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ЄЄддиинниийй  ммееттооддииччнниийй  ддеенньь  ттаа  еессттааффееттаа  ппееррееддооввооггоо  
ппееддааггооггііччннооггоо  ддооссввііддуу  

вв  ДДННЗЗ  "" ККооттооввссььккиийй  ппррооффеессііййнниийй  ллііццеейй""   
 

18 червня 2013 року згідно наказу департаменту освіти і науки Одеської 
облдержадміністрації від 01.06.2013 р. № 282/ОД  в ДНЗ "Котовський професійний ліцей"  
проведено Єдиний методичний день та естафету передового педагогічного досвіду за 
темою "Оптимізація взаємозв’язків системи професійно-технічної та загальної 
середньої освіти і Державної служби зайнятості з метою підвищення рівня 
підготовки та працевлаштування кваліфікованих робітників".  

Мета заходу: удосконалення навчально-методичного забезпечення навчально-
виробничого процесу, популяризації передового педагогічного досвіду, опрацювання 
чинного нормативно-правого забезпечення у сфері професійно-технічної освіти, 
практичного обміну досвідом у частині впровадження інноваційних педагогічних методик 
в закладах професійно-технічної освіти. 
 

   
. 

Пленарне засідання було присвячене обговоренню питань оптимізації 
взаємозв’язків системи професійно-технічної та загальної середньої освіти і Державної 
служби зайнятості з метою підвищення рівня підготовки та працевлаштування 
кваліфікованих робітників Одеського регіону. 

 

Директор ДНЗ "Котовський 
професійний ліцей" Новицький В.С. розповів 
про навчальний заклад, окреслив можливості 
пошуку шляхів та резервів вирішення 
актуальних проблем професійно-технічної 
освіти. На засіданні виступили представники 
Котовської райдержадміністрації, управління 
агропромислового розвитку, соціального 
гуртожитку для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування та 
молодих осіб з їх числа, представники 
роботодавців.  
. 
Директор НМЦ ПТО Корчевський О.Е. нагородив керівників ПТНЗ почесними 
дипломами та грамотами за участь у Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності 
серед учнів ПТНЗ, конкурсу "Вчитель року", обласних олімпіад серед учнів ПТНЗ. 
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Під час наради директорів ПТНЗ Одеської області Білоконенко С.П., завідувач 
сектору професійно-технічної освіти департаменту освіти і науки Одеської 
облдержадміністрації, зосередив увагу учасників на актуальних питаннях професійно-
технічної освіти  світлі чинного нормативно-правового забезпечення: інновації у частині 
формування та виконання державного замовлення, особливості вступної кампанії 2013 
року. 

Директор НМЦ ПТО в Одеській області Корчевський О.Е. визначив проблемні та в 
значному ступені незручні  питання взаємовідносин загальної середньої освіти та 
професійно-технічної освіти. 
. На нараді директорів ПТНЗ за ініціативою С.П. Білоконенка було обрано Раду 
директорів ПТНЗ Одеської області, до складу якої увійшли: 
1. Савченко В.Ф. – директор ДНЗ "Одеське професійне училище машинобудування"; 
2. Черненко І.Б. – директор ДНЗ "Одеський професійний ліцей будівництва та 
архітектури"; 
3. Щербаков С.М. – директор ДНЗ "Одеський професійний ліцей морського транспорту"; 
4. Сущенко С.Б. – директор ДЗ "Одеський центр професійно-технічної освіти"; 
5. Кутішевський С.В. – директор ДНЗ "Березівский професійний аграрний ліцей". 
Більшістю голосів головою ради директорів ПТНЗ обрано Черненка Ігоря Борисовича, 
директора ДНЗ "Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури". 
. 

  
. 

За ініциативою О.Е. Корчевського було 
обрано членів Ради громадської організації 
"Сприяння навчанню водіїв і безпеці 
дорожнього руху в регіонах" від представників 
ПТНЗ Одеської області: 
1.Вічєв В.П. – директор ДНЗ "Тарутинський 
професійний аграрний ліцей". 
2. Новицький В.С. – директор ДНЗ 
"Котовський професійний ліцей". 
3. Тенінгольц С.Я. -  директор "ДНЗ" 
Лиманський професійний аграрний ліцей". 
4. Кутішевський С.В. – директор 
ДНЗ"Березівський професійний аграрний 
ліцей". 

 

5. Стас М.Д. – директор "Ісаєвський професійний аграрний ліцей" 
Очолив Раду Тенінгольц С.Я., директор "ДНЗ" Лиманський професійний аграрний ліцей". 

.У відповідності з традиціями проведення ЄМД для гостей були "відчинені всі двері" 
Котовського професійного ліцею, завдяки чому учасники заходу мали можливість 
ознайомитися з організацією навчально-виховного процесу навчального закладу, 
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навчально-матеріальною базою ліцею, методичним забезпеченням, технічними засобами 
навчання. 
. На секції заступників директорів з навчально-виробничої роботи розглядались 
актуальні питання при роботі з документами у період ліцензування та атестації 
навчального закладу; характерні проблеми при складанні робочих навчальних планів та 
питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ Одеської області; 
питання розробки та впровадження у навчальний процес системної підготовки учнів до 
самозайнятості; аналіз інформаційно-методичного забезпечення ПТНЗ Одеської області; 
питання підвищення якості допрофесійної підготовки старшокласників (переваги та 
недоліки навчання у 9 класі). 

  
Заступники директорів з НВР відвідали відкриті уроки, проведені  

педпрацівниками ДНЗ "Котовський професійний ліцей": 
- урок виробничого навчання з професії "Кухар", майстер в/н Заровнюк О.Г.; 
- урок теоретичного навчання з предмета "Правила дорожнього руху", викладач  

Мартинюк М.В. 
Під керівництвом методистів НМЦ ПТО відбулось обговорення відкритих уроків. 

Завершив Єдиний методичний день бліц-SWOT-аналіз результатів мозкового штурму і 
Єдиного методичного дня ДНЗ "Котовський професійний ліцей" очима учасників, 
проведений Корчевським О.Е, під час якого учасники заходу ділились своїми враженнями 
від знайомства з організацією навчального процесу в ліцеї. Наступна естафета передового 
педагогічного досвіду передана в руки директора ДНЗ "Ананьївський професійний 
аграрний ліцей" Медюк Г.А. 

.   
. 
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в Одеській області 
висловлює подяку адміністрації та педагогічним працівникам Котовського 
професійного ліцею  за якісну підготовку та організацію проведення Єдиного 
методичного дня. Бажаємо натхнення, творчої наснаги педагогічним працівникам 
ліцею,  процвітання навчального закладу та голосних перемог на освітянський ниві! 
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Куценко Григорій Миколайович –  
 викладач ДНЗ " Ісаєвський  
професійний аграрний ліцей" 

 
 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА  
 

з предмету "Трактори" 
 

на тему:   
 

Особливості улаштування сільськогосподарських машин. Кривошипно-
шатунний механізм трактора 

 
Мета: 
 - навчальна: вивчити будову та принцип дії кривошипно – шатунного механізму 
трактора; 
 - розвиваюча: розвивати пам’ять, спостережливість, увагу; 
 - виховна: виховувати повагу і любов до обраної професії.  
Тип уроку: урок пояснення нової теми. 
Матеріально – технічне забезпечення: підручники, картки з рисунками. 

 
 Хід уроку. 

 
1.      Організаційний момент. 

1. Перевірка кількості учнів згідно зі списком. 
2. Перевірка готовності учнів до заняття. 

 
2.     Мотивація навчальної діяльності та оголошення теми і мети уроку. 
Тема сьогоднішнього уроку "Особливості улаштування с/г машин. Кривошипно-

шатунний механізм". Професійній діяльності механізатора полягає не тільки знання по 
вирощуванню сільськогосподарських культур, а також знання з будови та ремонту 
сільськогосподарських машин.  

 
3.     Пояснення нового матеріалу. 
Кривошипно-шатунний механізм трактора призначений для перетворення 

зворотно-поступального руху поршня в обертовий рух колінчатого вала. 
Кривошипно-шатунний механізм (КШМ) складається з двох типів деталей: 
1. Рухомі: колінчатий вал;  поршні з пальцями; шатуни;  маховик. 
2. Нерухомі: головка блока; блок циліндрів; гільзи циліндрів або циліндри; піддон 

картера. 
 
Головка блока циліндрів. 
Головка циліндрів дизелів являє собою складний виливок з чавуну або 

алюмінієвого сплаву. 
Головки циліндрів у різних двигунах мають свої особливості, так, наприклад вони 

можуть відрізнятися за кількістю циліндрів, що закриваються. 
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Кожний циліндр повітряного охолодження дизеля Д-144 закритий своєю головкою.  
На дизелях Д-240 і А-41 однією головкою циліндрів зверху закривається блок-

картер, тобто чотири циліндри. 
По дві головки встановлені на дизелях СМД-62, кожна закриває три циліндри. 
І по чотири — на ЯМЗ-240Б. 
Кріплення головки блока до блока циліндрів здійснюється за допомогою шпильок, 

вкручених у блок-картер.  
Для забезпечення щільного прилягання головок блока до блока циліндрів, з метою 

недопускання витоку охолодної рідини й виходу газів із циліндрів, між блоком і головкою 
циліндрів розташовують металоазбестову прокладку. 

Для забезпечення довгострокового використання й недопускання перегрівання 
механізму в головці блока передбачено оболонку охолодження. У двигунах типу Д-144 з 
повітряним охолодженням цей процес компенсується спеціальною оребреною поверхнею. 
Так само в головці блока передбачені місця для клапанів і клапанного механізму, отвори 
для форсунок і камери згоряння. У головці циліндрів дизеля А-41, крім деталей механізму 
газорозподілу, розташований декомпресійний механізм. Так само для забезпечення якісної 
й довгострокової експлуатації, на деяких двигунах використовують певні особливості. 
Так, наприклад, у гніздах випускних клапанів дизелів ЯМЗ-240Б і А-41 запресовані сідла з 
жароміцного чавуну, а СМД-62 — з нікелевого сплаву. 

 
Блок циліндрів 
Усі деталі кривошипно-шатунного механізму розміщені в блоці циліндрів. Блок 

виготовлений із сірого чавуну методом відливу. Розрізняють блоки циліндрів з рядковим і 
V-подібним розташуванням циліндрів, так само необхідно відзначити конструкційну 
особливість блоків-картерів з повітряним охолодженням і рідинним. У першому випадку 
циліндри перебувають вище картера й мають оребрену поверхню — для якіснішого 
охолодження потоками повітря. У другому випадку циліндри розташовуються всередині 
блока й обмиваються за допомогою рідинного охолодження.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Блоки циліндрів різних типів: 
а — рідинного охолодження з рядковим розташуванням циліндрів; б — рідинного 

охолодження з V-подібним розташуванням циліндрів; в — повітряного охолодження: 
1 — отвори для штанг-штовхачів; 2 — отвори для відведення води; 3 — отвори для 

шпильок кріплення головки циліндрів; 4 — водорозподільний канал; 5 — канал для 
підведення мастила; 6 — кришка корінного підшипника; 7 — приплив; 8 — гумове 
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ущільнювальне кільце; 9 — отвір для втулки розподільного вала; 10 — гільза циліндра; 
11, 13 — лівий і правий напівблоки; 12 — повітряна порожнина; 14 — шпилька; 15 — 
гільза циліндра повітряного охолодження; 16 — отвір для гільзи циліндра; 17 — картер; 

18 — ущільнювальна прокладка; А — площина кріплення головки циліндрів; Б — 
площина кріплення картера розподільних шестірень; В — площина кріплення кришки з 

опорою під турбокомпресор 
 
Таким чином, у блоці циліндрів установлюють циліндри, у двигуні з рідинним 

охолодженням є оболонка охолодження, так само монтують деталі шатунно-поршневої 
групи, колінчатий вал і маховик. У V-подібних двигунах у розвалі двигуна встановлюють 
розподільний вал із шестірнею, а в рядних його встановлюють у блоці з правої або лівої 
сторони. 

Піддон картера — це штампований сталевий корпус, що закриває двигун знизу й 
призначений як резервуар для мастила. Для забезпечення нормальної роботи й 
недопускання зайвих коливальних рухів мастила в піддоні під час роботи, піддон 
обладнаний заспокоювачами.  

 
Циліндри  
В автотракторних двигунах установлюють знімні циліндри. Цей тип циліндрів 

називається гільза. Гільзи виготовляють із легованих чавунів. Внутрішня поверхня 
ретельно оброблена й загартована, вона називається дзеркалом. Гільзи поділяють на мокрі 
— омивані водою із оболонки охолодження й сухі, які не стикаються безпосередньо з 
рідиною. При установленні гільзи в блок циліндрів її ущільнюють гумовими кільцями для 
забезпечення непропускання води в картер двигуна. В автомобільних двигунах сімейства 
ГАЗ і в тракторів з повітряним охолодженням циліндри ущільнюються мідними 
прокладками. За внутрішнім діаметром гільзи поділяють на три розмірні групи: Б, С і М. 

Поршні  
Поршні — це деталі шатунно-поршневої групи, які сприймають тиск газів і 

передають їх шатуну.  
Так само поршні забезпечують перебіг усіх тактів двигуна.  
Поршні виготовляють з алюмінієвого сплаву. Він складається з трьох основних 

частин:  
днище;  
головка (ущільнювальна частина);  
юбка (напрямна частина).  

 
Рис 2. Поршень і його складові частини: 

а — поршень тракторного дизельного двигуна; б — перетини тракторних поршнів; 
в — поршень автомобільного карбюраторного двигуна; г — поршневий палець: 
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1 — мастилоскидальна кромка; 2 — канавка для мастилознімного кільця; 3 — 
канавка для стопорного кільця; 4 — отвори для підведення мастила до поршневого 
пальця; 5 — канавки для компресорних кілець; 6 — камера згоряння в поршні; 7 — 

проріз; 8 — поршневий палець; А — днище; Б — головка; В — напрямна частина; Г — 
бобишки; Д — холодильник; Е — місця таврування маси й розмірної групи поршня; Ж — 

мітка напрямку установки поршня; З — місце таврування розмірної групи пальця 
 
Днище поршня дизельного двигуна роблять фасонної форми з виїмкою, що 

залежить від способу сумішоутворення й розташування клапанів і форсунок. Фасонна 
форма днища сприяє кращому перемішуванню повітря з паливом, що надходить у 
циліндр, і більш повному його згорянню. На зовнішній поверхні головки та юбки 
проточені канавки 5 і 2 для компресійних і мастилознімних кілець. По колу канавок під 
мастилознімні кільця просвердлено наскрізні отвори для відведення мастила в картер 
двигуна. 

Так само як і циліндри, поршні сортують на три розмірні групи: Б, С і М. Їх 
розрізняють за величиною зовнішнього діаметра юбки поршня. Позначення розмірної 
групи наносять на днище поршня. При складанні група поршня має збігатися з групою 
гільзи. 

Поршні сортують на дві розмірні групи за діаметром отвору під поршневий палець і 
маркують фарбою (чорною або жовтою) на бобишках поршня. 

Для установки поршневого пальця на внутрішній стороні юбки є два припливи — 
бобишки. Бобишки з’єднуються ребрами з днищем, збільшуючи міцність поршня. Для 
забезпечення стопоріння пальця всередині поршня у бобишках проточено кільцеві 
канавки 3 для стопорних кілець. Так само на зовнішній частині поршня, навпроти 
бобишок, зроблено зрізи — "холодильники", що сприяє охолодженню стовщеної частини 
поршня й запобігає поршень від заклинювання. 

