповідь: контроль стану автомобіля; підтримання належного зовнішнього 
вигляду; заправленням паливом, мастильним матеріалом та охолоджуючою 
рідиною; 
 4. Які роботи виконують при проведені сезонного ТО? 
Відповідь: виконується двічі на рік для підготування автомобілів до 
експлуатації в холодну й теплу пору року, заміна сезонних сортів мастильних 
матеріалів і охолоджуючої рідини, промивання відповідних систем.  
ІІІ. Повідомлення теми, мети уроку: 
Ɍɟɦɚ�ɭɪɨɤɭ: Приймання автомобілів на ремонт та їх розбирання. 
Ɇɟɬɚ�ɭɪɨɤɭ: Навчальна - ознайомити  учнів з приймання автомобілів на 
ремонт та їх розбиранням, засвоїти  порядок приймання автомобілів на 
ремонт та їх розбирання; 
ІV. Актуалізація нових знань 
1.  Приймання автомобіля на ремонт? 
2.  Як ви розумієте комплектність автомобілів при прийомі на ремонт? 
3.  Де проводяться  розбирання автомобілів при ремонті? 
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V. Вивчення нового матеріалу 
 

ɉɪɢɣɦɚɧɧɹ�ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ�ɧɚ  ɪɟɦɨɧɬ. 
 Автомобіль приймається в ремонт комісією, яка визначає її технічний 

стан без розбирання вузлів і агрегатів, встановлює комплектність і складає 
акт приймання в ремонт або списання автомобіля. 

Автомобілі і агрегати, які поступають в ремонт, повинні мати 
встановлену комплектність і необхідну документацію (технічний паспорт, 
супровідний лист, наряд на ремонт.  

Перед здачею автомобіля в ремонт представник заказника повинен 
очистити його від бруду, пилу, злити: воду (антифриз), паливо, масло, 
закрити отвори, які ведуть у внутрішні порожнини агрегатів і вузлів, а також 
опломбувати кабіну, капоти, запакувати в ящик комплект приладів. 

Ʉɨɩɥɟɤɬɧɿɫɬɶ�ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ 
Комплектність автомобіля, його агрегатів і вузлів, а також правила 

приймання ремонтного фонду вказані в ГОСТ 18505 – 73 і ГОСТ 18506 – 73. 
У відповідності з ГОСТ 18505 – 73, встановлені перша і друга комплектності 
автомобілів і їх складових частин, які здаються в капітальний ремонт і 
отримуються з нього. 

Для пасажирських автомобілів (автобусів і легкових), 
вантажопасажирських і автомобілів-тягачів встановлена тільки перша 
комплектність; для вантажних, спеціалізованих і спеціальних – перша і 
друга; для силових агрегатів в зборі – перша; для дизельних двигунів – 
перша; для карбюраторних двигунів – перша і друга. 

Автомобілі першої комплектності – це повнокомплектні автомобілі з 
кузовами, кабінами, платформами, із всіма складовими частинами, 
апаратурою, приладами і всіма деталями, передбаченими конструкцією 
конкретного автомобіля, включаючи запасне колесо, без комплекту 
інструментів. Допускаються відхилення в комплектності автомобілів в межах 
конструктивних змін, які прийняті за період випуску даної моделі. 

Вантажні, спеціалізовані і спеціальні автомобілі другої комплектності 
відрізняються від автомобілів першої комплектності тим, що здаються в 
ремонт і видаються з ремонту без платформи, металічних кузовів, 
спеціального обладнання (підйомників, цистерн, пожежного обладнання і 
т.п.) і деталей їх кріплення на шасі. 

Двигун першої комплектності – це двигун в зборі з усіма складовими 
частинами, встановленими на ньому, включаючи компресор, вентилятор, 
насос гідропідсилювача рульового керування, зчеплення, системи живлення 
(паливну апаратуру та ін.) прилади систем охолодження і змащення, 
електрообладнання і системи випуску газів без глушника і приймальної 
труби. 

Двигун другої комплектності – це двигун в зборі із зчепленням без 
вентилятора, водяного насоса, компресора, насоса гідравлічного підсилювача 
рульового приводу, повітроочисника, масляних фільтрів, водяних патрубків, 
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генератора, стартера, датчиків контрольних приладів, системи вентиляції 
картера, карбюратора, паливних насосів, паливопроводів, переривника- 
розподільника і свічок запалювання. 

Всі останні агрегати і вузли у відповідності з ГОСТ 18505-73 мають 
тільки одну комплектність. Вони повинні поступати в ремонт і видаватися із 
ремонту в комплектності, яка встановлена підприємством-виробником. 

Прийняті в ремонт автомобілі відправляють на майданчики (склади) 
ремонтного фонду або безпосередньо у виробничі цехи ремонтного 
підприємства. 

