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Тема уроку 2: Устаткування виробничої сфери обслуговування. 

Виробнича сфера включає в себе промисловість, сільське 

господарство, будівництво. 

Для виробничої сфери народного господарства характерне ділення на 

галузі. Так, в даний час в промисловості нараховується більше 250 галузей і 

500 виробництв. 

Галузь промисловості – це сукупність підприємств, які 

характеризуються спільністю сировинної бази, однорідністю споживання 

сировини, однотипністю технологічних процесів, єдністю економічного 

призначення вироблюваної продукції. 

Базовими галузями, що визначають прискорення НТП є: металургія, 

енергетика, машинобудування, хімічна промисловість. Велике значення 

приділяється легкій і харчовій промисловості, що виробляють предмети 

народного вжитку. 

Об'єднання декількох спеціалізованих галузей промисловості утворює 

комплексну галузь (наприклад, чорна металургія, паливна промисловість, 

електроенергетика, металообробка, хімічна, легка, промисловість та ін.) 

По економічному призначенню вироблюваної продукції промисловість 

підрозділяється на групи А і Б.  

В групу А входять галузі, що виробляють засоби виробництва, в групу 

Б – предмети вжитку. 

За ознакою впливу на предмети праці галузі промисловості 

поділяються на видобувні і переробні. 

Видобувні галузі зайняті добуванням природної сировини і в свою 

чергу, поділяються на галузі, що переробляють продукцію видобувної 

промисловості і галузі, що переробляють сільськогосподарську сировину. 

Технологічний процес складає основу будь-якого виробничого 

процесу, є важливою його частиною, пов'язаною з переробкою сировини і 

перетворенням її в готову продукцію. 

Технологічний процес включає в себе ряд стадій (стадія по грецькі 

“ступень”). Підсумкова швидкість процесу залежить від швидкості кожної 

стадії. В свою чергу стадії розподіляються на операції. 

Операція – це закінчена частина технологічного процесу, що 

виконується на одному робочому місці і характеризується сталістю предмета 

праці, засобів праці і характером дії на предмет праці. 

Практично будь-який конкретний технологічний процес можна 

розглядати як частину більш складного процесу і сукупність менш складних 

технологічних процесів. У відповідності з цим технологічна операція може 

служити елементарним технологічним процесом. Елементарний 

технологічний процес – це найпростіший процес, подальше спрощення якого 

призводить до втрат характерних ознак технологічного процесу. 

Робочий хід – це закінчена частина операції, безпосередньо пов'язана із 

зміною форми, розмірів, структури, властивостей, стану чи положення в 

просторі предмета праці. Робочий хід – це головна частина технологічного 
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процесу. Всі інші його частини по відношенню до робочого ходу є 

допоміжними. 

В будь-якому виробничому процесі мають місце затрати живої і 

матеріалізованої праці. Удосконалення кожного технологічного процесу 

здійснюється при підвищенні ефективності використання минулої праці і 

зниженні затрат живої праці. Для характеристики технологічного процесу 

необхідно знати співвідношення живої й матеріалізованої праці в даному 

процесі. 

Доцільність цих параметрів пояснюється ще і тим, що вони пов’язані з 

такою основоположною характеристикою як продуктивність праці. 

Одним із відносних показників співвідношення живої і 

матеріалізованої праці в конкретному технологічному процесі є технологічна 

озброєність, що представляє собою долю технологічних фондів, які 

приходяться на одного працюючого в даному технологічному процесі. 

Технологічні фонди – це річні затрати минулої праці в технологічному 

процесі. Вони визначаються як сума річних амортизаційних відрахувань від 

вартості обладнання, зайнятого у технологічному процесі і всіх річних 

технологічних затрат в цьому процесі, за виключенням затрат на предмет 

праці. 

В основу класифікації технологічних процесів покладені різні 

признаки, такі як: вид впливу на сировину і характер її якісних змін, спосіб 

організації, кратність обробки сировини і т.ін. 

По характеру якісних змін сировини технологічні процеси 

підрозділяються на фізичні, механічні, біологічні, хімічні, фізико-хімічні. 

При фізичних і механічних процесах переробки сировини проходять 

зміни розмірів форми та фізичних властивостей сировини. При цьому 

внутрішня будова і склад речовини не змінюється. Наприклад, виготовлення 

металевих деталей методом обробки різанням, подрібненням, приготування 

розчинів і т.д. Хімічні процеси характеризуються зміною не тільки фізичних 

властивостей, але і агрегатного стану, хімічного складу і т.д. 

Однак розподіл процесів на фізичні, механічні і хімічні є умовним, 

тому що важко провести чітку межу між ними, оскільки, механічні процеси 

часто супроводжуються зміною і фізичних і хімічних властивостей. Хімічні 

процеси, як правило, супроводжується механічними на всіх виробництвах. 

 

 