 
Поршневі пальці 
Поршневі пальці — це порожнисті деталі поршневої групи, виготовлені зі сталі й 

призначені для з’єднання поршня з шатуном.  
Палець утримується в поршні за допомогою стопорних кілець, установлених у 

канавках бобишок. За величиною зовнішнього діаметра пальці поділяють на дві основні 
розмірні групи. Розмірні групи маркують так само, як і в бобишках поршня, чорним і 
жовтим кольором. При складанні поршня з пальцем необхідно, щоб їх розмірні групи 
збігалися. 

 
Поршневі кільця 
Поршневі кільця — це деталі шатунно-поршневої групи, які забезпечують щільне, 

рухоме з’єднання між поршнем і циліндром. 
Розрізняють два основних типи кільця: 
Компресійні.  
Мастилознімні.  
Компресійні кільця забезпечують умови, які запобігають прориву газів з камери 

згоряння до картера. 
Мастилознімні кільця знімають лишки мастила зі стінки циліндра і перешкоджають 

проникненню мастила з картера до камери згоряння. 
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Рис. 3. Поршневі кільця: 

а — зовнішній вигляд; б — форми компресійних кілець у робочому стані; в — 
складене мастилознімне кільце; г — розташування кілець на поршні: 

1 — компресійне кільце; 2 — мастилознімне кільце; 3 — плоскі сталеві кільця; 4 — 
осьовий розширювач; 5 — радіальний розширювач; 6 — поршень 

 
Виготовляють кільця з легованого чавуну або сталі. Зовнішній діаметр кільця у 

вільному стані більший за внутрішній діаметр циліндра. Частина кільця вирізана, 
внаслідок чого при установці в циліндр кільце пружинить і добре прилягає до його 
поверхні. Цей виріз називається замком. Замки поршневих кілець поділяють на: 

- косі;  
- прямі.  
Найбільшого поширення набуло кільце з прямим замком як простіше й дешевше у 

виготовленні. На дизелі, як правило, встановлюють 3—4 компресійні кільця. Це 
забезпечує більш ефективну роботу двигуна. 

У поперечному перерізі компресійні кільця мають різну форму. У порівнянні з 
кільцем прямокутного перетину кільце з конічною зовнішньою поверхнею має меншу 
опорну поверхню, що забезпечує його швидкий приробіток і добрий контакт з циліндром 
по всьому колу.  

Поверхня верхнього компресійного кільця, що треться об циліндр, хромується з 
метою збільшення терміну служби всіх кілець і циліндра. Тертьова поверхня поршневих 
кілець багатьох двигунів обслуговується для поліпшення їхнього приробітку. 

Мастилознімні кільця (одне або два) установлюють нижче компресійних кілець. 
Вони, на відміну від останніх, мають наскрізні прорізи або складаються з двох кілець 
скребкового типу. На поршні деяких двигунів установлюють складові мастилознімні 
кільця (рис. 3, в), виготовлені з двох сталевих дисків і двох гофрованих розширювачів — 
осьового й радіального. Осьовий розширювач, розташований між дисками, щільно 
притискає їх до стінок канавки поршня. Радіальний розширювач щільно притискає диски 
до дзеркала циліндра. 

Збірні кільця добре прилягають до поверхні циліндра й забезпечують низьку 
витрату картерного мастила. 

 
Шатуни  
Шатун — це деталь шатунно-поршневої групи, що сприймає тиск газів від поршня 

й передавальне зусилля колінчатому валу.  
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Шатун являє собою стрижень двотаврового перетину, виготовлений з високоміцної 
сталі, і має дві головки. У верхню головку запресовують із натягом бронзову втулку.  

Верхньою головкою шатун кріпиться до поршня, через поршневий палець, а 
нижньою — рознімною головкою — кріпиться до шатунної шийки колінчатого вала. 
Нижня головка рознімна. Її окрема частина — кришка 6. Кріплення кришки до шатуна 
забезпечується високоміцними болтами.  

 
Рис. 4. Шатуни: 
а — деталі шатуна; б — перетин стрижня шатунів і підведення мастила до 

поршневого пальця; в — косий рознім нижньої головки шатуна; г — способи фіксації 
кришки нижньої головки шатунів: 

1 — верхня головка шатуна; 2 — втулка верхньої головки; 3 — стрижень шатуна; 4 
— нижня головка шатуна; 5 — вкладиші шатунного підшипника; 6 — кришка нижньої 
головки шатуна; 7 — шплінт; 8 — корончата гайка; 9 — фіксуючий вусик вкладиша; 10 — 
шатунний болт; 11 — отвір для мастила; 12 — канал для підведення мастила в тілі 
шатуна; 13 — трикутні шліци в стику нижньої головки шатуна; 14 — стопорна шайба  

У нижню головку шатуна встановлюють підшипники ковзання — вкладиші. Від 
зсуву вкладишів у головці шатуна, у процесі роботи, утримують вусики 9, що входять у 
пази, розташовані на одній стороні шатуна.  

Розрізняють шатуни з прямим рознімом нижньої головки та з косим рознімом. 
У першому випадку болти закручуються за допомогою гайок і шплінтуються, а в 

другому — вкручуються в тіло шатуна з попередньо встановленою стопорною шайбою. 
 
Колінчатий вал 
Колінчатий вал — це частина кривошипно-шатунного механізму, призначена для 

прийому зусилля від поршня і перетворення його у крутний момент, що передається на 
трансмісію трактора або іншого транспортного засобу.  

Колінчатий вал виготовляють методом штампування з високоякісної сталі або 
відливають із високоміцного чавуну.  

 
Рис. 5. Колінчатий вал: 
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1 — шайба кріплення маховика; 2 — установний штифт зчеплення; 3 — зубчастий 
вінець маховика; 4 — маховик; 5 — противага; 6 — заглушка мастильних каналів 
колінчатого вала; 7 — передній сальник колінчатого вала; 8 — шестірня приводу 

розподільного вала; 9 — шків приводу генератора; 10 — упорні півкільця середнього 
корінного підшипника; 11 — вкладиші шатунного підшипника; 12 — тримач заднього 
сальника колінчатого вала; 13 — задній сальник колінчатого вала; 14 — штифт для 

датчика В.М.Т.; 15 — мітка В.М.Т. поршнів 1-го й 4-го циліндрів 
 
Він складається з опорних корінних шийок, шатунних шийок, щік, що їх з’єднують, 

носка (передньої частини) і хвостовика (задньої частини). До щік закріплені або відлиті 
разом з валом противаги, необхідні для його балансування. Шийки вала для великої 
зносостійкості загартовані струмами високої частоти. У щоках вала проходять косі 
канали, по яких мастило надходить до корінних і шатунних підшипників. Усередині 
шатунних шийок виконані порожнини В для відцентрового очищення мастила. 
Порожнини закриті різьбовими пробками. При обертанні колінчатого вала механічні 
домішки (продукти зношування) під дією відцентрової сили осідають на стінках 
порожнини. На кожній шатунній шийці колінчатого вала двигунів з V-подібним 
розташуванням циліндрів поміщені по два шатуни, тому шийки мають більшу довжину. 
На передньому кінці колінчатого вала закріплені одна або дві шестерні для приводу 
газорозподільного й іншого механізмів, шківа приводу вентилятора й генератора, а також 
храповик або болт для провертання колінчатого вала вручну. Між шківом і шестернею 
встановлений мастиловідбивач, що відкидає мастило від переднього сальникового 
ущільнення. 

 
Маховик 
Маховик — це важкий чавунний диск, призначений для забезпечення рівномірного 

обертання колінчатого вала й допомоги двигуну в подоланні підвищених навантажень при 
рушанні трактора з місця й під час роботи. 

Із задньої сторони маховика передбачена виточка для розміщення зчеплення.  
На передньому торці знаходиться поглиблення, за яким визначають положення 

поршня першого циліндра. При збігу цього поглиблення з отвором у картері маховика 
поршень першого циліндра перебуває у ВМТ. 

На ободі маховика закріплений зубчастий вінець. Закріплення його на маховику 
забезпечується або запресовуванням, або болтами. Зубчастий вінець виготовляють зі 
сталі, він призначений для забезпечення обертання колінчатого вала від пускового 
двигуна або стартера. 

 
4. Закріплення нового матеріалу.. 

1.Кривошипно-шатунний механізм — для чого призначений, з яких частин складається, 
який принцип дії?  

2. Назвіть різновиди КШМ і їх конструкційні відмінності. 
 
5. Підсумок уроку. 
При проведенні підсумку уроку викладач аналізує проведену роботу, вказує на 

основні факти, котрі потрібно запам’ятати.  Оцінювання. 
 
6.Домашнє завдання.
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 Осматескул Борис Андрійович –  
майстер виробничого навчання 
ДНЗ "Старокозацький 
професійний аграрний ліцей" 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА  
УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

з професії: 

" Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва 
категорії А, В, С; Водій автотранспортних засобів категорії 
"С" (код 8324.2); Слюсар з ремонту сільськогосподарських 
машин та устаткування. 

на тему:   
 

РУБАННЯ МЕТАЛУ 
 

Основна частина уроку виробничого навчання з вивчення операційних тем полягає у 
виконанні вправ самостійної роботи учнів. Вправи, що застосовуються у виробничому навчанні, 
складають цілу систему і розподіляються на вправи з виконання трудових прийомів, трудових 
операцій, трудових процесів. Операційно-комплексна система виробничого навчання передбачає 
послідовне вивчення трудових дій в порядку їх ускладнення. 

Проведення уроків у відповідності з програмними вимогами до змісту і результатів 
навчання,  методично  правильна організація  уроку  з використанням сучасних засобів - це 
умови проведення результативного ефективного уроку будь-якого типу і виду. Підсумком 
підготовки до заняття є розробка плану уроку. Ретельно підготовлений план уроку як відображення 
виконаної підготовчої роботи - це не гарантія, але обов'язкова умова якісного проведення заняття. 
Без письмового плану неможливі високі результати уроку. Обсяг плану уроку залежить від змісту, 
мети, його місця в навчальному процесі, досвіду викладача. Для прикладу я розробив план уроку з 
виробничого навчання за темою "Рубання металу". 

 
ПЛАН УРОКУ  

з виробничого навчання  
ТЕМА: Слюсарна справа. 
ТЕМА УРОКУ: Рубання металу. 
МЕТА УРОКУ: 
а) навчальна - навчити правильно користуватись інструментами для рубання; 
б) виховна -    привити любов до професії; 
в) розвиваюча - розвити уміння контролювати послідовність своїх дій. 
ТИП УРОКУ: комбінований. 
ВИД УРОКУ: практичне завдання. 
Дидактичне забезпечення: плакати, інструкційні картки, 
Матеріально-технічне забезпечення: зубило;крейцмейсель; канавковий крейцмейсель;  
молоток.  
Перелік практичних завдань: Рубання металу. 
Список основної і додаткової літератури: підручник "Общий курс слесарного дела", 
роздатковий матеріал. 
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ХІД УРОКУ 
I. Організаційна частина. 

- перевірка наявності учнів; 
- перевірка готовності учнів до уроку; 
- допуск з охорони праці. 

 
II. Вступний інструктаж. 

1. Актуалізація знань: 
- повідомлення теми програми і уроку: 
- цільова установка проведення уроку; 
- перевірка опорних знань учнів, необхідних їм для подальшої роботи на уроці; 
- аналіз і доповнення відповідей учнів, підведення підсумків. 

 
2. Викладання нового матеріалу: 

- повідомлення нової навчальної інформації; 
- показ нових прийомів трудової діяльності; 
- пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці; 
- повідомлення про передовий досвід за темою уроку; 
- опитування учнів і пробне виконання ними нових прийомів, показаних майстром; 
- відповідь майстра на запитання учнів; 
- підведення підсумків вступного інструктажу. 

 
 ІІІ. Поточний інструктаж. 

- видання завдань для самостійної роботи учнів та пояснення порядку їх виконання; 
- розподіл учнів за робочими місцями; 
- повідомлення про критерії оцінювання виконуваних робіт: 
- цільові обходи майстра виробничого навчання робочих місць учнів; 
- прийом майстром виробничого навчання виконаних робіт; 
- прибирання робочих місць. 

 
IV. Заключний інструктаж. 

- аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку; 
- оцінка роботи учнів, її об'єктивне обґрунтування; 
- аналіз з причин помилок учнів та засоби їх усунення; 
- повідомлення та обґрунтування оцінок; 

 
V. Домашнє  завдання. 
- прочитати стор. 30-39 "Общий курс слесарного дела" Н.И.Макиенко. 
 
 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 
                            При  проведені  комплексного  завдання  
Тема: Рубання металу. 

1.Виконання  комплексного завдання проводиться тільки в присутності майстра 
в/н. 

2.До  виконання  завдання  допускаються  учні  тільки  в  спеціальному  одязі. 
3.Категорично  забороняється  користуватися  несправним  інструментом, 

підставками  та  іншим  нестандартним обладнанням. 
4.Забороняється  учням  самовільно  покидати  місце  проведення  заняття, палити, 

розводити  вогонь. Займатися  сторонніми   справами, які  не  відповідають  програмі  та  
темі  уроку. 
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5.Суворо  додержуватися  правил  протипожежної  безпеки, заправка  трактора  
проводиться  в  присутності  майстра. Забороняється  користуватись  відкритим  вогнем, 
сірниками  та  другими  легкозаймистими  матеріалами. 
 6.Після закінчення навчання прибрати за собою робоче місце. 

 
 

Поточний інструктаж: 
 

Сутність і призначення рубання 
 

Рубанням називається операція з поділу на частини або з видалення зайвих шарів 
металу. Воно належить до попередніх, грубих операцій і вимагає після себе подальшої 
обробки. Точність, що досягає рубанням, перебуває в межах 0,5—1 мм. 

Різальним інструментом при рубанні є зубило й крейцмейсель, ударним — 
молоток.  

За допомогою рубання можуть бути виконані такі види робіт: поділ металу на 
частини, видалення зайвих шарів металу, видалення напливів, виступів, вирубання 
заготовок із листового матеріалу, вирубання різних отворів, прорубування пазів, канавок 
тощо. 
 

Процес різання металу 
При рубанні інструмент робить зрізання стружки або розрізування металу на 

частини. 
Для того щоб створити сприятливі умови для різання, різальна частина будь-якого 

інструмента має форму клина. Завдяки клиноподібній формі він може входити в 
оброблюваний матеріал і робити поділ його частинок. 

Розглянемо роботу клина (рис. 1. а). Якщо на клин діяти деякою силою Р, то на 
його бічних поверхнях з’являться нормальні сили N, що розділяють частинки металу. 

Зі збільшенням кута загострення клина р нормальне зусилля зменшуватиметься й 
різати буде складніше. Отже, щоб полегшити різання, потрібно робити кут у клина менше. 

Але, з іншого боку, зі зменшенням кута загострення знижуватиметься міцність 
різальної частини. Тому малі кути можна допустити тільки при обробці м’яких матеріалів. 
Для твердих металів потрібне більше зусилля для поділу частинок й, отже, потрібно більш 
масивне лезо, що забезпечується більшим кутом загострення (заточення). 