 
Ɋɨɡɛɢɪɚɧɧɹ�ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ 

Розбирають автомобіль, як правило, спочатку на агрегати і вузли, а 
потім їх – на деталі. Розбирання виконують в розбирально-мийному 
відділенні або цеху відповідно до технологічних карт, в яких вказується 
послідовність розбирання автомобіля (агрегату), використане устаткування, 
інструмент і пристосування, а також технічні умови виконання розбиральних 
операцій. 

Процес розбирання починають із зняття тих агрегатів і вузлів, які 
перешкоджають демонтажу інших елементів автомобіля: робочих органів, 
кабін, капотів, огорож, паливних баків. Потім знімають механізми керування, 
силової передачі, двигун; в останню чергу від'єднують агрегати ходової 
частини. 

В умовах крупно серійного і масового виробництва розбиральні 
процеси виконують потоковим методом (на конвеєрі), в серійному і 
одиничному – на столах, верстаках і розбиральних стендах. 

Спеціальні агрегати і вузли (двигун, прилади паливної апаратури і ін.) 
без розбирання відправляють на відповідні дільниці, де їх ремонтують. 

Після зняття з автомобіля габаритних вузлів їх встановлюють на 
спеціальні стелажі, транспортери, візки і доставляють до місця розбирання. 
Деталі, які легко ушкоджуються рекомендується упаковувати в тару, а 
метизи укладати у ванну або барабан для промивки. 

При розбиранні не рекомендується обезличувати деталі, що працюють 
в одному комплекті або сполученні (маховик і колінчастий вал, блок 
циліндрів і кришки корінних підшипників, припрацьовані шестерні і т.д.). 

Для полегшення праці і підвищення її продуктивності при виконанні 
процесів розбирання широко застосовують підйомно-транспортні засоби: 
лебідки, кари, кран-балки, мостові крани, конвеєри. 
 
VI. Закріплення нових знань  
-  Для чого призначений ремонт автомобілів?  
-  Які виконуються роботи перед здачею автомобіля на ремонт? 
-  Які автомобілі входять до першої комплектності?  
- Які автомобілі входять до другої комплектності?  
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-  Де виконуються розбирально мийні роботи?  
VII. Домашнє завдання.  
- Опрацювати матеріал підручника; В.Ф.Кисликов ст. 14. 
- Повторити вивчений матеріал з попередньої теми.  
 VIII. Підсумок уроку. 

- Підсумок викладача; 
Оцінювання з коментарем рівня знань учнів, що відповідали 
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Завдання на закріплення нового матеріалу 
 

Варіант № 1. 
1. Види технічного обслуговування? 
_____________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. Порядок приймання автомобіля на ремонт? 
_____________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. Порядок розбирання автомобіля? 
_____________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Варіант № 2. 
1. Види ремонтів? 
_____________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. Які потрібні документи для приймання автомобіля на ремонт? 
_____________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

3. Куди відправляють деталі після розборки? 
_____________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Городничий Ігор Вікторович 
ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ�ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ�ɪɨɡɪɨɛɤɢ�ɭɪɨɤɭ 

«Приймання автомобілів в ремонт та їх розбирання» 
 

 
 
 

 
 
 
 



