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Група № : 12 

Урок № : 1 

Тема уроку: Професія слюсаря 

Мета: 

навчальна: поглибити знання учнів про професія слюсаря 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять. 

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість. 

Формування нових знань. 

Слюсарні роботи — це обробка матеріалів, яка звичайно доповнює верстатну 

механічну обробку, або виготовлення виробів сполученням деталей, складанням 

машин і механізмів, а також їх регулюванням. Слюсарні роботи виконуються за 

допомогою ручного чи механізованого слюсарного інструмента або на верстатах. 

Люди навчилися добувати й обробляти метали з давніх-давен. 

З металу виготовляли знаряддя праці (наприклад, сокири, коси, серпи),засоби 

захисту (щити, мечі тощо), предмети домашнього вжитку (котли, чашки, тази), 

прикраси та інші вироби. 

Протягом багатьох років металеві вироби виготовляли вручну ковалі-

ремісники. Пізніше з розвитком ковальського ремесла, появою різних пристроїв, 

удосконаленням знарядь праці, застосуванням бронзи та заліза праця між 

ковалями-ремісниками розділилася. Одні ковалі виконували грубші роботи, 

наприклад знаряддя праці, речі домашнього вжитку, а другі — дрібніші та тонші 

предмети. 

В XIV—X V ст. виникає нова галузь ковальського виробництва холодне 

кування металу, тобто остаточна його обробка без нагрівання, а разом з нею і 

слюсарне ремесло. Найтиповішими представниками цієї справи були замочники 

майстри з виготовлення замків. На початку XVIII ст. замочників називали 

«шлосерами» (замок на німецькій der Schloss). З часом іноземне слово набуло 

ширшого значення. Так виникла назва «слюсар». 

Зразки зброї, знарядь праці, різних механізмів (замків, годин-ників, машин) та 

інших виробів вражають складністю обробки, ретельністю оздоблення, 

засвідчуючи, що холодна обробка металу, мистецтво різати метал вручну були 

поширені ще кілька століть тому. 

З появою металорізальних верстатів та їх удосконаленням поступово 

скорочувалася частка ручної праці, бо вона замінювалася працею стругальників, 

токарів, фрезерувальників, шліфувальників тощо. 

Та однією з ведучих залишилася професія слюсаря. Як і раніше, цінується 

праця слюсаря-майстра, від якого вимагається вміння виконувати всі види ручної 

обробки металів. 

Застосування знань, формування вмінь і навичок. 

Процес послідовної зміни стану, властивостей, структури, форми та 

інших характеристик предметів праці з метою виготовлення певної 

продукції - це ... 

Технологія 



Виробничий процес 

Технологічний процес 

Ріжучий інструмент включає в себе ... 

Зубила 

Розмічальний циркуль 

Конічні розгортки 

спіральні свердла 

 

Систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі 

кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили 

для отримання готової продукції з вихідної сировини згідно із заданою 

програмою називають - ... 

Виробничий процес 

Технологія 

Слюсарні роботи 

Процес послідовної зміни стану, властивостей, структури, форми та 

інших характеристик предметів праці з метою виготовлення певної 

продукції - це ... 

Виробничий процес 

Технологічний процес 

Слюсарні роботи  

 

Урок № : 2 

Тема уроку: Види слюсарних робіт 

Мета: 

навчальна: поглибити знання учнів про види слюсарних робіт 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять. 

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість. 

Формування нових знань. 

У сучасному машинобудуванні роль слюсарних робіт надзвичайно велика: 

жодну машину, механізм чи прилад не можна скласти та відрегулювати Оез 

участі слюсаря. 

Слюсарні роботи застосовують в різних видах виробництва. Тому слюсарів 

універсал поділяють за видами робіт: 

слюсарі-складальники — складають машини та механізми; 

слюсарі-ремонтники — здійснюють технічне обслуговування та ремонт машин і 

механізмів, 

слюсарі-інструментальники — забезпечують виробництво інструментами та 

пристроями; 



слюсарі з монтажу приладів — виконують установлення їх на місце, підведення 

різних видів енергії тощо. 

Вивчення слюсарної справи потрібно також механізаторам сільського 

господарства, водіям автомобілів та іншим працівникам.  

Слюсарні роботи різних видів об'єднує єдина технологія виконання операцій, до 

яких належать розмічання, рубання, випрямляння та згинання, різання, 

обпилювання, свердління, зенкування та зенкерування, розвірчування отворів, 

нарізування різьби, клепання,шабрування, розпилювання та припасування, 

притирання та доведення , лудіння і склеювання. 

Завдяки застосуванню механізованого інструмента, пристроїв і верстатного 

обладнання професія слюсаря почала наближатися до професій робітників-

верстатників. Тепер слюсар повинен уміти працювати на стругальних, 

шліфувальних, доводочних та інших верстатах. 

Обсяг слюсарної обробки значною мірою характеризується рівнем технології і 

залежить від типу виробництва. 

На підприємствах або в майстернях, що виготовляють різноманітні вироби у 

невеликій кількості, від слюсарів потрібна універсальність. Слюсар на такому під- 

приємстві виконує роботи різної складності. При потребі він здійснює ремонт і 

монтаж верстатів, виготовляє пристрої, виконує роботу шліфувальника, токаря, 

фрезерувальника тощо. 

На підприємствах серійног о виробництва , де виготовляють однорідні деталі 

великими партіями, підвищується точність механічної обробки і відповідно 

зменшується обсяг слюсарних робіт,але слюсар виконує ручну роботу, що не 

можна на машині. 

Праця слюсаря залишається і на підприємствах масовог о ви робництва , де 

однорідна продукція випускається у великій кількості та тривалий час (рік, два і 

більше).Ручна слюсарна обробка менш продуктивна, ніж механічна (на 

верстатах), і потребує більших фізичних зусиль робітника. Тому там,де це 

можливо, ручну обробку замінюють механічною. 

Застосування знань, формування вмінь і навичок. 

Вимірювальний і перевірочний інструмент включає в себе ... 

Розмічальний циркуль 

Косинець 

Лінійку 

Штангенциркуль 

Обробка металів, що, зазвичай, доповнює станочну механічну обробку 

або завершує виготовлення металевих виробів з’єднанням деталей, 

збіркою машин та механізмів, а також їх регулюванням називають - ... 

Технологічний процес 

Слюсарні роботи 

Технологія 

Лещата що забезпечують швидкий і надійний затиск деталей з 

постійним зусиллям без застосування фізичної сили називають - ... 



Поворотні паралельні лещата 

Пневматичні лещата 

Лещата що можуть повертатися на кут 600º - ... 

Поворотні паралельні лещата 

Пневматичні лещата 
 