При проникненні клина в метал, як це має місце при розрубуванні металу на 
частини, тертя виникає на обох його гранях. Сила тертя чинитиме значний опір 
проникненню клина. 
 

 
Рис. 1. Робота клина 
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У випадку зняття стружки різальну частину інструмента нахиляють стосовно 

оброблюваної поверхні з таким розрахунком, щоб тертя виникало тільки на одній грані 
(рис. 1. б). 

Грань інструмента, обернена до оброблюваної поверхні, називається задньою 
гранню. Грань, обернена до стружки, називається передньою гранню. На їхньому перетині 
перебуває різальна кромка (різальне лезо).  

Кут α, зроблений між обробленою поверхнею й задньою гранню, називається 
заднім кутом. Він дається інструменту для того, щоб не було тертя задньої грані об 
оброблюваний виріб. 

Кут β між передньою й задньою гранями називається кутом загострення.    
Кут γ, зроблений між перпендикуляром до оброблюваної поверхні й передньою 

гранню, називається переднім кутом. 
Очевидно, що α + β + γ = 90°.    
У цьому випадку γ входить зі знаком плюс. Такі передні кути називаються 

додатними.  
Чим більше передній кут в інструмента, тим менше кут загострення й тим, отже, 

менше буде зусилля. Із зазначеного зрозуміло, що при різанні основне значення має кут 
нахилу передньої грані до оброблюваної поверхні, називаний кутом різання. Він дорівнює 
сумі кута загострення й заднього кута: δ = α + β.  
 

Оскільки задній кут не впливає на роботу різання й при роботі є постійним для 
даного інструмента, кут різання залежить здебільшого від кута загострення. Чим кут 
різання менше, тим менше зусилля різання, але менш міцний інструмент. Тому для 
обробки твердих матеріалів кут різання беруть більше, ніж для м’яких (кут різання в 
зубила для твердих матеріалів дорівнює 70°, для м’яких — 50°). 

Задній кут інструмента має бути якнайменшим, щоб не послабляти його різальну 
частину. 

Для зубила він дорівнює приблизно 5. Звичайно, ніхто не вимірює цього кута, він 
виходить автоматично. Якщо зубило нахилити під більшим кутом, воно уріжеться в 
оброблювану поверхню, при менших кутах зубило ковзає, не роблячи різання. 
  

При роботі клина його передня поверхня стискає шар металу, що перебуває перед 
нею, й, коли напруги перевищать міцність матеріалу, відбувається зрушення (сколювання) 
його частинок. У результаті утворюється елемент стружки. Сполучення послідовних 
елементів дає стружку. 
 

Інструмент для рубання 
Зубило (рис. 2.а) — стрижень овального перетину. У зубила розрізняють різальну, 

ударну й середню частини. 
Різальна частина виконана у вигляді клина. Після заточення її бічних граней на їх 

перетині утворюється гостра різальна кромка (лезо). 
Основним розміром для зубила є ширина робочої частини. Стандартизовано такі 

розміри: 5, 10, 15, 20 і 25 мм. 
Ударна частина виконана такою, що звужується догори, вершина її закруглена. Це 

зроблено для того, щоб удар молотка завжди припадав по центру. Крім того, при такій 
формі головка менше розклепується при ударах (у плоскої головки швидше утворюється 
грибок). 
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Рис. 2. Інструменти для рубання: 

а — зубило; б — крейцмейсель; в — зубило з безпечною насадкою 
 

Виготовляється зубило зі сталі У7 і У8. 
Крейцмейсель (рис.2. б) — це вузьке зубило, він призначається для прорубування 

пазів і канавок. Крейцмейселі також стандартизовані. Вони виготовляються з такою 
шириною робочої частини: 2, 5, 8, 10, 12 і 15 мм. 

Для вирубання канавок складного профілю (напівкруглих, кутових тощо) 
застосовуються крейцмейселі спеціальної форми: закруглені, з різальними кромками, 
розташованими під кутом, тощо. Їх часто називають канавниками.  

Для безпечної роботи зубила застосовують спеціальні рукоятки (насадні). 
Слюсарні молотки виготовляються двох типів: тип А — із круглим бойком (рис. 3. 

а) і тип Б — із квадратним бойком (рис. 3. б). 
Основною характеристикою молотка є його вага. ГОСТ 2310—54 установлює для 

молотків типу А шість номерів, для молотків типу Б — вісім. 
Молотки 50—200 м застосовуються для розмічання й інструментальних робіт, 

400—500 м — для рубання, 600—1000 м — для ремонтних робіт. 
Виготовляються молотки зі сталі У7, У8, 50, 40Х. Робочі частини їх — бойок і 

носок — гартуються й шліфуються. 
Отвір для рукоятки має овальну форму, він розширюється до виходу в обидва боки, 

що потрібно для більш надійного кріплення молотка. Розташовується отвір з таким 
розрахунком, щоб його центр був вище центру ваги молотка. Це дає більшу стійкість і 
краще використання ваги при ударі. 
 

 
Рис. 3.  Слюсарні молотки: 

а — з круглим бойком; б — з квадратним бойком 
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Рукоятки для молотків виготовляються з сухого дерева твердих порід: горобини, 
кизилу, граба, клена, берези. Вони повинні мати гладку, відполіровану й прооліфлену 
поверхню з перетином, що збільшується, у напрямку до кінця, щоб рукоятка не вислизала 
з руки. Перетин рукоятки — овальний зі співвідношенням великого й малого діаметрів 1,5 
: 1. Закріплюється молоток на рукоятці за допомогою дерев’яних або завершених 
металевих клинів товщиною 2—6 мм. 

У залежності від ваги молотка рекомендуються такі довжини рукояток, мм: 
для легких молотків (до 400 г) — 200, 250, 300;  
для середніх молотків (500—600 г) — 320, 360;  
для важких молотків (800—1000 г) — 360, 400, 500.  

 
Заточення інструментів для рубання 
Зубила й крейцмейселі загострюються на простих заточувальних верстатах 

корундовими шліфувальними колами. Контроль кута загострення зубила ведуть при 
заточенні за допомогою шаблона (рис. 4. а, б). Для заточення (рис. 4. в) інструмент 
накладають на підручник і з легким натиском пересувають уліво й вправо по всій ширині 
абразивного кола, повертаючи інструмент то однією, то іншою гранню. Після загострення 
лезо заправляють на абразивному бруску. 

При загостренні необхідно витримати рекомендований кут загострення; різальна 
кромка має бути прямолінійною або злегка опуклою; грані — плоскими з однаковим 
нахилом до осі. 

для твердих матеріалів (тверда сталь, чавун) — 70;  
для матеріалів середньої твердості (сталь) — 60;  
для м’яких матеріалів (мідь, латунь) — 45 і менш.  
У процесі загострення не слід сильно притискати інструмент до шліфувального 

кола, інакше його різальна частина втратить твердість. Щоб уникнути перегріву, 
заточувальний кінець періодично замочується у воді. 
 
 

 
Рис. 4. Заточення зубила 

 
Основні прийоми й правила рубання 
Рубання виконується в лещатах, на плиті й на ковадлі. Великі вироби рубають 

прямо на місці їхнього розташування. 
У лещатах обрубують невеликі площини, вирубують канавки, рубають листовий і 

смуговий метал. 
Для рубання краще використовувати стільцеві лещата, вони більш стійкі. При 

застосуванні паралельних лещат рубати слід у напрямку до нерухомої губки. Це 
забезпечує надійніше положення деталей і краще зберігає лещата. 
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Для пом’якшення удару під виріб рекомендується підкладати дерев’яну або 
металеву підкладку. Лещата для рубання мають бути важкими й міцними, найкраще з 
шириною губок 125—150 мм. 

На плиті, ковадлі, рейці виконується розрубування металу на частини, вирубування 
заготовок із листового металу. 

При рубанні в лещатах (рис. 5.) слюсар повинен стояти впівоберта до них. Ліва 
нога злегка виставляється вперед, права — назад, ступні становлять кут приблизно 70°. 
Відстань робітника від лещат має бути такою, щоб плечова частина правої руки займала 
вертикальне положення. 
 

 
Рис. 5.. Стояк робітника, хватка молотка й зубила 

 
Різальний інструмент утримується вільно в лівій руці за середню частину. Ударна 

частина має виступати при цьому на 15—25 мм. 
Молоток тримають у правій руці на відстані 15—30 мм від кінця рукоятки. Існують 

два способи тримання молотка при рубанні. При першому способі рукоятка охоплюється 
чотирма пальцями й міцно притискається до долоні, великий палець накладається на 
вказівний. У такому положенні здійснюється замах й удар. При другому способі 
початкова хватка молотка така сама. У міру руху його нагору три пальці злегка 
розтискаються, рукоятка втримується лише великим і вказівним пальцями. При русі 
молотка вниз усі пальці знову стискаються. Це забезпечує сильний удар. Розрізняють три 
види ударів (замахи): кистьовий, ліктьовий і плечовий. При кистьовому ударі, що 
застосовується при легкому рубанні (зняття тонких шарів металу, невеликих нерівностей), 
молоток рухається за рахунок вигину кисті. При ліктьовому ударі рука згинається в лікті. 
Це звичайний вид замаху при зрубуванні зайвого металу, прорубуванні пазів і канавок. 
Плечовий удар виконується всією рукою й застосовується при зрубуванні великого обсягу 
металу, розрубуванні прутків й аналогічних робіт. 

Сила удару залежить: 
- від ваги молотка (при рубанні вага молотка вибирається з таким розрахунком, 

щоб на кожен міліметр ширини леза зубила припадало 40 м ваги молотка й на кожен 
міліметр леза крейцмейселя — 80 г);  

- від довжини рукоятки;  
- від замаху;  
- від фізичної сили робітника.  
При рубанні потрібно прагнути, щоб удари були влучними, тобто потрапляли 

прямо по вершині закругленої частини зубила. Для меншої стомлюваності робітника 
удари мають бути рівномірними зі швидкістю приблизно 60 ударів за хвилину при 
нескладному рубанні й 40 ударів — при складному. 
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Найменше зусилля при рубанні буде в тому випадку, коли зубило матиме нахил у 
вертикальній площині приблизно 30—40°. Більша частина енергії удару 
використовуватиметься при цьому для відокремлення стружки, менша — на притискання 
зубила до виробу. 

Обрубуючи метал, потрібно зрубувати тонку стружку. При цьому робота йде 
швидше й робітник менше утомлюється. Так, приміром, плитка буде підрублена швидше, 
якщо її рубати у дві стружки товщиною по 1,5 мм, ніж в одну стружку товщиною 3 мм. 

При чорновому рубанні сталі рекомендується знімати за один прохід шар 
товщиною 1—2 мм і не більше 3 мм. При рубанні чавуну можна брати стружку вдвічі 
товщу. При чистовому рубанні знімається шар металу товщиною 0,5—1 мм. Виконується 
воно широким гострим зубилом. 

Крихкі метали (чавун, бронза), щоб уникнути сколювання країв виробу, рубають не 
до кінця. Не доходячи 15—20 мм до краю, деталь повертають і починають рубання з 
іншого боку. Із цією же метою з усіх боків деталі роблять фаску. Вона не повинна 
доходити до розмічальної лінії приблизно на 0,5 мм. 

Останні удари по зубилу мають бути несильними, інакше далеко відлітатиме 
стружка. Зубило в момент відриву стружки може прослизнути вперед, що призведе до 
поранення лівої руки об заготовку. 

З метою одержання більш чистої й гладкої поверхні різальну частину зубила 
змазують. При рубанні м’якої сталі й міді рекомендується обтирати її масляною 
ганчіркою або змочувати мильною водою, при рубанні алюмінію — скипидаром. Чавун 
рубається насухо. 

Для контролю при рубанні використовуються найпростіші вимірювальні 
інструменти: лінійка, кронциркуль. 
 

Рубання різних поверхонь і деталей 
Рубання листового матеріалу. Листовий матеріал рубають у лещатах за рівнем 

губок. Для цього оброблюваний виріб затискають так, щоб розмічальна лінія збіглася з 
рівнем губок, і зубило переміщають уздовж губки (рис. 1.6.19). При значній ширині 
матеріалу зубило повертають до себе на кут 35—45°. Лезо йде при цьому навскіс і 
стружка злегка завивається. 

При розрубуванні металу в лещатах (рис. 6. ) зубило встановлюють уздовж осі 
лещат (перпендикулярно до заготовки) і сильними ударами надрубують, а потім 
розділяють заготовку. 
 

 
Рис. 6. Рубання листового металу 

 
Обрубування широких площин. Невеликі деталі затискають у лещата так, щоб 

розмічальна лінія розташовувалася на 5—10 мм вище рівня губок. Великі деталі 
обрубують на верстатах або на місці їхньої установки. 

У місцях, де починається й закінчується рубання, спочатку роблять скіс — фаску, 
для того щоб вхід і вихід зубила були більш плавними. Далі крейцмейселем прорубують 
канавки (рис7. а). Відстань між канавками береться приблизно 0,8 ширини леза зубила. 
Вони не повинні доходити до розмічальної лінії на 0,5—1 мм. Отримані після цього 
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гребені рубаються зубилом (рис. 7. б). Після чорнового рубання, виконуваного описаним 
вище способом, усю площину обрубують зубилом начисто. 
 
 

 
Рис. 7. Обрубування широких площин: 

а — прорубування канавок крейцмейселем; б — прорубування гребенів зубилом 
 

Обрубування смугового матеріалу. Смуга затискається в лещата так, щоб 
розмічальна лінія виступала над рівнем губок. 

Установивши зубило горизонтально, роблять "зарубку", потім рубають звичайним 
способом, знімаючи за кожен прохід шар 1—2 мм. 

Прорубування канавок. Канавки прорубують крейцмейселем із шириною леза, 
трохи меншою ширини канавки. Спочатку надрубують метал уздовж розмічальної лінії 
(рис. 8 а), потім зрубують шар металу (за кожен прохід 1—2 мм). Після того як канавка 
прорубана на всю глибину, крейцмейселем зачищають її бічні сторони. У більшості 
випадків виріб закріплюється в лещатах. 
Напівкруглі, кутові канавки прорубують канавником (рис. 8. ). 
 

 
 

Рис. 8. Прорубування канавок 
 

Розрубування пруткового й листового матеріалу. Прутковий матеріал розрубують 
на плиті або ковадлі. Після розмічання прутка по всьому периметрі його кладуть на плиту, 
зубило охоплюють всіма пальцями лівої руки (рис. 9, а) або тримають не повним обхватом 
(рис. 9, б), ставлять вертикально й сильними ударами надрубують з одного боку, потім 
перевертають і рубають з іншого боку. Коли залишається тонка перемичка, кладуть на 
край плити й обламують. Круглі прутки при рубанні повертають після кожного удару. 
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Рис. 9. Розрубування металу на плиті: 

а — обхват зубила всіма пальцями; б — неповний обхват зубила 
 

Товстий листовий і смуговий матеріал рубають подібним чином й обламують, 
перегинаючи кілька разів в один та інший бік. Коли при розрубуванні широкого матеріалу 
потрібно одержати рівну лінію, зубило встановлюють спочатку з невеликим нахилом, щоб 
частина леза ввійшла у вже прорубану канавку, потім надають йому вертикального 
положення й завдають удару. 

Листи товщиною до 2 мм прорубують з одного удару. Щоб не зіпсувати при цьому 
зубило, під лист кладуть підкладку з м’якої сталі. 