137 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



139 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



140 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  



141 
 

Кострубіцька Ганна Іванівна 

Ɇɟɬɨɞɢɱɧɚ�ɪɨɡɪɨɛɤɚ�ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ�ɡɚɯɨɞɭ 

«ІМІДЖ ОСОБИСТОСТІ  ЯК  ЗАСІБ  САМОРЕАЛІЗАЦІЇ» 
    Кожна людина впродовж життя пізнає не тільки навколишню дійсність,  
самого себе, але й інших людей. Від того,як люди сприймають та оцінюють  
інших, які при цьому виникають образи та враження, залежать відносини, 
розуміння один одного та ефективність взаємодії.  
    Так, ще в Стародавньому Китаї в трактатах Конфуція знаходимо перші  
уявлення про образ правителя.  Учений, описуючи образ (імідж) сучасного на  
то й період керівника, уважав, що благородний муж повинен бути «в труде не  
расточителен, принуждая к труду невызывать гнева; вжеланиях не алчен, в  
величин негорд; вызывая почтение, не жесток».  
      V ст. до н.е. в Стародавній Греції філософ Сократ закликав молодих  
людей звертати особливу увагу на свою зовнішність і дивитись у дзеркало:  
«красивим— чтобы несрамить своей красоты, безобразним– чтобы 
воспитанием скрасить безобразнее».  
    Великі мислителі Нікколо Макіавелліта Густав Лебоннелише  розробляли 
теоретичні аспекти іміджу, але й наводили розгорнуті й аргументовані докази 
широти практичного застосування цього концепту, зокрема із практичного 
погляду.  
    Так, Макіавеллі обґрунтував необхідність для державного службовця  
формувати й відстежувати то й образ, у якому він постає перед іншими 
людьми його кола, вищими або нижчими за соціальним становищем. Г.Лебон 
стверджував, що головним елементом у створенні іміджу як запоруки 
політичного успіху є ефект «особистої чарівності».  
    Таким чином, потреба людей формувати позитивне ставлення до себе  
з’явиласящевдавнину. Більшість складників сприятливого образу (того, що  
вподальшому назвуть іміджем) формувалася, грунтуючись на практичній  
необхідності й обґрунтованості. Наприклад, під час укладання угод, веденні  
переговорів ураховували такі людські й ділові якості партнера, як 
комунікабельність, упевненість у собі, відповідальність. Було помічено, що 
більшу довіру викликають люди, котрі мають навички самопрезентації, 
володіють собою, їм притаманне почуття такту й субординації. Формування 
цих якостей, звичайно, не було цілеспрямованим, тому й можна говорити про 
таку пізню появу поняття «імідж».  
     У статті розглядаємо тлумачення понять «імідж», «особистісний імідж»,  
«самоімідж», різноманітні типології іміджу, виділяємо функції іміджу, 
окремо аналізуємо імідж особистості, його структуру.  
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      У науковій літературі існують різноманітні тлумачення поняття «імідж».  
     ІМІДЖ у перекладі з англійської «іmage» (від латинського 
«іmage»)означає «образ», «статуя» (ідол), «уподібнення», «метафора», 
«ікона».   У  повсякденній мові найбільш уживаним є значення слова 
«іmage»— «образ».              У  психологічному тлумаченні термін «іmage»— 
це «образ», що розглядають як сукупність не лише «матеріальних» 
(«видимих») характеристик об’єкта, але й «ідеальних» («невидимих») його 
характеристик. Для пояснення цих двох групп характеристик зазвичай 
використовують такі висловлювання: «обул здається красивим» — мова йде 
про видимі характеристики й «обул здається розумним»— мова йде про 
невидимі характеристики.  
    Таким чином, імідж — це певних синтетичний образ, котрий 142ог 
обули142м  
у свідомості людей щодо конкретної особи, організації чи іншого 142ог 
обули142мист’єкта; містить значний обсяг емоційно забарвленої інформації 
про об’єкт сприйняття й спонукає до певної соціальної поведінки.  
     Імідж людини визначає місце кожного в структурі суспільних, 
професійних та міжособистісних стосунків.  
    Для сучасногофахівця будь-якої сферидіяльності все важливо— чого  
вона хоче і як виглядає, що вміє практично робити, на скільки володіє 
ораторською майстерністю й технікою впливу на інших, як освічена, 
наскільки компетентна, інноваційна.  
     Імідж— це певний образ особистості,у якому найяскравіше втілене те,  
як особистість виглядає, говорить, одягається, діє, її вміння триматися, 
постава, поза й мова тіла, аксесуари (П. Берд).  
     Імідж людини— це думка про неї в групі  людей у наслідок сформованого 
в їх психіці образу цієї людини, що виник у наслідок їх прямого контакту з 
цією людиною чи внаслідок отриманої процю людину інформації від  
інших людей; власне, імідж людини— це те, як вона виглядає в очах інших  
(А. Панасюк).  

І́мідж ( Image, від лат. Imago, imitari — «імітувати») — штучна імітація 
або подання зовнішньої форми будь-якого об’єкта, особливо особи. Термін 
вперше з’явився у 1806 році в словнику Ноя Вебстера. 
Зв’язки з громадськістю трактують імідж як мислене уявлення про людину, 
товар чи інститут, що спрямовано формується у масовій свідомості за 
допомогою засобів масової інформації.  

Імідж — це позитивний результат довгої спільної праці керівництва і 
персоналу фірми. Імідж складається з зовнішнього образу (одягу і речей, 
міміки, поз і жестів) та внутрішнього образу, який неможливо побачити, але 
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який відчувається і дуже впливає на сприйняття людини оточуючими (вміння 
правильно будувати спілкування, позитивні якості особистості, вміння 
розуміти людей і вміння справляти враження). 
 

Імідж – це знакові характеристики, в яких наявні і форма, і зміст. Ми 
запам’ятовуємо саму форму, яка потім посилає нас на подальший змістовні 
характеристики самого іміджу. Найбільш впливовими, як для іміджу, є 
візуальні характеристики. Як правило, ми не встигаємо углиблюватись в 
знання і деталізувати інформацію про кожну людину, з якою маємо діло. 
Візуальний імідж, який люди створюють самі, ми помічаємо в першу чергу. 
Тіло, поза, одяг нам надають масу інформації іще до того, як людина до нас 
заговорить. Загалом, імідж досі не перестає існувати по тій причині, що ми ж 
самі на нього реагуємо позитивно. Це так зване культивування потрібних 
реакцій. Обидві сторони породжують типи поведінки, в яких самі 
зацікавлені. При цьому, ніхто не створює собі негативні або конфліктні 
іміджі. Звичайно, зустрічаються випадки агресивних іміджів, але вони 
слугують звичайною сценічною приманкою. Побудова іміджу ведеться 
відповідно до одного з законів пропаганди, який говорить про те, що немає 
сенсу витрачати гроші на розруху стереотипу, а варто будувати новий 
стереотип, який заснований на старому. Імідж і являється новим 
стереотипом. 