Вирубування заготовок із листового металу. Лист кладуть на плиту. Зубило 
встановлюють вертикально й ведуть його вздовж розмічальної лінії, залишаючи припуск 
на наступну обробку (рис. 10.). 

При вирубуванні заготовок із листів товщиною понад 2 мм рубають до появи сліду 
з протилежного боку. Потім лист перевертають й остаточно вирубують заготовку. 

Для вирубування заготовок криволінійного обрису різальну кромку зубила злегка 
закруглюють. 
 
 

 
Рис. 10. Вирубування заготовок із листового металу 

 
Ковальське рубання 
Ковальське рубання застосовується для розрубування на частини або відрубування 

надлишків металу із заготовок порівняно великого перетину. 
Для ручного ковальського рубання застосовують зубила (рис. 11, а): пряме, 

напівкругле або фасонне. Для гарячого рубання його заточують під кутом 30°, для 
холодного — 60°. Виконується ручне рубання на ковадлі. Заготовку кладуть на ковадло, 
місце, що відрубується, має розташовуватися біля краю. Коваль ставить зубило 
вертикально, молотобоєць наносить удари кувалдою. Рубання ведуть зазвичай з одного 
боку, потім заготовку повертають і розрубують до кінця. Можна рубати також із 
застосуванням підсічки (рис. 11, б), яку вставляють в отвір ковадла. Заготовку кладуть на 
підсічку, зверху ставлять зубило й ударами кувалди розрубують. 
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При машинному ковальському рубанні інструментом є сокира (рис. 11, в). Його 
ставлять на розігрітий метал і натиском преса або ударами молота розрубують заготовку. 
 

 
Рис. 11. Інструменти для ковальського рубання 

 
Рубання належить до важких, трудомістких операцій. Нині воно має обмежене 

застосування, витісняючись обробкою на металорізальних верстатах (фрезеруванням, 
струганням) або зачищенням абразивними колами. Там же, де рубання ще широко 
застосовується (наприклад, обрубування виливків), його механізують. Для цієї мети 
застосовуються пневматичні й електричні молотки. 

Пневматичний рубальний молоток складається з корпуса, всередині якого є 
циліндр з ударником (поршнем) і золотниковим розподільним пристроєм. Працює 
молоток у такий спосіб. Робітник бере його правою рукою за рукоятку, лівою утримує за 
стовбур, спрямовуючи рух зубила. При натисканні на курок 3 (рис. 12) відкривається 
клапан 2 і стиснене повітря тиском в 5 атмосфер з магістралі через штуцер 1 надходить у 
циліндр. Залежно від положення золотника 4 він через канали всередині корпуса попадає 
або в камеру робочого ходу 5, або в камеру зворотного ходу 6. 

У першому випадку повітря штовхає ударник 7 вправо й він ударяє по хвостовику 
робочого інструмента (зубила або крейцмейселя). Наприкінці робочого ходу золотник 
тиском повітря зміщається, повітря попадає в камеру 6, відбувається зворотний хід. Потім 
цикл роботи повторюється. 
 

 
Рис. 12. Пневматичний рубальний молоток МР-5: 

1 — штуцер; 2 — клапан; 3 — курок; 4 — золотник; 5 — камера робочого ходу; 6 — 
камера зворотного ходу; 7 — ударник 

 
В електромолотках обертання електродвигуна, установленого всередині корпуса 

молотка, перетворюється у зворотно-поступальний рух ударника, на кінці якого 
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закріплюється зубило або інший інструмент. Ці молотки для слюсарних робіт 
застосовуються рідше. 
 

Брак при рубанні. Організація робочого місця й техніка безпеки 
 

При рубанні можливі такі види браку: невідповідність розмірів, нерівна поверхня, 
відколи, вибої. Невідповідність розмірів є наслідком неуважної роботи. Нерівна поверхня 
виходить при роботі тупим інструментом або при неправильній установці його в процесі 
рубання. Відколи й вибої з’являються при обробці крихких металів через недотримання 
основних правил рубання. 

При рубанні повинні строго дотримуватися правила техніки безпеки. Вони 
полягають у такому. Різальний інструмент, молотки, рукоятки молотків мають бути без 
тріщин, забоїн, задирок, молоток має надійно закріплюватися на рукоятці. У процесі 
рубання потрібно дивитися на лезо зубила, а не на ударну частину. Перед закінченням 
рубання сила удару зменшується, інакше метал може відпасти, зубило вислизне й ударить 
сусіда. При обробці крихких матеріалів необхідно застосовувати захисні сітки й 
працювати в окулярах. 

При заточенні інструмента слід працювати в окулярах і при опущеному екрані. 
Зазор між підручником і шліфувальним колом не повинен перевищувати 3 мм. При 
заточенні не слід сильно притискати інструмент до кола; заточувати потрібно тільки на 
циліндричній поверхні кола. 

Працюючи пневматичними молотками, користуються окулярами з небиткого скла, 
місце рубання огороджують металевими ширмами. Пневматичний інструмент вмикається 
тільки за наявності зубила й крейцмейселя й після установки його в робоче положення. 
При перервах у роботі бойок виймається з молотка, а при тривалих перервах інструмент 
відключається від мережі. 

Необхідно стежити за порядком на робочому місці. 
Інструмент має розташовуватися по обидва боки від лещат: зубило, крейцмейсель 

— ліворуч, молоток — праворуч, різальний інструмент — лезом до слюсаря. Молоток 
кладуть так, щоб бойок був біля лещат. Перевірочний інструмент поміщують ближче до 
задньої частини верстата. 

Після закінчення роботи верстат необхідно очищати волосяними щітками. 

 
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 

 
1."Общий курс слюсарного дела" Н.И. Макиенко, Москва "Высшая школа" 1984 
2. Педагогічний програмний засіб з курсу "Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та устаткувань" (Слюсарна справа). 
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ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

ТЕМА: Рубання металу 
МЕТА: Набути практичних навичок із рубання металу. Знати та вміти користуватися інструментом для рубання металу, 
володіти технікою рубання. 

 

Зміст завдання та послідовність 
виконання 

Обладнання, інструмент. 
пристосування 

Технічні умови і вказівки щодо 
виконання завдання 

1.    Інструктаж з охорони праці. 
 
2.    Тренувальні вправи 
 
 
 
 
2.1. Засвоєння робочого положення під час 

рубання: 
а) зайняти правильне робоче 
положення 

 
 

б) взяти молоток 

 

 
 
Лещата паралельні, молотки 
слюсарні масою 500-600 г, 
тренувальні пристосування 
(або дерев'яні бруски). 
 
Лещата паралельні, молотки 
слюсарні масою 500-600 г, 
тренувальні пристосування 
(або дерев'яні бруски). 

 
 
 
 
 
 
 
Встановити лещата на висоту відповідно до 
свого росту (див. рис. ) 
Стати біля лещат прямо так, щоб корпус був 
ліворуч від осі лещат під кутом 45°. 
Ліва нога повинна бути спереду на півкроку, 
як показано на рисунку. 
 
 
 
 
 
Взяти молоток правою рукою за рукоятку на 
відстані 15-30 мм від її кінця, так, щоб пальці 
обхоплювали рукоятку, а великий 
палець був накладений на вказівний. 

 

26 



1 2 3 

2.2. Нанесення кістьових, ліктьових і 
плечових ударів: 
а) наносити кістьові удари без 
розтиснення пальців 

 
б) наносити кістьові удари з 
розтисненням пальців 

 
в) наносити ліктьові удари 

 
 

 
 
Лещата паралельні, молотки 
слюсарні масою 500-600 г, 
тренувальні пристосування 
(або дерев'яні бруски). 
 
 
 
 
 
Лещата паралельні, молотки 
слюсарні масою 500-600 г, 
тренувальні пристосування 
(або дерев'яні бруски). 
 
 
 
 
 
 
Лещата паралельні, молотки 
слюсарні масою 500-600 г, 
тренувальні пристосування 
(або дерев'яні бруски). 

Під час нанесення кістьових, ліктьових і 
плечових ударів тренувальні пристосування (або 
дерев'яні бруски) повинні бути затиснуті в 
лещата під кутом 60°. 
Під час замаху і удару молотком пальці не 
розтискати. Удар відбувається в результаті руху 
кісті. 
Темп - 40-60 ударів за хвилину. 
 
 
 
Під час замаху розтискати мізинець, 
безіменний та середній пальці. В той же час 
рукоятку молотка обхоплювати тільки 
вказівним і великим пальцями. Удар 
відбувається в результаті стискання пальців і 
руху кісті. 
Темп - 40-60 ударів за хвилину. 
 
 
 
Під час замаху праву руку зігнути в лікті до 
відказу, кість відігнути назад, пальці, крім 
великого і вказівного, трохи розтиснути, але так, 
щоб мізинець не сходив із рукоятки. 
Удар відбувається у результаті розгину руки, 
руху кісті і стискання пальців. 
Темп - 40-50 ударів за хвилину. 
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г) наносити плечові удари 

 
 
 
3.    Рубання металу. 

 
 
 
 
 
3.1. Рубання штабового металу в лещатах: 

а) закріпити заготовку в лещатах 
 
 
 
 
 
 
 
б) обрубати заготовку в лещатах 

Лещата паралельні, молотки 
слюсарні масою 500-600 г, 
тренувальні пристосування 
(або дерев'яні бруски). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Орієнтовні об'єкти робіт: 
підкладки під різці, заготовки 
деталей, чавунні плитки, 
заготовки з листової сталі 
різних контурів, полоси, 
прутки. 
 
Заготовки деталей, лещата  
паралельні. 
 
 
 
 
 
 
Заготовки деталей, лещата 
паралельні, зубила слюсарні, 
молотки слюсарні. 

Під час замаху зігнути руку в лікті до відказу, 
кість відігнути назад і підняти до рівня вуха, 
пальці розслабити. Удар відбувається у 
результаті різкого опускання передпліччя, 
розгинання руки в лікті, руху кісті і стискання 
пальців. Темп - 30-40 ударів за хвилину. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додержуватись наступних вимог: 
частина заготовки, яка іде в стружку повинна 
бути над губками лещат; 

- риска розмітки повинна знаходитись 
точно на рівні губок; 

- заготовка не повинна виступати за 
правий торець губок лещат. 

 
 
Рубання виконувати ліктьовими ударами, 

дотримуючись таких правил:                       
- зубило тримати вільно, трохи 

розслабивши пальці: 
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3.2. Зрубування шару металу на широкій 

плоскій поверхні: 
а) закріпити заготовку в лещатах 
 
 
б) прорубати канавки крейцмейселем 

 
 
 
в) зрубати зубилом виступи на 
поверхні плитки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заготовки деталей, лещата 
паралельні. 
 
Розмічальний інструмент, 
зубила слюсарні, лещата 
паралельні, крейцмейселі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Плитки з виступами на 
поверхні, зубила слюсарні, 
лещата паралельні. 

- рубання виконувати серединою леза 
зубила; 

- дотримувати положення зубила 
відносно заготовки (див. рис); 

- після кожного удару пересувати 
зубило справа наліво; 

- закінчувати рубання кістьовими 
ударами. 
 
 
Закріпити плитку міцно, без перекосу, на 5- 
10 мм вище губок лещат. 
 
Розмітити і накернити канавки. 
Зрубати зубилом фаски на передньому і 
задньому ребрах плитки. Крейцмейселем 
прорубати канавки глибиною 1,5-2 мм на всій 
довжині плитки, 
регулюючи товщину стружки нахилом 
крейцмейселя. 
Рубання виконувати ліктьовими ударами і 
тільки гостро заточеним крейцмейселем. 
Закінчувати прорубування канавок із 
зворотного боку плитки кістьовими ударами. 
 
 
Рубання виконувати плечовими ударами, 
застосовуючи спосіб "ялинкою". 
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3.3. Рубання металу на плиті: 
 

а) розрубати штабу (пруток) 

 
б) розрубати листовий метал 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Штаби (прутки) металу, 
крейда, плита, зубила 
слюсарні, молотки 
слюсарні, лещата. 
 
 
 
 
 
Листи металу, зубила і 
молотки слюсарні, плити 
(ковадла). 

Закінчувати зрубування виступу із 
зворотного боку ліктьовими ударами, щоб 
запобігти відколюванню ребра плитки. 
Після зрубування всіх виступів перевірити 
площинність поверхні, усунути нерівності.  
 
 
Відмітити крейдою місця розрубування з 
обох сторін штаби (прутка). 
Покласти штабу (пруток) на плиту і 
надрубати їх на половину товщини. Рубати 
ліктьовими або плечовими ударами, 
залежно від товщини штаби (прутка). 
Надрубати штабу (пруток) із зворотного 
боку. Обережно переломити надрублену штабу 
(пруток) у лещатах або на ребрі плити 
(ковадла). 
 
Надрубати лист на всю довжину розмічальної 
риски, встановлюючи зубило точно на 
рисці. Рубати ліктьовими ударами. 
Розрубувати лист, пересуваючи зубило 
вздовж зробленого надрубу. Рубати 
плечовими або ліктьовими ударами залежно від 
товщини листа. Закінчувати 
розрубування легкими ударами. 
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4. Заточування зубила (крейцмейселя): 
а) вибрати кут заточування 
 
 
 
 
 
 
б) заточити зубило (крейцмейсель) 

 

 
 
 

 
 
Заточувальний верстат, 
зубила, крейцмейселі, вода 
для охолодження зубил, 
шаблони для перевірки 
кутів заточування. 
 
 
Заточувальний верстат, 
зубила, крейцмейселі, вода 
для охолодження зубил, 
шаблони для перевірки 
кутів заточування. 

 
Для рубання: 

-   твердих матеріалів (тверда сталь, 
(бронза, чавун) - кут заточування 70 ; 
-   матеріалів середньої твердості 

(конструкційна сталь) - 60°; 
- м'яких матеріалів (мідь, латунь) - 45°; 
- алюмінієвих сплавів-35°. 

 
Уставити підручник, опустити захисний 
екран і включити заточувальний верстат. 
Заточити зубило (крейцмейсель) рівномірно 
з обох боків на периферії круга, опускаючи 
за мірою заточування його різальну частину 
у воду для охолодження. 
Під час заточування перевіряти кут 
заточування за відповідним шаблоном 
(див. рис.) 
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Заключний інструктаж: 
 

Контрольні запитання: 
1. Вимоги до робочого положення робітника під час рубання, основні прийоми 

рубання металу. 
2. Як заточують слюсарне зубило і крейцмейсель для рубання різних металів? 
3. Як впливає кут загострення, задній і передній кути на процес рубання? 
4. Основні вимоги під час рубання металу в лещатах. 
5. Порядок прорубування канавок крейцмейселем. 

 
Після проведеного заняття учень повинен знати: 
1. Інструмент для рубання. 
2. Правила нанесення кістьових, ліктьових і плечових  ударів. 
3. Способи рубання штабового та листового металу. 
4. Правила безпеки праці під час рубання. 

 
вміти: 
1. Користуватись пристосуваннями, інструментом для рубання металу. 
2. Володіти технікою рубання. 
3. Дотримуватись правил безпеки праці під час рубання металу та заточування 

зубила (крейцмейселів). 
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Кравченко С.П. – викладач історії ДПТНЗ 
" Ізмаїльське професійно-технічне училище" 

 
 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА  
 

з історії на тему: 
 

"Професійна спрямованість учнів на уроках суспільних 
дисциплін". 

 
Найважливіша риса сучасного навчання – його спрямованість на те, щоб навчити 

учнів не лише пристосовуватися, а й активно діяти в ситуаціях, які зазнали соціальних 
змін. Процес професійного виховання учнів починається з першого ж дня їхнього 
навчання в навчальному закладі ПТО. Професійна спрямованість викладанняісторії  
формує нові уявлення учнів про предмет і про майбутню професію в цілому. Але 
сформована уява — це тільки заохочувальний стимул до оволодіння нею.Як відомо, 
процес оволодіння обраною професією розпочинається з вивчення загально-технічних та 
загальноосвітніх дисциплін, з поступовим переходом до професійної підготовки. 
Професійна ж підготовка конкурентоспроможного робітника значною мірою залежить від 
професійної і педагогічної майстерності викладача. 

Зміст професійної освіти забезпечує поглиблене вивчення наукових основ і 
технології обраного виду праці, формування спеціальних практичних умінь і навичок, 
виховання психологічних, моральних, естетичних якостей, необхідних фахівцеві 
конкретної галузі трудової діяльності. 

Професійна освіта — сукупність знань, практичних умінь і навичок, необхідних для 
виконання роботи в певній галузі трудової діяльності. 

Зміст професійної освіти забезпечує поглиблене вивчення наукових основ і 
технології обраного виду праці, формування спеціальних практичних умінь і навичок, 
виховання психологічних, моральних, естетичних якостей, необхідних фахівцеві 
конкретної галузі трудової діяльності. 

Висококваліфіковані та конкурентоспроможні робітники, здатні ставити і 
вирішувати нестандартні завдання, привносити нову якість в суспільне та виробниче 
життя, були й будуть потрібні завжди, тим більше в сучасних умовах переходу України до 
ринкових відносин, структурної перебудови економіки і виходу її із кризового стану. 
Тому нагальною потребою є підвищення ефективності та якості професійної підготовки 
учнів ПТНЗ, при цьому оперуючи законами ринку праці: "Кожна людина тільки тоді є 
конкурентоспроможною на ринку праці, коли вона володіє високим рівнем професійної 
кваліфікації і здатністю до самореалізації". 

Освіта має сприяти реалізації основних завдань економічного і культурного 
соціального розвитку. Сучасне інформаційне суспільство ставить перед професійно-
технічним навчальним закладом завдання підготовки випускників, здатних: гнучко 
адаптуватися у змінних життєвих ситуаціях, самостійно набуваючи необхідних знань; 
самостійно критично мислити; грамотно працювати з інформацією; бути 
комунікабельними; самостійно працювати над розвитком особистої моральності, 
інтелекту, підвищенням власного культурного рівня. 

Переорієнтація навчального процесу від авторитарного пояснювально-
ілюстративного навчання до особисто-зорієнтованого, розвиваючого навчання спонукає 
до використання в навчальному процесі активних форм і методів навчання, які сприяють 
опануванню знань, розвитку творчої ініціативи й умінь застосовувати набуті знання в 
нестандартних ситуаціях. 
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ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного 
суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури всього 
населення набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу 
країни. Освіта ХХІ століття – це освіта для людини , яка здатна до самоосвіти і 
саморозвитку, особистість, яка вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну 
інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблеми. 

Виведення освіти в Україні  на рівень розвинутих країн світу, можливо лише за умов 
відходу від авторитарної педагогіки та впровадження у навчання інновацій. 

Найважливіша риса сучасного навчання – його спрямованість на те, щоб навчити 
учнів не лише пристосовуватися, а й активно діяти в ситуаціях, які зазнали соціальних 
змін.  

Процес професійного виховання учнів починається з першого ж дня їхнього 
навчання в навчальному закладі ПТО. Професійна спрямованість викладанняісторії  
формує нові уявлення учнів про предмет і про майбутню професію в цілому. Але 
сформована уява — це тільки заохочувальний стимул до оволодіння нею. 

Як відомо, процес оволодіння обраною професією розпочинається з вивчення 
загальнотехнічних дисциплін, з поступовим переходом до професійної підготовки. 
Професійна ж підготовка конкурентоспроможного робітника значною мірою залежить від 
професійної і педагогічної майстерності викладача. 

Головними ознаками професійної майстерності педагогічного працівника є: 
оволодіння ефективними засобами передачі учням знань і умінь; уміння планувати й 
здійснювати педагогічний вплив; уміння встановлювати правильні взаємостосунки з 
учнями, організовувати і спрямовувати їхню діяльність; уміння переконувати; глибоке 
знання свого предмета, широка ерудиція тощо. Отже, набуття високого рівня педагогічної 
майстерності — процес тривалий і складний. З огляду на це, неабияке значення має 
відмова від традиційних методів навчання. 

Кожний викладач має самостійно впроваджувати ефективні форми і методи 
навчання. Як правило, краще засвоєння нового матеріалу відбувається в процесі активної 
діяльності учнів за умови, коли в нього вносяться елементи новизни. 

 
 

Найбільш популярними у педагогів професійної школи є такі 
педагогічні технології: 

1. Інформаційно-розвивальні, які передбачають виклад педагогом 
теоретичних відомостей під час проведення лекції або семінарського заняття; 
організацію самостійної роботи учнів з вивчення нових знань з теоретичних 
джерел, інструкцій, комп'ютерних засобів навчання. 

2. Діяльнісні, спрямовані на підготовку професіонала, здатного 
кваліфіковано розв'язувати виробничі завдання. Ці технології передбачають 
проведення ділових  ігор, моделювання професійної діяльності в навчальному 
процесі, організацію професійно спрямованої дослідницько-пошукової роботи 
тощо. 

3. Розвивальні, спрямовані на професійний розвиток майбутнього фахівця, 
здатного творчо працювати, самостійно визначати способи і засоби вирішення 
проблемних виробничих ситуацій тощо. До цих технологій входять:  проблемне 
навчання, проблемні лекції, семінари, навчальні дискусії, ігри. 

4. Особистісно-орієнтовані, метою яких є формування активної, творчої 
особистості майбутнього фахівця, здатного самостійно будувати і коригувати 
свою навчально-пізнавальну діяльність. До цих технологій входить аудиторна 
(незначна) і позааудиторна самостійна діяльність учнів, робота за 
індивідуальним планом, дослідницька робота, метод проектів тощо.  
 



Традиційними вимогами до сучасного компетентнісного уроку є те, що на заняттях 
учні повинні наводити приклади з життя, робити порівняння, висновки, працювати з 
підручником, складати конспект уроку, висувати гіпотези. 

Сучасне життя встановлює свої приоритети: не просте знання фактів, не вміння, як 
такі, а здатність користуватися придбаним; не обсяг інформації, а вміння отримувати її і 
моделювати, не споживацтво, а творення і співробітництво. Включення в навчальний 
процес роботи з технології розвитку критичного мислення та дає можливість 
особистісного зростання учня, розвитку його індивідуальності. 

 
Я хочу поділитися своїми напрацюваннями використання деяких загальновідомих 

прийомів розвитку критичного мислення на уроках історії, якими користуюсь: 
Кластер (гроно): передбачає виділення смислових одиниць тексту і його графічне 

оформлення у вигляді грона. 
Сінквейн (п'ятивірш) - це неримований вірш, що складається з п'яти рядків, 

використовується як дидактичний прийом на етапі рефлексії.  
Товсті і тонкі питання. (Товстий питання починається зі слів Хто? Де? Коли? Що?. 

Тонкий питання починається зі слів Чому? Поясніть ...? Як ви думаєте ...?). 
Інсерт - маркування тексту значками у міру його читання. 
Значки для маркування тексту: 
"V" - вже знав; "+" - нове; "-" - думав інакше; "?" - Не зрозумів, є питання. Зведена 

таблиця. Плюс-мінус-цікаво (ПМІ). 
Ідея полягає в тому, що учень обирає для себе якусь роль (вчений, журналіст, 

мандрівник і т.д.), і пише текст від імені обраної ролі. 
Різноманітність інноваційних технологій робить процес навчання дійсно творчим, 

збуджує зацікавленість учнів, поліпшує розуміння і засвоєння матеріалу 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комп'ютерні технології є ефективним інструментом для розвитку нових форм і 
методів навчання, що підвищують якість освітніх послуг. 

Як викладач, я працюю над проблемою впровадження нових інформаційних 
технологій в освітній процес. Так, використання під час проведення уроків теоретичного і 
виробничого навчання навчальних відеофільмів стимулює підтримання у учнів високого 
рівня пізнавального інтересу до предмету, сприяє його ефективному засвоєнню та дає 
можливість педагогу формувати інтелектуальний і творчий розвиток учнів. 

Нинішній ринок праці, який постійно змінюється, означає, що молоді люди, 
імовірно, не матимуть одне місце роботи протягом усього трудового життя. Молоді 
доведеться неодноразово змінювати роботу і кваліфікацію. Крім того, у пошуках роботи, 
можливо, знадобиться переїхати в інший район. Тому треба допомогти молодим людям 
виробити здатність справлятися з такою гнучкою кон’єктурою ринку праці. Необхідно 
також розвинути навички, що дозволять більш ефективно працювати в малому чи 
середньому бізнесі. Молодим людям потрібні і такі навички, як здатність організувати і 
вести власну справу сьогодні чи коли-небудь у майбутньому, тому що саме в цьому 
напрямку йде розвиток національної економіки. 

Методичні форми роботи дають такі відсотки: 
• Лекція — 5 % засвоєння; 
• індивідуальне або групове читання — 10 % 

засвоєння; 
• демонстрування — 30 % засвоєння; 
• групові дискусії — 50 % засвоєння; 
• активне навчання (рольові ігри, розігрування 

ситуацій) — 70 % засвоєння; 
• навчання інших — 60 % засвоєння. 
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 Основна мета предмета полягає в розвитку у учнів активної життєвої позиції, 
цілеспрямованості, впевненості в собі, навичок раціонального використання часу, своїх 
внутрішніх ресурсів. 

В ігровій формі на основі практичних тренінгів учні нашого училища виробляють 
практичні навички комунікабельності, самостійності. 

Системність у вивченні історії ламає звичайне сприйняття учнями програмного 
матеріалу. Учні відчувають, що вони вивчають предмет, аналізують його, а не просто 
"проходять програму". Це сприяє формуванню навичок самостійної навчальної діяльності 
учнів. 

Зміни, що відбуваються нині в Україні потребують нових підходів до викладання 
загальноосвітніх дисциплін. В умовах ущільнення учбового матеріалу саме використання 
інноваційних технологій є найефективнішим способом навчання, яке створює умови для 
диференційованого та індивідуального підходу до кожного учня, дає учню цілісне 
бачення світу та знаходження його власного місця в ньому. Врешті учень напрацьовує не 
лише інструментальний розум, але й комунікативний. 

Протягом останніх років викладачі широко впроваджують в практику нові освітні 
технології. На уроках історії, основ правознавства я впроваджую такі освітні технології в 
основу яких покладено групові форми навчання, для яких характерні такі ознаки: 

- наявність у всіх її учасників спільної мети; 
- поділ праці, функцій і обов’язків; 
- співпраця і товариська допомога; 
- суспільно корисна діяльність усіх і кожного члена зокрема; 

 Також я вже давно застосовую на своїх уроках метод проектів. Така форма 
навчання сприяє більш повній реалізації можливостей інтерактивного навчання в умовах, 
коли всі учні приймають активну участь в розробці проекту. 

За інноваційними технологіями навчання майбутнє професійно-технічної освіти. 
Сучасне інформаційне суспільство ставить перед професійно-технічним навчальним 
закладом завдання підготовки випускників, здатних: гнучко адаптуватися у змінних 
життєвих ситуаціях, самостійно набуваючи необхідних знань; самостійно критично 
мислити; грамотно працювати з інформацією; бути комунікабельними; самостійно 
працювати над розвитком особистої моральності, інтелекту, підвищенням власного  
культурного рівня. 
 

ПЛАН УРОКУ 
 

Тема: СРСР у 1945-1964 рр. Хрущовська " відлига". 

Гасло: "Історія проситься в сни нащадків"   Л. Костенко 
Цілі: 

- визначити основні тенденції розвитку СРСР в 1945 - 1964 рр..;  
- охарактеризувати реформи М.Хрущова, розкрити причини відсторонення М. Хрущова 
від влади, використовуючи новітні мультимедійні та інтерактивні технології; 
- закріпити навички аналізу історичного матеріалу, уміння розглядати історичні явища в 
конкретно-історичних умовах, розмежовувати об'єктивні факти і суб'єктивні думки 
(стереотипи); 
- посилити мотивацію учнів до самостійного пізнання; сприяти збагаченню їх соціального 
досвіду. 
- виховувати людину, здатну створити своє власне життя, здатну до самовизначення, 
здатну брати на себе відповідальність і навчатися протягом усього життя. 

Тип уроку: комбінований. 
Вид уроку: урок-портрет епохи (урок занурення в історію). 
Методи:словесний, ілюстративно-демонстраційний, груповий. 
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 Дидактичне забезпечення:мультимедійний проектор,мультимедійні презентації 
уроку, створені з використанням програми Power Point 200,фільм "Новочеркаська  
Голгофа ". 

Міжпредметні зв'язки:історія України, українська мова,обладнання та технології  
зварювальних робіт. 

Обладнання: дошка, підручники, комп’ютер, проектор, робочі зошити,  
фотографії, ,  матеріали з Інтернету. 

Форми та  прийоми  роботи: 
1. Інформаційно-рецептивний: 

а). Словесний (розповідь, бесіда, пояснення); 
б). Навчальний (використання  ПК);  
в)  Наочний (демонстрація слайдів) 

Вид уроку: урок-портрет епохи (урок занурення в історію). 
Основні поняття і терміни: наддержава, відновлення, сталінізм, культ 

особистості, "Ленінградське справа", "справа лікарів", "ждановщина", космополітизм, 
"відлига", десталінізація, реабілітація, реформи М.Хрущова. 

Основні дати:  
1946 р. - Перші післявоєнні вибори до Верховної Ради СРСР;  
1946-1947 рр.. - Посуха і голод;  
1946-1951 рр.. - Четверта п'ятирічка;  
5 березня 1953 - смерть Й.Сталіна; 
1953-1964 рр.. - Перебування при владі М.Хрущова;  
1956 р. - ХХ з'їзд КПРС, критика "культу особи Сталіна". 

 
ХІД УРОКУ. 

 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. 
Перед початком уроку учні за допомогою жеребу розподіляються на дві групи. 
ІІ. ВСТУПНЕ СЛОВО викладача (5 хвилин). 
Викладач історії: Добрий день! Сьогодні ми з Вами починаємо вивчення теми 

"Радянський Союз і пострадянські країни". Пропоную вам записати назву цієї теми у своїх 
зошитах. 

Використовуються слайди презентації "Від сталінізму до" відлиги ". 
 
Слайд № 1. Тема: "Радянський Союз і пострадянські країни". 
Що ми дізнаємося під час вивчення цієї теми? 
У нас будуть зовсім незвичайні уроки - уроки занурення в епоху. Ми спробуємо 

відчути те, що відчували ваші бабусі і дідусі, коли були зовсім молодими в роки правління 
Микити Хрущова, спробуємо поставити себе на місце ще юних в період брежнєвського 
"застою" ваших батьків, дізнаємося про те, як розпалося могутню державу - Радянський 
Союз і як розвиваються країни, що виникли на його руїнах. 
 