Фахівець з формування іміджу — іміджмейкер.  
Ознаки іміджу: 

o Імідж спрощений у порівнянні з об’єктом, але одночасно підкреслює 
його специфічність та оригінальність. 
o Імідж є конкретним але і гнучкий. Він постійно адаптується і 
підлаштовується під певні ситуації. 
o Імідж в певній мірі відповідає рекламованому об’єкту і разом з цим 
ідеалізує його. 
o Імідж пов'язаний з прообразом але живе за власними законами згідно з 
пануючою духовною орієнтацією свідомості. 
Види іміджу: 
за об'єктом відображення: 
 - імідж товару (предметний); 
 - імідж людини: персональний, груповий (корпоративний), дзеркальний, 
бажаний, цільовий, демонстративний, поточний); 
за способом подачі: 
 - контактний; 
 - дистантний; 
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за структурою: 
 - множинний (декілька уявлень про єдиний образ); 
 - єдиний цілісний; 
Виділяють такі функції іміджу: 

30. ціннісні:  
¾ особистісного зростання;  
¾ комфортизації міжособистісних стосунків;  
¾ психотерапевтична;  

    2) технологічні:  
¾ виокремлення кращих особистісно-ділових якостей;  
¾ міжособистісної адаптації;  
¾ затемнення негативних характеристик;  
¾ організації уваги;  
¾ подолання вікових рубежів;  

    3) інші:  
¾ психологічного захисту;  
¾ соціального тренінгу;  
¾ соціально-символічного впізнавання;  
¾ ілюзорно-компенсаційна.  

    Зважаючи на особливості, функції поділяють також на явні, тобто такі,  
що відкрито проголошують цілі й завдання, і приховані (латентні). Останні  
передбачають розробку ходів і механізмів створення сприятливого зовні по-  
зитивного способу дій, який дійснотаким не є.  
Існують різноманітні типології іміджу. 
    А. Коханенко пропонує таку типологію: особистісний, зовнішній, вербаль-  
ний, кінетичний, середовищний, професійний імідж.  
     Особистісний імідж, або імідж особистості, — це уявлення або думка про 
людину як про особистість і про її особистісні якості. Особистісний  
імідж розглядають як поєднання внутрішніх і зовнішніх чинників, що 
спричинюють його складники (самоімідж, бажаний і необхідний іміджі).  
    Зовнішній імідж, або габітарний, — передусім це габарити людини.  
Габарити людини включають такі характеристики,як розміри, зріст (високий,  
середній, низький), тіло будова (повна, нормальна, худорлява, мускуляста).  
Про жінок можна ще сказати— крупна, нормальна, мініатюрна або тонка, з  
пишними формами чи нормальними. Зовнішній імідж оцінюють також за 
одягом, аксесуарами, зачіскою, макіяжем (для жінок) і вцілому за ступенем 
доглянутості ,здоровим зовнішнім виглядом.  
    Вербальний імідж — інформація про інтелект людини , котра  
формується на підставі того, як і що вона говорить. Кожній діловій людині 
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корисно й необхідно володіти технікою й засобами вербального спілкування,  
у якому лексичний набірітезаурус (лінгвістичний словник) складають головні  
елементи.  
    До змісту «вербального іміджу» належать слова, написані й вимовлені,  
а також такі показники мовлення, як темп, інтонація, гучність, ритм, паузи та  
змістові наголоси, близько мовленнєві характеристики (вимовленні звуки,  
слова-паразити тощо).      Все це сприймають разом позитивно чи негативно.  
    Кінетичний, або невербальний імідж, — думка про людину, що виникає на 
підставі характеру типових рухів людини— постави, погляду, контакту  
очей, міміки, жестів, рухів окремих частин тіла під час взаємодії. Кінетичне  
мовлення виявляє підсвідомі установки людини й неконтролюється 
свідомістю, але це мовлення має суттєве значення у формуванні думки про 
людину, про її справжнє ставлення до того, що вона говорить і як ставиться 
до партнера із взаємодії.  
     Середовищний імідж характеризує середовище перебування людини:  
її дім, офіс, автомобіль, місця проведення дозвілля, відпустки іт. Ін. Залежно  
від виду діяльності ділова людина (сучасний фахівець) повинна виглядати  
краще, ніж ї їконкуренти: машина, кабінет, костюм— усе повинно бути трохи  
кращим, ніж у більшості колег.  
    Професійний імідж— це уявлення про людину як про спеціаліста чи  
професіонала.  
     Розглянемо поняття «іміджо собистості», яке в науковій літературі 
позначене термінами «особистий» або «особистісний» імідж.  
    Особистий імідж є важливою складовою кар’єри. Існує декілька причин,  
які вказують на це:  