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. 
Викладач історії: урок, з якого ми починаємо вивчення даної теми, називається 

"СРСР від сталінізму до" відлиги ". Давайте запишемо його назву. 
Слайд № 2. Тема уроку: "СРСР від сталінізму до" відлиги "(1945-1964 рр..). 
Викладач історії: у 1945 році закінчилася найтрагічніша для радянського народу 

війна. Які були її наслідки для Радянського Союзу? Давайте згадаємо про це. 
Відповіді учнів. Оцінювання відповідей. 
Викладач історії: ми на уроках з історії України вже говорили з вами про 

відбудову народного господарства в СРСР. Давайте згадаємо основні особливості 
відбудовного періоду. Зробимо це, використовуючи метод мозкового штурму. 
Запам'ятайте його основні правила: 
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А. Говоріть все, що прийде вам в голову. 
Б. Не обговорюйте і не критикуйте висловлювання інших. 
В. Можна повторювати ідеї, запропоновані кимось іншим. 
Шляхом використання інтерактивної методики "Мозковий штурм" учні згадують 

основні особливості післявоєнного відновного періоду. 
Після закінчення виконання завдання викладач дякує учнів за роботу і робить 

висновки: 
Як ви бачите, результати відновного періоду були неоднозначними. З одного боку, 

впродовж 1946-1950 рр.. затягнулися страшні рани війни. Повністю відновлена 
промисловість і навіть збільшено виробництво. З іншого - ціна відбудови була дуже 
висока. Зниження реального рівня життя, тяжкі житлові й побутові умови були 
характерними для більшості населення. 

Іншим негативним наслідком стало остаточне розорення сільського господарства. 
На селян, які отримували мізерні заробітки, не поширювались соціальні гарантії, вони 
були позбавлені права мати паспорти, а, відповідно, вільно переміщатися по країні. Також 
їм доводилося платити високі податки на присадибні ділянки. Для інтенсифікації праці 
колгоспників сталінське керівництво продовжувало застосовувати примусові та 
репресивні методи, що і призвело до голоду в посушливі 1946-1947 рр.. 
На екрані з'являється слайд № 3. 

Слайд № 3. Портрет Й. Сталіна. Слово "сталінізм". 
Викладач пропонує учням пояснити поняття "сталінізм". 
Відповіді учнів. Оцінювання відповідей. 
Викладач історії: як ви думаєте, чи змінилася влада Й. Сталіна у результаті 

перемоги радянського народу у війні? 
Учні відповідають, вказуючи на зміцнення влади Сталіна. Оцінювання відповідей. 
Викладач історії: так, дійсно, відбулося зміцнення влади Йосифа Сталіна. 

Відбувалася подальша централізація державного управління, збільшення державного 
апарату, згортання будь-якої самостійності на місцях (хоча в 1946 році пройшли перші 
післявоєнні вибори до Верховної Ради СРСР, їх результат був уже заздалегідь відомий - 
депутатські місця зайняли висуванці Комуністичної партії). Тривали репресії проти 
військовополонених і репатрійованих. Про посилення репресій говорили і "Ленінградське 
справа", "справа лікарів", боротьба з космополітизмом. 
 

ПовоєнніПовоєнні рокироки 19451945––1953 1953 рррр..
Політичне життя Економічний розвиток

Апогей сталінізму супроводжувався

новою хвилею масових репресій,

ідеологічного наступу, виявом яких

стали:

• «ждановщина» (у галузі літератури,

мистецтва та суспільних наук);

• «лисенківщина» (у сфер

природничих наук);

• «ленінградська справа» (чистка

партійного та державного

керівництва);

• антисемітські заходи (справи — ЄАК, 

лікарів);

• космополітизм 1949 р.

Відбудова зруйнованої економіки

здійснювалася за рахунок

«внутрішніх ресурсів».

• грудень 1947 р. — скасування

карткової системи розподілу

продуктів харчування; проведення

грошової реформи;

• збільшено податки на селян;

• укрупнення колгоспів, обмеження

свободи пересування колгоспників;

• повернення до довоєнного курсу

побудови соціалізму та комунізму;

• голод 1946–1947 рр.
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Слайд № 4. 
Під час розповіді на дошці з'являються слова і словосполучення: Вибори, репресії, 

"Ленінградське справу", " Справа лікарів", " Боротьба з космополітизмом". 
 

Викладач: 5 березня 1953 р. помер Й. Сталін. У країні відразу починається 
боротьба за владу між секретарем ЦК КПРС М. Хрущовим, головою Ради Міністрів 
Г.Маленковим і главою Міністерства внутрішніх справ Л. Беріем. Урезультаті боротьби 
між цими політичними діячами до влади прийшов Микита Сергійович Хрущов. 

Слайд № 5-7. 
Під час розповіді на дошці з'являється схема: слово "влада" і портрети М. Хрущова, 

Г. Маленкова і Л. Берії.  
 

{{

ЛЛ. . БеріюБерію булобуло заарештованозаарештовано, , 

звинуваченозвинувачено уу ворожійворожій

діяльностідіяльності іі страченострачено (1953).(1953).

Боротьба завершилась

перемогою М. Хрущова. 

   

{{

ГГ. . МалєнковМалєнков бувбув звільненийзвільнений зз
посадипосади (1955). 1953 (1955). 1953 рр. . ——
початокпочаток процесупроцесу десталінізаціїдесталінізації, , 
якаяка вв широкомуширокому розуміннірозумінні
означаєозначає відхідвідхід відвід крайніхкрайніх
проявівпроявів сталінізмусталінізму вв усіхусіх сферахсферах
життяжиття —— політичнійполітичній, , 
економічнійекономічній, , духовнійдуховній, , аа уу
вузькомувузькому —— критикукритику культукульту
особиособи..

 
 

Прихід до влади Хрущова став початком процесу, який незабаром одержав назву 
"відлига". 
 

Скажіть, будь ласка, з чим у вас асоціюється слово "відлига"? 
Слайд № 8.Малюнок "Відлига". 
В даному випадку відлигою називали спробу лібералізації суспільно-політичного життя, 
проведення значних соціально-економічних реформ. 
 

««ОттепельОттепель”” -- называлиназывали попыткупопытку

либерализациилиберализации общественнообщественно--политическойполитической
жизнижизни, , проведенияпроведения значительныхзначительных
социальносоциально--экономическихэкономических реформреформ..

Відлига

    

ДестанілізаціяДестанілізація::

викриттявикриття культукульту особиособи

СталінаСталіна нана ХХХХ зз''їздіїзді

КПРСКПРС (1956 (1956 рр.)..).

реабілітаціяреабілітація репресованихрепресованих

ліквідаціяліквідація ГУЛАГуГУЛАГу

реабілітаціяреабілітація іі поверненняповернення нана батьківщинубатьківщину
репресованихрепресованих народівнародів

ХарактеристикаХарактеристика хрущьовськойхрущьовськой

««відлигивідлиги»»

 
Давайте запишемо це визначення у ваші зошити. 
 

Слайд № 9. 
Процес "відлиги" - спроба лібералізації суспільно-політичного життя, проведення 

значних соціально-економічних реформ. 
Характеристика хрущовської "відлиги" (термін з'явився після виходу в світ повісті 

І. Еренбурга "Відлига"): 
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- десталінізація - процес ліквідації культу особи і сталінської політичної системи, 
створеної радянським лідером  Йосипом Сталіним. 

- викриття культу особи Сталіна на ХХ з'їзді КПРС (1956 р.). Виступ на 
останньому, закритому засіданні з'їзду М. С. Хрущова з "нічною доповіддю" "Про культ 
особистості і його наслідки". (Про ленінський "заповіт", про "незаконні методи слідства" і 
чищення, які погубили безліч людей). Доповідь переривався вигуками подиву й обурення. 
Хто-то крикнув: "Дурень, гнати тебе в шию, до Сталіна тобі далеко!". Є припущення, що 
Хрущов хотів піти від особистої відповідальності за участь в репресіях. Правда про 
Сталіна, хоч і неповна, сприяла оновленню суспільства, формуванню нової суспільної 
свідомості. Вина за репресії покладалася на Сталіна, Єжова, Берію. Питання про 
причетність до репресій найближчого оточення Сталіна не порушувалося. 

Доповідь опубліковано в 1989 р. 
Процес, що отримав назву "викриття культу особи Сталіна", проходив як процес 

ліквідації, та й то неповною, найбільш негативних сторін тоталітарного режиму, не 
зачіпаючи його суті. Постанова ЦК КПРС встановлювало офіційні межі критики культу 
особи, т. к. існувала небезпека критики партії і всього соціалістичного ладу; 

- реабілітація репресованих. До осені 1956 р. на волю вийшли майже всі політв'язні. 
У таборах створювалися особливі комісії, які на місцях займалися переглядом справ; 

- ліквідація ГУЛАГу; 
- реабілітація та повернення на батьківщину репресованих народів. У 1957 р. 

відновлена автономія калмиків, чеченців, інгушів, кабардинців, балкарців, карачаївців, 
черкесів. 

Висновок: при Хрущові відбувалася демократизація суспільно-політичного 
життя, лібералізація політичного курсу при збереженні тоталітарного режиму. 
 

Забігаючи вперед, хочеться згадати історію створення надгробного пам'ятника 
М.Хрущову відомим російським скульптором Ернестом Невідомим, котрий, створивши 
його з білого і чорного мармуру, сказав: "Я так і не зрозумів, чого в ньому було більше: 
білого або чорного ..." . 
 
 

ПамПам''ятникятник НН. . СС. . ХрущьовуХрущьову

Пам'ятник був встановлений на могилі
в серпні 1975

 
 

Слайд № 10. 
Надгробний пам'ятник Н.С. Хрущову. 
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Чого ж більше було в цій людині: білого чи чорного? Давайте спробуємо сьогодні 
це з'ясувати. 

14 лютого 1956 відкрився ХХ з'їзд КПРС, на якому Хрущов розвінчав культ особи 
Сталіна, розкривши його злочини проти радянського народу. 

Як ви думаєте, чому Хрущов пішов на засудження культу особистості? Це була 
історична необхідність чи Хрущов переслідував особисті цілі? 

Відповіді учнів. Оцінювання відповідей. 
 
Як ви думаєте, якою була реакція суспільства на ХХ з'їзд КПРС? 
Викладач історії: Хрущов здійснив спроби провести цілий ряд економічних 

реформ. Пропоную вам зараз з'ясувати, в чому була їх суть і які були їх наслідки. 
Перетворення в галузі сільського господарства, вжиті за Хрущова: 
 - збільшення закупівельних і заготівельних цін на сільгосппродукцію; 
 - списання боргів з колгоспів; 
 - збільшення капіталовкладень в аграрний сектор; 
 - отримання колгоспниками паспортів (1956 р.), пенсій; 
 - ведення авансування праці колгоспників; 
 - освоєння цілини (1954 - 1956 рр.); 
 - зниження податків з особистих підсобних господарств; 
- збільшенення колгоспів, перетворення частини колгоспів у радгоспи; 
 - насадження посівів кукурудзи. Спроба Хрущова насадити кукурудзу в якості 

основної сільськогосподарської культури отримала назву "кукурудзяної епопеї"; 
- кампанія з ліквідації присадибних господарств в умовах будівництва комунізму. 
Скорочення присадибних ділянок. Обмеження кількості худоби у колгоспників, 
гоніння проти сільських жителів, у яких насильно скупався худобу (селяни вбивали 
худобу); 
 - заборона мати худобу городянам; 
 - непродумана меліорація. (Мета - збільшення посівних площ). 
Підсумок: 
 - реформування сільського господарства обмежувалося періодичними компаніями; 
 - розгром сільського господарства. У 1954 - 1958 рр.. приріст у сільському 

господарстві становив 8%. З кінця 1950-х рр.. - Зниження темпів зростання сільського 
господарства. З 1963 р. - імпорт зерна. Непродумані реформи заводили країну в глухий 
кут. 

 
Індустріальний розвиток. Науково-технічний прогрес. 
 - Приоритетний розвиток важкої, особливо оборонної промисловості; 
 - розвиток хімічної промисловості, машино-, приладо, ракетобудування, 

радіоелектроніки; 
 - відставання випуску предметів споживання; 
 - початок будівництва нафто-і газопроводів у країнах Західної Європи; 
 - механізація виробничих процесів у промисловості; 
 - застосування енергії атома в мирних цілях; 
 - технічне переозброєння промисловості; 
 - вступ СРСР в епоху НТР (з середини 1950-х рр..). Особливість: НТР розвивалася 

переважно в надрах ВПК; 
 - освоєння космічного простору; 
 - реформа управління народним господарством (1957 р.). Перехід від галузевої 

системи управління народним господарством через міністерства до територіальної через 
раднаргоспи. Створення раднаргоспів; 

 - інтенсивне житлове будівництво. 
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Досягнення радянської науки: 
 - запуск першого атомного реактора (1946 р.); 
 - випробування атомної бомби (1949 р.); 
 - перша радянська ЕОМ (1951 р.); 
 - термоядерна (воднева) бомба (1953 р.); 
 - перша в світі АЕС в Обнінську (1954 р.); 
 - створення Інституту ядерних досліджень у Дубні (1956); 
 - запуск першого штучного супутника Землі (1957 р.); 
 - спуск на воду атомного криголама "Ленін" (1959 р.); 
 Прошу вас відкрити пункт "Спроби економічних реформ" параграфа 18. На ваших 

столах знаходяться листи з формою таблиці "Економічні реформи Хрущова". 
 Спробуйте, користуючись текстом підручника, скласти кластер "Позитивні та 

негативні наслідки реформ Микити Сергійовича". 
Згадаймо, що таке "кластер"? 
Кластер (гроно): передбачає виділення смислових одиниць тексту і його 

графічне оформлення у вигляді грона. 
Робота в групах. 
Після закінчення роботи викладач пропонує вийти до дошки двох учнів - 

представників різних груп. З використанням методу "кластеру" проводиться виявлення 
позитивних і негативних наслідків реформ Микити Хрущова. (Малюнок у вигляді 
грона). 

Оцінювання учнів. 
Викладач історії: Ось і змогли ми відповісти на наш проблемне питання. Але 

кожен з нас складе свою точку зору щодо діяльності Микити Сергійовича Хрущова - дуже 
неординарної людини, під час знаходження при владі якого в космос полетів перший 
людина і освоювалася цілина, покращилися відносини з США і бездумно 
впроваджувалася в сільське господарство кукурудза, людини, яка, виступаючи в ООН, в 
роздратуванні стукав по трибуні своїм знятої туфлею, людини, який першим висунув 
гасло: "Доженемо і переженемо Америку!". 

Розповідь  викладача супроводжується показом слайдів. 
 
 

ПолітПоліт ЮЮ. . ГагарінаГагаріна уу космоскосмос -- 1961 1961 рікрік

 
 

Слайд № 11. 
Портрет М. С. Хрущова і Ю.А.Гагаріна. Фотографія космічного корабля. 

 
42 



ГаслаГасла ««відлигивідлиги»»

 
 

Викладач історії: Хлопці, вам, як майбутнім зварювальникам повинно бути цікаво, 
що нового було впроваджено у виробництво у період "відлиги"? 

 
Повідомлення учня про досягнення в галузі зварювання даного періоду. 

 
"Велике майбутнє належить зварювальному справі", - такими словами 

охарактеризував значення зварювання у народному господарстві М. С. Хрущов у своєму 
виступі на червневому Пленумі ЦК КПРС в 1959 р. Про розвиток зварювання в країні 
сказано в рішенні липневого (1960 р.) Пленуму ЦК КПРС, який визначив основні завдання 
впровадження зварювання в промисловості, будівництві та транспорті в поточній 
семирічці. Зварювання мала найважливіше самостійне значення в основних галузях, які 
споживають металопрокат. Широке впровадження зварювання різко скорочувало терміни 
виконання робіт, витрата металу і трудомісткість виробничих процесів. Завдяки 
застосуванню сучасних методів зварювання стало можливим створення ряду нових 
економічних машин і споруд, збільшення термінів служби і продуктивності устаткування, 
що випускається. Одержувана за рахунок застосування зварювання економія в народному 
господарстві склала близько 20 млрд. руб. за семиріччя. Безперервно зростав рівень 
механізації і автоматизації зварювання. У промисловості працювало понад 12 
тис.автоматів для дугового зварювання та більше 40 тис. машин для контактного 
зварювання.  

За масштабами використання механізованого зварювання під флюсом і 
електрошлакового зварювання Радянський Союз випередив США. Для успішного 
впровадження нової техніки потрібні кадри, досконало опанували сучасними передовими 
технологічними процесами, до яких відноситься і зварювання. Серед передових 
робітників, що показують зразки комуністичної праці, було багато зварювальників, 
досконало освоїли і широко застосовують новітні високопродуктивні методи зварювання. 
Так, наприклад, всім добре відоме ім'я двічі Героя Соціалістичної Праці зварника А. А. 
Улесова, освоїв та впровадив метод ванній електрозварювання арматури на будівництвах 
Куйбишевської і Волгоградської ГЕС. Професія зварника була однією з найпоширеніших, 
масових і почесних професій. 

Великий внесок у розвиток зварювання вніс Євген Оскарович Патон. Патон 
очолював дослідні, проектні, заводські і монтажні роботи, пов'язані з будівництвом 
найбільшого в світі суцільнозварного шосейного моста через Дніпро в Києві. 5 листопада 
1953 відбулося урочисте його відкриття. Постановою уряду після смерті Патона мосту 
присвоєно його ім'я. Євген Оскарович Патон помер 12 серпня 1953 на 84-му році життя. 
Тисячі трудящих столиці України, члени уряду республіки, члени Президії Центрального 
Комітету КПУ проводжали в останню путь видатного вченого патріота. Після смерті 
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батька Інститут електрозварювання очолив його син - Борис Євгенович Патон (1918 р.), 
що став до цього часу доктором технічних наук, а в 1954 році - професором. З 1962 року 
він суміщає цю посаду з посадою президента Національної академії наук України.Інститут 
електрозварювання імені Є.О. Патона в ці роки став Меккою зварювальників та 
матеріалознавців всього світу і прикладом для інших організацій академії. Б.Є. Патон став 
загальновизнаним продовжувачем обраного ще його батьком напрямки, засновником 
нових технологій для будівництва в космосі, зварювальних робіт під водою, нових 
технологій в хірургії та ін Величезні роботи виконані з суднобудуванні, виробництві 
зварних труб для магістральних газо-і нафтопроводів, у важкому і хімічному 
машинобудуванні. Сам Б.Є. Патон виконав в керованому ним інституті неосяжний обсяг 
робіт, пов'язаних із створенням нових технічних засобів і технологій, у тому числі для 
космосу і підводних робіт. Найбільш широко відомі дослідження Б.Є. Патона, пов'язані зі 
створенням базових технологій нероз'ємного з'єднання металів, таких як зварювання під 
флюсом, електрошлакове зварювання, стикове зварювання оплавленням, включаючи 
розробку спеціальних матеріалів, обладнання та систем автоматичного управління. У 
листопаді 1958 року Б.Є. Патон був обраний дійсним членом Академії наук Української 
РСР. Сьогодні (95 років) він президент національної академії наук України, герой 
України. 

 
 

МістМіст ПатонаПатона вв КиєвіКиєві

 
 
 
О позитивних сторонах ми сьогодні достатньо говорили, а негативних майже не 

торкнулися. 
 
 Однією із темних сторінок правління Хрущова була Новочеркаська трагедія - 

розстріл мирної демонстрації. 
Повідомлення учня про Новочеркаської трагедії. 

Щоб зрозуміти весь трагізм невинних людей, пропоную переглянути деякі 
історичні кадри. 

 
Демонструється документальний фільм: "Новочеркаська Голгофа". 
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ІV. ПІДСУМКИ УРОКУ. 
Викладач: Як ви бачите, спроба М.С.Хрущова модернізувати тоталітарну систему 

не вдалася. На жовтневому пленумі ЦК КПРС у 1964 році в результаті змови партійно-
державного апарату Микита Хрущов був знятий зі своєї посади і відправлений на пенсію. 
Його місце зайняв один з організаторів змови - Леонід Ілліч Брежнєв. Період "відлиги" 
закінчився. 

Рефлексія. 
Вправа "4 кути" 
1.Що було головним на уроці? 
2.Що було цікавим  на уроці? 
3.Що було новим  на уроці? 
4. Чого навчилися? 
Викладач української мови: згадаємо що таке сінквейн? 
Сінквейн-це вірш, що складається з п'яти рядків, в яких людина висловлює своє 

ставлення до проблеми. 
Перший рядок-одне ключове слово, визначально зміст сінквейна. 
Другий рядок-два прикметника, що характеризують дану пропозицію. 
Третій рядок -три дієслова, що показують дію поняття. 
Четвертий рядок-коротке речення, в якому автор висловлює своє ставлення. 
П'ятий рядок-одне слово, зазвичай іменник, через яке людина висловлює свої 

почуття, асоціації пов'язанні з даним поняттям. 
Скласти сінквейн на тему "Хрущов"  
Варіант А 
2) Сміливий, рішучий. 
3) реформується, викриває, будує; 
  - Засуджує, звільняє, співпрацює. 
4) Країна жила відновленням і надією; 

   - Лібералізація сприяла зникненню страху 
5) Реформатор. (Герой."Відлига") 
Варіант Б 
2) Некомпетентний, запальний; 
  - Епатажний, ласий на лестощі. 
3) Чи загрожує, розправляється з неугодними, втручається 
4) Країна опинилася на межі голоду; 
  - Світ перебував на межі війни. 
5) Авантюрист. (Фантазер.Самодур. Невдаха. Прожектер. Божевілля. Свавілля.) 

 
Рефлексія: складіть сінквейн на тему "Сталін". 
1) Сталін. 
2) Жорстокий, нещадний; 
 - Злопам'ятний, підступний. 
3) Управляє, відновлює, будує; 
 - Репресує, розстрілює, переслідує. 
4) Прийняв з сохою, залишив з атомом; 
 - СРСР - потужна військова наддержава. 
5) Вождь. (Діктатор. Тиран.) 
 
Аналіз та оцінювання діяльності. 
Вольтер писав: Праця звільняє вас від трьох великих бід: нестатків, пороку і 

нудьги". 
Сподіваюсь, ми не змарнували час,відкрили для себе нову сторінку історії 

Батьківщини і ця праця звільнить вас від пороку  безпам’ятства . 
Викладач: прошу вас записати домашнє завдання. 
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Слайд № 17. 
Домашнє завдання: 
1. Охарактеризувати правління Н.С. Хрущова шляхом складання вірша методом 

"сінквейн". 
2. Заповнити таблицю "Економічні реформи Хрущова"  використовуючи метод 

інсерт. 
Інсерт - маркування тексту значками. 
V-Те, що збіглося з моїми уявленнями. 
+ - Новий зміст 
? - Не зрозуміло, викликає сумнів 
! - Хочу дізнатися 

 
                  V                    +                           ?                        ! 
    
    
 
Доповнення: 

Характеристика хрущовської " відлиги" ( термін з'явився після виходу в світ 
повісті І. Еренбурга "Відлига"): 

- десталінізація; 
- викриття культу особи Сталіна на ХХ з'їзді КПРС (1956 р.). Виступ на 

останньому, закритому засіданні з'їзду М. С. Хрущова з "нічним доповіддю" "Про культ 
особистості і його наслідки". (Про ленінському "заповіті", про "незаконні методи 
слідства" і чищення, які погубили безліч людей). Доповідь переривався вигуками подиву й 
обурення. Хто-то крикнув: "Дурень, гнати тебе в шию, до Сталіна тобі далеко!". Є 
припущення, що Хрущов хотів піти від особистої відповідальності за участь в репресіях. 
Правда про Сталіна, хоч і неповна, сприяла оновленню суспільства, формуванню нової 
суспільної свідомості. Вина за репресії покладалася на Сталіна, Єжова, Берію. Питання 
про причетність до репресій найближчого оточення Сталіна не порушувалося. 

Доповідь опубліковано в 1989 р. 
Процес, що отримав назву "викриття культу особи Сталіна", проходив як процес 

ліквідації, та й то неповною, найбільш негативних сторін тоталітарного режиму, не 
зачіпаючи його суті. Постанова ЦК КПРС встановлювало офіційні межі критики культу 
особи, т. к. існувала небезпека критики партії і всього соціалістичного ладу; 

- реабілітація репресованих. До осені 1956 р. на волю вийшли майже всі політв'язні. 
У таборах створювалися особливі комісії, які на місцях займалися переглядом справ; 

- ліквідація ГУЛАГу; 
- реабілітація та повернення на батьківщину репресованих народів. У 1957 р. 

відновлена автономія калмиків, чеченців, інгушів, кабардинців, балкарців, карачаївців, 
черкесів 

Висновок: при Хрущові відбувалася демократизація суспільно-політичного життя, 
лібералізація політичного курсу при збереженні тоталітарного режиму. 

Перетворення в галузі сільського господарства, вжиті за Хрущова: 
 - збільшення закупівельних і заготівельних цін на сільгосппродукцію; 
 - списання боргів з колгоспів; 
 - збільшення капіталовкладень в аграрний сектор; 
 - отримання колгоспниками паспортів (1956 р.), пенсій; 
 - введене авансування праці колгоспників; 
 - засвоєння цілини (1954 - 1956 рр..); 
 - зниження податків з особистих підсобних господарств; 
- укрупнення колгоспів, перетворення частини колгоспів у радгоспи; 
- насадження посівів кукурудзи. Спроба Хрущова насадити кукурудзу в якості 

основної сільськогосподарської культури отримала назву "кукурудзяної епопеї"; 



 - кампанія по ліквідації присадибних господарств в умовах будівництва комунізму. 
Скорочення присадибних ділянок. Обмеження кількості худоби у колгоспників, гоніння 
проти сільських жителів, у яких насильно скупався худобу (селяни вбивали худобу); 

 - заборона мати худобу городянам; 
 - непродумана меліорація. (Мета - збільшення посівних площ). 
Підсумок: 
 - реформування сільського господарства обмежувалося періодичними компаніями; 
 - розгром сільського господарства. У 1954 - 1958 рр.. приріст у сільському 

господарстві становив 8%. З кінця 1950-х рр.. - Зниження темпів зростання сільського 
господарства. З 1963 р. - імпорт зерна. Непродумані реформи заводили країну в глухий 
кут. 
 

Індустріальний розвиток. Науково-технічний прогрес. 
 - Пріоритетний розвиток важкої, особливо оборонної промисловості; 
 - розвиток хімічної промисловості, машино-, приладо, ракетобудування, 

радіоелектроніки; 
 - відставання випуску предметів споживання; 
 - початок будівництва нафто-і газопроводів у країнах Західної Європи; 
 - механізація виробничих процесів у промисловості; 
 - застосування енергії атома в мирних цілях; 
- технічне переозброєння промисловості; 
 - вступ СРСР в епоху НТР (з середини 1950-х рр..). Особливість: НТР розвивалася 

переважно в надрах ВПК; 
 - освоєння космічного простору; 
 - реформа управління народним господарством (1957 р.). Перехід від галузевої 

системи управління народним господарством через міністерства до територіальної через 
раднаргоспи. Створення раднаргоспів; 

 - інтенсивне житлове будівництво. 
 

Досягнення радянської науки: 
 - запуск першого атомного реактора (1946 р.); 
 - випробування атомної бомби (1949 р.); 
 - перша радянська ЕОМ (1951 р.); 
 - термоядерна (воднева) бомба (1953 р.); 

 - перша в світі АЕС в Обнінську (1954 р.); 
 - створення Інституту ядерних досліджень у Дубні (1956); 
 - запуск першого штучного супутника Землі (1957 р.); 
 - спуск на воду атомного криголама "Ленін" (1959 р.); 
 - освоєння космосу. Політ Ю. Гагаріна в космос (1961 р.). 
ГУЛАГ - Державне Управління Таборів; система радянських концтаборів, яка 

існувала в СРСР у 1920 - 1950-х рр. 
НКВД - репресивний (каральний) орган, що здійснює арешти й слідство по справах 

політв'язнів. 
"Ленінградська справа"  (1949 р.) - звинувачення керівних працівників 

Ленінграда в створенні антипартійної групи та у шкідницької роботі. 
"Справа лікарів"  (1952 р.) - звинувачення лікарів у шпигунській діяльності і 

замахи на керівників країни. 
Космополітизм - ідеологія, яка проголошує людей громадянами світу, а не 

окремих держав. В СРСР - байдуже ставлення до Батьківщини і схиляння перед Заходом. 
Космополітами оголошувалися люди, які цікавляться західної літературою, музикою, 
живописом. 

Культ особистості - надмірне звеличення ролі однієї людини, приписування йому 
визначального впливу на хід історичного розвитку; єдиновладдя. 
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Мержан М.О. – викладач ДНЗ 
" Арцизський професійний аграрний 
ліцей" 

 
 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА  
 

уроку теоретичного навчання 
 

з предмету 
" Технологія приготування їжі з основами товарознавства" 

 
Тема програми: № Х "Технологія приготування холодних страв і 
закусок" 

 
Тема уроку № 152 "Технологія приготування салатів і вінегретів"  

 
 
Мета уроку:  

а) навчальна – навчити учнів технології приготування салатів і вінегретів; 
ознайомити з рецептурами, прийомами і способами оформлення, графічними 
схемами; 
б) розвиваюча – розвивати в учнів вміння знаходити необхідну інформацію по 
даній темі, сприяти розвитку  пам’яті, активності й самостійності. 
в) виховна – виховувати в учнів любов до обраної професії, працелюбність, 
наполегливість, почуття власної гідності, прагнення до самовдосконалення. 
Бережливе відношення до сировини. 

Тип уроку – урок засвоєння нових знань 
Вид уроку – урок-лекція 
Метод: діалогічний 
Форма роботи: фронтальна (усне опитування; письмове опитування – картки-
завдання) 
Дидактичне забезпечення уроку: 
 

   •   Схеми: 
a. "Класифікація холодних страв і закусок" 
b. "Технологія приготування салатів, вінегретів 
c. " Організація роботи холодного цеха" 

   •   Папка "Помічник" 
Основні поняття і терміни: 

d. салат, вінегрет, заправка 
• Рецептури салатів, графічні схеми приготування салатів, вимоги до якості. 
• Ілюстрації салатів, їх оформлення. 
• Презентація домашнього завдання учнів. 

 
Міжпредметні зв’язки 

1. "Технологія приготування їжі" – тема: "Технологія приготування холодних страв і 
закусок". 

2. "Організація виробництва та обслуговування" - тема: "Організація роботи 
холодного цеху". 