· люди вірять у те, що бачать;  
· зайняті люди зазвичай формують думку про людину на основі першого  

враження;  
· імідж впливає на тих, хто приймає рішення в питаннях професійного  

зростання;  
· люди діють, усвідомленочи ні, як представники своєї професії чи 

організації;  
· гарний і впевнений вигляд важливий для самої людини.  

    З погляду англійсько їдослідниці Е.Семпсон, особистий імідж містить у  
собі самоімідж— погляд на особистість з боку свого «Я», бажаний імідж —  
погляд на неї з боку оточення, а також необхідний імідж— той, якого 
вимагає від людини той чи той статус.  
     Самоімідж— це візуальна привабливість особистості. Не всі  люди від  
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природи мають ідеальний зовнішній вигляд.Але, як правило, більшість 
набуває такої привабливості за рахунок свого високого професіоналізму, 
високої загальної культури, управління поведінкою,уміння 
самовдосконалюватися, стежити за собою. Без самоіміджу неможливо 
досягти великих успіхів у будь- якій сфері діяльності.  
    Бажаний імідж— це імідж, який створюється для сприйняття нас оточення 
так, як би нам того хотілося. Бажаний імідж— це більш-менш адекватний для 
реальної людини образ особистості, який складається в її ділових  
партнерів на свідомому й підсвідомому рівнях. Будується він на основі:  
а) зовнішнього вигляду людини;   
б)її манер (уміння триматися, спілкуватися, використовуючи мовні й 
невербальні сигнали);  
в) зовнішньої і внутрішньої культури;  
г) уміння себе подати (з підкресленням позитивних та приховуванням 
негативних рис).  
    Необхідний імідж— це імідж, без якого неможливо уявити людину тієї  
чи тієї професії. Логіка мислення, добра пам’ять, нестандартне сприйняття 
— інтелектуальні показники, від яких залежить психічне здоров’я людини.  
Життє активної людини велике значення має вміння управляти своєю 
психікою, ефективно застосовуючи прийоми саморегуляції та 
самонавіювання. Результатом такого вмінняє наявність в особистості 
високого життєвого тонусу, який виявляється у виваженості, манері 
спілкування, стриманій реакції на життєві труднощі, толерантності. 
Необхідний імідж повинен приховувати нездужання, незадовільний стан 
здоров’я, поганийнастрій, внутрішній дискомфорт. Сучасна людина 
(фахівець) повинна завжди бути «у формі».  
    На думкуА. Панфілової, структура особистісного іміджу включає 
насамперед зовнішні смисло утворююч і ознаки, тобто ті цінності, котрі 
людина несе світові та оточенню:  

31. Зовнішній вигляд людини або її портретні характеристики включають:  
o фізичні дані (зріст, фігура);  
o костюм (одяг, взуття, аксесуари);  
o зачіску й манікюр;  
o манеру поведінки й мовлення;  
o жести й пози;  
o погляд і міміку;  
o особливості голосу;  
o запах від людини.  

    2. Соціально-рольові характеристики:  
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o репутація (громадська думка про людину, що побудована на історії її  
життя, особистих досягненнях та заслугах);  
o амплуа (виконувана соціальна роль);  
o легенда (історія життя людини, поданав іміджі);  
o місія (соціально важливі цілі, корисність для суспільства).  

    3.Іміджева символіка:  
o ім’я;  
o особисті символи (колір, числа, герб, логотип, марка);  
o особиста атрибутика (повторювані деталі його знаки зовнішнього 

вигляду);  
o соціальні символи або символи соціального престижу (гроші, 

становище в суспільстві, професія, обіймана посада, марка автомобіля, 
обраний вид спорту).  

    4. Індивідуально-особистісні властивості:  
o професійно важливі якості;  
o домінуючі індивідуальні характеристики;  
o стиль взаємовідносин з людьми;  
o пропаговані ідеї;  
o цінності.  

    Зовнішній вигляд сучасного фахівця лежить в основі її візуального іміджу.  
     Імідж здійснює вплив не лише на те, як людину сприймають інші, але й на  
Її самопочуття і настрій, і на те, як вона сприймає саму себе.            Вдалий 
імідж дає позитивне самовідчуття, випочинаєте більше цінувати себе й 
чекаєте підтримки від інших.     В дні, коли ваша зовнішність «немає 
значення», ви позбавляєте себе можливості виділитися. Імідж людини 
впливає на оточення.  
Спеціалісти вважають, що якщо вивиглядаєте гарно, привабливо, підтягнуто, 
якщо ви в добрій формі, то ви отримаєте більше визнання від оточення  
не лише завдяки своєму зовнішньому вигляду , але передусім тому, що 
вцілому створюєте враження людини конкурентноздатної, а тому з вами 
будуть прагнути до взаємодії. 

Коли ви відчуваєте, що правильно діяли, що виправдали очікування або  
навіть перевищили їх, вам хочеться втриматися на цьому рівні або навіть  
досягти більшого. Цей процесс утвердження позитивного уявлення про 
самого себе циклічний. Більш вдалий імідж приводить до більшої 
самоповаги, до більшої впевненості в собі— це спонукає вас до кращої 
продуктивності, вона надає вам більшого визнання з боку оточення, що знову 
ж таки впливає на  
рівень вашої поваги до себе.  
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     Треба пам’ятати, що кожне професійне оточення надає не тільки особливі 
вимоги до формування іміджу, але й пропонує ту сукупність структурних  
елементів, на яку передусім необхідно звернути увагу.  
     Проблема іміджу — це проблема змін, нових підходів до самопрезентації. 
Важливим внутрішнім джерелом змін в людині є її вік, стать, кваліфікація, 
мотивація.Для фахівців, орієнтованих на успіх, кар’єру, зміни— це стратегія 
досягнення успіху.  
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Кострубіцька Ганна Іванівна 
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«Імідж особистості як засіб самореалізації»  
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Півнюк Ганна Леонтіївна 

�Ɇɚɣɫɬɟɪ�ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ�ɧɚɜɱɚɧɧɹ -  12 ɬɚɪɢɮɧɢɣ�ɪɨɡɪɹɞ  
�ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ�ɡɜɚɧɧɹ – «Ɇɚɣɫɬɟɪ�ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ�ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ȱ�ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ»     
ɍ 1993 ɪ. ɡɚɤɿɧɱɢɥɚ�ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ  ɿɧɫɬɢɬɭɬ 
ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨɝɨ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ�ɫɬɚɠ – 33ɪɨɤɢ 
Ʉɪɟɞɨ: «ȼɿɡɶɦɭ�ɩɪɨɦɿɧɶ�ɫɜɿɬɥɚ�ɿ�ɫɩɪɹɦɭɸ�ɣɨɝɨ�ɬɭɞɢ, ɞɟ 
ɩɚɧɭɽ�ɬɟɦɪɹɜɚ» 

За час роботи в КПБЛ проявила себе як творчо працюючий майстер 
виробничого навчання. Велику увагу приділяє вихованню учнів, розвитку їх 
інтелектуальних та творчих здібностей. Пропагує здоровий спосіб життя. 
Знаходить зв’язки виробничого навчання з 160ог обули160мисти. На уроках 
виробничого навчання та виробничої практики використовує новітні прилади 
та обладнання до якого учні ставляться з цікавістю і швидко його 
опановують.  

Постійно працює з учнями на виховних годинах, де обговорюються багато 
цікавих і дуже корисних тем. 

Учень ліцею Сокол Костянтин Леонідович посів V місце в першості ПТНЗ 
м. Києва в конкурсі слюсарних професій у 2007р. 

Методичні розробки: 
� Виховний захід «Торгівля людьми» 
� “Методика підготовки майстра виробничого навчання до уроку”  
� “Види, призначення та будова кабіни крана”  
� “Методичні рекомендації кранівнику при технічному обстеженні та 

експлуатації крана, підготовка робочого майданчика”  
� “Проблемні ситуації на уроках виробничого навчання”  
� “Роль іміджу в житті людини” – позакласний захід. 

 
Особисті досягнення: 

� 1977 Премія Ради Міністрів СРСР 
� 2004 р. Грамота Акціонерного товариства закритого типу «Автобаза №1» 
� 2005 р. Подяка Даринцького району м. Києва 
� 2005 р. Подяка Асоціації працівників профтехосвіти 
� 2008 р. Подяка міського голови м. Києва. 
� 2010 р. Грамота Всеукраїнської асоціації працівників профтехосвіти 
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Півнюк Ганна Леонтіївна 
ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ  ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ�ɡɚɯɨɞɭ 

 «Торгвля людьми» 
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Ȼɨɣɤɨ�Ʌɸɛɨɜ�Ƚɪɢɝɨɪɿɜɧɚ 
Ɇɚɣɫɬɟɪ�ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ�ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 12 ɬɚɪɢɮɧɢɣ�ɪɨɡɪɹɞ 
ɍ 1979 ɪɨɰɿ�ɡɚɤɿɧɱɢɥɚ  Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣ�ɬɟɯɧɿɤɭɦ 
ɍ 1989 ɪɨɰɿ�ɡɚɤɿɧɱɢɥɚ�ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ�ɿɧɫɬɢɬɭɬ 
Ɇ�Ƚɨɪɶɤɨɝɨ  
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ�ɫɬɚɠ – 38 ɪɨɤɿɜ 
Девіз: Ɍɨɣ� ɯɬɨ, ɧɟ� ɣɞɟ� ɜɩɟɪɟɞ� ɬɨɣ� ɿɞɟ� ɧɚɡɚɞ, ɿɧɲɨɝɨ 
ɲɥɹɯɭ�ɧɟ�ɿɫɧɭɽ. 
 

За час роботи в КПБЛ проявила себе як творчо працюючий майстер 
виробничого навчання. На уроках виробничого навчання та виробничої 
практики використовує новітні прилади та обладнання до якого учні 
ставляться з цікавістю і швидко його опановують. Постійно працює з учнями 
на виховних годинах, де обговорюються багато цікавих і дуже корисних тем : 
«Поговоримо про вихованість», «Особиста гігієна», «Вплив шкідливих 
звичок на організм підлітка», «Хочу жити». 
З учнями групи завжди приймаю участь у конкурсах «Алло. Ми шукаємо 
таланти» конкурсах по майстерності, тематичних тижнях по професії, 
виставках, які проводяться в ліцеї. 
Методичні розробки: 

o Інструкційні картки по слюсарному мінімуму; розробила інструкції з 
охорони праці по темам: «Слюсарна обробка», «Будова автомобіля»; 
креслення по темам «Виготовлення совків та граблів» 

o розробила картки завдання по темам «Технічне обслуговування 
автомобілів» 
  

 Особисті досягнення: 
 
 2002 р. -  нагороджена нагрудним знаком «Ветеран столичної 
профтехосвіти України» 
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Остапець Петро Олексійович 
Ɇɚɣɫɬɟɪ�ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ�ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 12 ɬɚɪɢɮɧɢɣ�ɪɨɡɪɹɞ 

ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ�ɡɜɚɧɧɹ – «Ɇɚɣɫɬɟɪ�ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ�ɧɚɜɱɚɧɧɹ�ȱ 

ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ» 

ɍ 1965 ɪɨɰɿ�ɡɚɤɿɧɱɢɜ�Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ�ɪɿɱɧɢɣ�ɬɟɯɧɿɤɭɦ 

ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ�ɫɬɚɠ – 50  ɪɨɤɿɜ 

Ʉɪɟɞɨ: «Ɉɫɨɛɫɬɚ�ɝɿɞɧɿɫɬɶ, ɩɨɜɚɝɚ�ɞɨ�ɿɧɲɢɯ, 

ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ�ɡɚ�ɜɫɿ�ɫɜɨʀ�ɞɿʀ» 

 

 

За час роботи в КПБЛ проявив  себе як творчо працюючий майстер 

виробничого навчання. На уроках виробничого навчання та виробничої 

практики використовує новітні прилади та обладнання до якого учні 

ставляться з цікавістю і швидко його опановують. Постійно працює з учнями 

на виховних годинах, де обговорюються багато цікавих і дуже корисних тем.   

 

 

Методичні розробки : 

� “Методика проведення виробничого навчання” (2010) 

� “Технологія зварювальних робіт” – (2010); 

� “Методика проведення занять” – (2010); 

Особисті досягнення : 

1994р. – «Відмінник освіти Укарїни» 

2004 р. Грамота АТЗТ «Автобаза №1» 

2010 р. Грамота всеукраїнської обули працівників професійно-технічної 

освіти. 
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ɇɚɭɦɨɜ�Ⱥɪɬɟɦ�ȱɜɚɧɨɜɢɱ 
Ɇɚɣɫɬɟɪ�ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ�ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 9 ɬɚɪɢɮɧɣ�ɪɨɡɪɹɞ 
ɍ 2012 ɪɨɰɿ�ɡɚɤɿɧɱɢɜ  Ʉɨɧɨɬɨɩɫɶɤɢɣ�ȱɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨ-
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ�Ɍɟɯɧɿɤɭɦ�ɋɭɦɫɶɤɨɝɨ�Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ�ɫɬɚɠ – 1,5 ɪɨɤɭ 
Ʉɪɟɞɨ: «Ⱦɢɜɥɸɫɶ�ɭ�ɦɚɣɛɭɬɬɹ, ɩɪɚɰɸɸɱɢ�ɬɜɨɪɱɨ» 

За час роботи у КПБЛ Наумов Артем Іванович 

проявив себе як творчо працюючий майстер виробничого 

навчання, що володіє теоретичними та практичними знаннями та методикою 

викладання уроків виробничого навчання. Наумов Артем значну увагу 

приділяє вихованню учнів, розвитку їх творчих та інтелектуальних 

здібностей.  

Достатньо володіє методами і прийомами навчання, і виховання учнів. 

Багато уваги приділяє індивідуальній роботі з учнями, сприяє становленню 

учнів, як особистостей, розвитку їх здібностей.  

Добре знає матеріал, що викладає, постійно вдосконалює педагогічну 

майстерність. 

Пропагує здоровий спосіб життя, знаходить міжпредметні зв’язки практики 

та теорії. 

Приймає участь у конкурсах професійної майстерності, які проводились на 

базі КПБЛ. 

На уроках виробничого навчання використовую новітні методи викладання.  

Багато уваги приділяю вихованню учнів,  спілкуюсь з батьками учнів 

Майстер приділяє велику увагу вихованню учнів, сприяє розвитку їх творчих 

здібностей. Наумов Атрем   володіє високою культурою спілкування та 

моральними якостями, має повагу серед педагогічних працівників, учнів 

ліцею та їх батьків.   

Методичні розробки: 

· «Сутність системи технічного обслуговування  і ремонту техніки» 
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Горлінська Вікторія Георгіївна 
Ɇɚɣɫɬɟɪ�ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ�ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 10ɬɚɪɢɮɧɢɣ�ɪɨɡɪɹɞ 
ɍ 1988 ɪɨɰɿ�Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ�ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣ�ɬɟɯɧɿɤɭɦ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ�ɫɬɚɠ – 16 ɪɨɤɿɜ 
Ʉɪɟɞɨ: «ɓɨɛ�ɦɚɬɢ�ɩɪɚɜɨ�ɜɱɢɬɢ�ɿɧɲɢɯ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ�ɜɱɢɬɢɫɹ�ɫɚɦɨɦɭ» 

За час роботи у КПБЛ  проявила себе як творчо 

працюючий майстер в/н, що володіє ґрунтовними 

теоретичними та практичними знаннями та методикою викладання уроків 

виробничого навчання. Горлінська Вікторія Георгіївна значну увагу приділяє 

вихованню учнів, розвитку їх творчих та інтелектуальних здібностей.  

Достатньо володіє методами і прийомами навчання, і виховання учнів. 

Багато уваги приділяє індивідуальній роботі з учнями, сприяє становленню 

учнів, як особистостей, розвитку їх здібностей.  

Добре знає матеріал, що викладає, постійно вдосконалює педагогічну 

майстерність. 

Пропагує здоровий спосіб життя, знаходить міжпредметні зв’язки практики 

та теорії. 

Остання методична розробка: 

· Відкритий урок на тему:  “Підготовка поверхонь під фарбування 

водними сумішами” (2012) 

Особисті досягнення: 

· 2006, 2010 – Подяка КПБЛ 
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Білан Віктор Васильович 
Ɇɚɣɫɬɟɪ�ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ�ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 12 ɬɚɪɢɮɧɢɣ�ɪɨɡɪɹɞ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ�ɡɜɚɧɧɹ – «ɦɚɣɫɬɟɪ�ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ�ɧɚɜɱɚɧɧɹ�ȱ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ»   
ɍ 1980 ɪɨɰɿ�ɡɚɤɿɧɱɢɜ  Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɢɣ�ɡɚɨɱɧɢɣ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ�ɬɟɯɧɿɤɭɦ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ�ɫɬɚɠ – 27 ɪɨɤɿɜ 
Ⱦɟɜɿɡ: “ɍɱɟɧɶ – ɰɟ�ɧɟ�ɩɨɫɭɞɢɧɚ, ɹɤɭ�ɬɪɟɛɚ�ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ. 
ɍɱɟɧɶ – ɰɟ�ɮɚɤɟɥ, ɹɤɢɣ�ɬɪɟɛɚ�ɡɚɩɚɥɢɬɢ” 

За час роботи в КПБЛ проявив  себе як творчо працюючий майстер 
виробничого навчання. На уроках виробничого навчання та виробничої 
практики використовує новітні прилади та обладнання до якого учні 
ставляться з цікавістю і швидко його опановують. Постійно працює з учнями 
на виховних годинах, де обговорюються багато цікавих і дуже корисних тем : 

«Вплив шкідливих звичок на організм підлітка» 
«Злочинність у підлітковому віці» . 
Методичні розробки: 

� “Модульна система навчання професії” (2009) 
� “Ходова частина DAWOO LANOS” – (2010); 
� “Система охолодження DAWOO LANOS” –  
� (2011); 
� “Особливості будови ходової частини автомобіля DAWOO LANOS” – 

(2012); 
� “Система мащення ВАЗ – 2109” – (2012); 
� Система живлення вантажного автомобіля” – (2012); 

Особисті досягнення: 
2002, 2005, 2010 р.р. – Грамота Головного Управління освіти. 
2010 р. – Грамота Міністерства освіти 
 


	 «Сутність системи технічного обслуговування  і ремонту техніки»
	 «Сутність системи технічного обслуговування  і ремонту техніки»