3. "Устаткування" - тема "Машини та механізми для нарізки овочів". 
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4. "Фізіологія харчування" - тема "Хімічний склад та харчова цінність холодних страв 
і закусок"  

5. "Санітарія і гігієна харчування" - тема "Санітарні вимоги до інвентарю та 
інструментів", "Механічна та кулінарна обробка продуктів". 

6. "Охорона праці" - тема: "Охорона праці при тепловій обробці овочів", "Охорона 
праці у холодному цеху". 

7. "Облік і калькуляція" - тема "Розрахунок цін на страви, складання калькуляційних 
карт" 

 
Хід уроку 

 
1. Організаційний момент: 
          а) доповідь чергового; 
          б) відмітка відсутніх у журналі. 
2. Актуалізація опорних знань: 
           а) робота з карточками-завданнями; 
           б) контрольне опитування. 
 

Контрольне опитування 
 

1. Яку роль відіграють закуски і холодні страви у харчуванні людини? 
2. Як класифікують холодні страви і закуски? 
3. Що таке бутерброд ? 
4. На які основні групи поділяють бутерброди?  
5. Як готують відкриті бутерброди? 
6. Які бутерброди називають – сандвічі? 
7. Які бутерброди відносять до закусочних? 
8. Які вимоги до якості бутербродів? 

 
       3. Вивчення нового матеріалу. 
 

Недостатньо лише отримати знання: 
треба знайти їм  застосування. Недостатньо 

лише бажати; треба творити. 
Йоган ГЕТЕ 

 
Тема: " Технологія приготування салатів і вінегретів" 

 
   1. Хімічний склад і харчува цінність холодних страв і закусок (салатів і 

вінегретів) –  предмет:  " Фізіологія харчування". 
2. Технологія приготування салатів: 
                 а) "Дністер",           -   предмет: " Технологія приготування 
                 б) "Янтар", їжі з основами товарознав- 
                 в) "Рибний", ства" 
                 г) вінегрет з грибами. 
3. Організація роботи холодного цеха (організація робочих місць по 

приготуванню салатів, вінегретів) – предмет: " Організація виробництва та 
обслуговування". 

4. Санітарно-гігієнічні вимоги до приготування холодних страв і закусок 
(салатів, вінегретів) – предмет: " Санітарія і гігієна". 

 
Хімічний склад і харчува цінність холодних страв і закусок (салатів, вінегретів). 
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Закуски і холодні страви - це різноманітні салати, овочеві кашки, меживо, риба 
заливна, м'ясні холодці, завиванці, ковбаси тощо, які мають надзвичайно велике значення 
у харчуванні людини. Для їх приготування використовують різноманітні продукти – сирі 
і варені овочі, гриби, м'ясо, рибу, яйця.  

Холодні закуски з сирих овочів є основним джерелом вітамінів (С, групи В, 
каротину) і мінеральних речовин (солей кальцію, фосфору, заліза, натрію). Ароматичні, 
смакові речовини і барвники, що містяться в овочах, збуджують апетит, 
урізноманітнюють харчування.  

Закуски з м'яса, сиру, яєць багаті на цінні харчові речовини – жири, білки, 
вуглеводи (паштет з печінки, відварна птиця під майонезом, м'ясо відварне з гарніром та 
ін.).  

У рецептуру багатьох закусок входять олія або соуси і заправки до них. Тому такі 
закуски є джерелом ненасичених жирних кислот і що дуже важливо при цьому, що олія 
не піддається тепловій обробці і не втрачає своєї біологічної активності. Більшість 
холодних закусок мають гострий смак (закуски з оселедця, кільки, квашеної капусти, 
солоних і маринованих грибів тощо), деякі мають ніжний смак (заливна риба, варене 
м'ясо, холодні страви з птиці і дичини та ін.). До ряду страв додають гострі приправи і 
соуси з гірчицею, хроном, майонез тощо.  

Різноманітність продуктів, що входять до складу холодних закусок, гострий 
смак, гарне оформлення збуджують апетит, поліпшують засвоюваність їжі, 
стимулюють діяльність травних залоз, тому їх подають на початку приймання 
їжі.  

Між холодною закускою і стравою особливої відмінності немає, оскільки, якщо їх 
подають перед обідом, вони відіграють роль закуски, а в меню сніданку або вечері 
можуть бути основною стравою.  

Деякі закуски подають гарячими. Характерною особливістю гарячих закусок є те, 
що продукти (м'ясо, птицю, дичину, рибу) для них нарізують дрібними шматочками, щоб 
відвідувач не користувався ножем. Більшість гарячих закусок готують у кокотницях, 
кокільницях, порціонних сковородах (кроншелях) і в цьому ж посуді подають на стіл. 
Крім того закуски запікають також у волованах, циліндрах з хліба, на крутонах.  

Розхід солі, спецій, а також зелені (кропу, петрушки, салату, цибулі) для 
оформлення страв у рецептурах не вказується. Норма цих продуктів на одну порцію 
закусок і холодних страв, г (нетто):  

сіль – 2-3,  
перець мелений – 0,02,  
перець горошком – 0,05, 
 лавровий лист – 0,01,  
салат і зелена цибуля – 5-10,  
перець солодкий – 5-10,  
петрушка і кріп (зелень) – 2-3.  
Температура подавання холодних страв і закусок має бути не вищою 12 °С, 

гарячих – 55-60 °С.  
За характером кулінарної обробки і основним продуктом закуски можна 

поділити на такі групи:  
• бутерброди (накладанці),  
• салати, вінегрети, 
• страви з овочів і грибів,  
• страви і закуски із риби, нерибних продуктів моря, 
• страви і закуски із м'яса,  
• закуски із яєць.  

Холодні страви і закуски готують у холодному цеху, а гарячі закуски – в 
гарячому цеху.  
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1. Технологія приготування салатів: 

                 а) "Дністер",             
                 б) "Янтар",  
                 в) "Рибний",  

                           г) вінегрет з грибами 
  

Салати 
Для приготування салатів використовують сирі, варені, квашені і мариновані 

овочі, гриби, бобові, сирі і консервовані фрукти, цитрусові плоди. Салат можна 
приготувати з одного виду овочів (салат з огірків, томатів, білоголової капусти) або 
кількох видів (салати Хмельницький, Літній, Івано-Франківський, Київський та ін.). До 
багатьох салатів входять м'ясо, птиця, риба, нерибні продукти морського промислу, 
яйця. Це підвищує поживну цінність салатів, поліпшує та урізноманітнює їх смак.  

Продукти для салатів нарізують тоненькими скибочками, кружальцями, 
маленькими кубиками, деякі шаткують соломкою.  

Заправляють салати салатними заправками, сметаною, майонезом. Заправлені 
салати з варених овочів підлягають реалізації протягом ЗО хв, з сирих – 15 хв.  

Салати подають як самостійну страву у салатниках, на закусочних тарілках, 
блюдах, а також у корзинках (тарталетках) або волованах з пісочного чи листкового 
тіста.  

Овочеві салати використовують також як додатковий гарнір до м'ясних і рибних 
страв.. Норми виходу салатів залежно від їх виду становлять, г: 50, 100, 150 і 200 на 
порцію 

Для оформлення салатів використовують продукти, що входять до його складу, а 
також ті, що мають яскраве забарвлення: перець солодкий, томати, огірки, зелений 
салат, зелень петрушки, селери, зелену цибулю, яйця, м'ясні і рибні продукти, фрукти, 
цитрусові.  

 
Застосовують два способи оформлення салатів.   
І спосіб – охолоджені продукти, що входять до салату, перемішують, заправляють, 

викладають гіркою у салатник, прикрашають зеленню.  
II спосіб – третину всієї кількості підготовлених продуктів нарізують і 

заправляють, кладуть у салатник гіркою, зверху – тоненькі скибочки м'яса, риби, птиці, 
крабів, часточки яєць, прикрашають томатами і зеленню. Решту продуктів розміщують 
акуратно навколо гірки букетами, поєднуючи їх за кольором. Продукти для оформлення 
не рекомендується поливати соусом.  

Не зберігайте салати в металевому посуді: органічні кислоти, які містяться в 
них, окислять метал, що може призвести до отруєння.  

Заправляйте салати перед подаванням, щоб вони не втратили привабливого 
вигляду.  

 
 Заправки до салатів. 

• Салатна заправка (олія, оцет, сіль, цукор, перець чорний мелений). 
• Заправка гірчична (до салатної заправки додають гірчицю). 
• Заправка часникова (додають подрібнений часник). 
• Заправка гірчична з жовтками (розтирають столову гірчицю з вареними 

жовтками яєць). 
• Заправка сметанна (сметана, сіль, жовтки варених яєць, цукор, гірчиця 

столова). 
• Майонез. 
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Салат Дністер (додаток 1) . Білоголову капусту шаткують, прогрівають з оцтом, 
сіллю, охолоджують і заправляють цукром, додають ковбасу, нарізану дрібними 
кубиками або соломкою, зелений горошок, нашатковану цибулю, заправляють 
майонезом і перцем. Салат викладають у салатник, прикрашають круто звареними 
яйцями, ковбасою.  

Капуста білоголова свіжа – 708/567, маса прогрітої капусти – 510, оцет 9 % – 30, 
цукор – 10, ковбаса напівкопчена – 124/120, горошок зелений консервований – 154/100, 
цибуля ріпчаста – 60/50 або зелена – 63/50, майонез – 150, яйця – 50. Вихід – 1000.  

 
 

 Салат янтар (додаток 2). Твердий сир натирають на тертці з великими 
отворами. Яблука без шкірочки і насіннєвого гнізда нарізують соломкою, змішують із 
сиром, заправляють соусом майонез, прикрашають вареними яйцями. Білок яйця можна 
нарізати соломкою і додати до сиру і яблук, а натертим на тертці жовтком посипати 
салат.  

Сир твердий – 500/460, яблука свіжі – 357/250, яйця – 100, соус майонез - 200. 
Вихід – 1000.  

 
Салат рибний (додаток 3). Чисте філе риби припускають, охолоджують і 

нарізують тоненькими скибочками. Обчищені відварену картоплю, свіжі або солоні або 
мариновані огірки, круто зварені яйця також нарізують тоненькими скибочками. 
Нарізані продукти змішують і заправляють майонезом. У салат можна також додати 
зелений горошок. Перед подаванням салат укладають у салатник і оздоблюють.  

 
Вінегрети – різновид салатів, обов'язковою складовою частиною яких є буряки 

червоні столові.  
Вінегрет овочевий (додаток 4). Варені обчищені буряки, картоплю і моркву, 

обчищені солоні огірки без зернят нарізують скибочками, квашену капусту 
перебирають, відтискають (якщо кисла, то промивають у холодній воді), подрібнюють, 
зелену цибулю нарізують завдовжки 1-1,5 см, а ріпчасту – півкільцями. Підготовлені 
овочі змішують, заправляють салатною заправою.  

Вінегрет викладають у салатник, прикрашають буряками, морквою, огірками, 
нарізаними карбувальним ножем, зеленим салатом, посипають зеленню. У вінегрет 
можна покласти свіжі томати, зелений горошок, варену квасолю (від 50 до 100 г), 
зменшивши масу квашеної капусти або солоних огірків.  

Картопля – 289, маса вареної обчищеної картоплі – 210; буряки – 191, маса 
варених обчищених буряків – 150; морква – 126, маса вареної обчищеної моркви – 100; 
огірки солоні – 188/150, капуста квашена – 214/150, цибуля зелена – 188/150 або цибуля 
ріпчаста – 179/150, заправа для салатів чи олія – 100. Вихід – 1000.  

Вінегрет готують не лише з одних овочів. До нього можна додати інші продукти – 
солоні або мариновані гриби, чисте філе оселедця, кільку, рибу гарячого копчення, 
варену рибу, кальмари, морську капусту, варене м'ясо. Продукти нарізують тоненькими 
скибочками. Назва вінегрету залежатиме від назви додаткових продуктів, наприклад, 
вінегрет з грибами, вінегрет з рибою та ін.  

Вінегрет з оселедцем. Готовий вінегрет овочевий кладуть у посуд для подавання, 
зверху – чисте філе оселедця, нарізане навскіс тоненькими шматочками.  

Вінегрет овочевий – 115, оселедець (чисте філе) – 35. Вихід – 150.  
Вінегрет з грибами. Гриби відокремлюють від розсолу або маринаду і 

промивають. Великі гриби нарізують скибочками. Підготовлені гриби змішують з 
вінегретом овочевим.  

Вінегрет овочевий – 120, гриби солоні або мариновані – 37/30. Вихід – 150.  
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Використовуйте мариновану ріпчасту цибулю для салатів та вінегретів, на 
гарнір до оселедця, до холодної вареної риби і м'яса. Вона м'якша, соковитіша і не така 
гостра.  

 
Вимоги до якості салатів і вінегретів.  
Овочі мають форму нарізування відповідно до виду салату або вінегрету, форма 

нарізування зберігається.  
Готові салати або вінегрети викладені гіркою, оформлені, зелень свіжа. Колір 

властивий продуктам, які є в салаті.  
Консистенція варених овочів м'яка, сирих – трохи хрустка.  
Для капустяних овочів консистенція тверда, хрустка, не допускається 

використання зелених листків. 
  

3. Організація роботи холодного цеха (організація робочих місць з 
приготування салатів, вінегретів). 
Холодний цех призначений для приготування, порціювання і оформлення закусок 

і холодних страв, солодких страв і холодних перших страв. Його організовують на 
підприємствах масового харчування різних типів, крім спеціалізованих підприємств і 
підприємств швидкого обслуговування, оскільки вони виготовляють і реалізують 
невеликий асортимент холодних закусок. На цих підприємствах відводиться окреме 
робоче місце для приготування холодних закусок у загальному виробничому 
приміщенні.  

Розміщують холодний цех так, щоб він мав зручний зв'язок з усіма іншими 
виробничими ланками.  

При організації роботи холодного цеху слід враховувати такі особливості:  
• холодні страви і закуски перед порціонуванням не піддають тепловій обробці, 

тому необхідно суворо додержуватись санітарних правил при їх готуванні, оформленні і 
реалізації;  

 
• холодні страви і закуски готують у міру їх реалізації, проте всі напівфабрикати 

слід приготувати заздалегідь: овочі, оселедці обробляють зранку і зберігають 
нарізаними або цілими при температурі 2-8 °С не більше 12 год; оброблену зелень – 
менше 1год.; зелень, м'ясні гастрономічні вироби (ковбасу, шинку тощо), сири, рибну 
гастрономію нарізують перед подаванням;  

 
• підготовлені компоненти для салатів та інших холодних закусок з'єднують і 

заправляють безпосередньо перед реалізацією, щоб краще зберегти смак і зовнішній 
вигляд;  

 
• заливні страви готують напередодні реалізації, їх зберігають при температурі 2-

6 °С не більше 12год.;  
 
• у цеху слід чітко розмежувати виробництво страв із сирих і варених овочів, а 

також з м'ясних і рибних продуктів;  
 
• посуд та інвентар у цеху мають бути промарковані і використовуватися за 

призначенням;  
 
• температура подавання холодних страв і закусок – 10-12 °С, тому в цеху 

встановлюють достатню кількістю холодильного обладнання.  
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Для приготування холодних страв і закусок у цеху організовують робочі місця, 
які оснащують обладнанням, посудом, інвентарем і пристроями залежно від виду 
технологічних операцій, що виконуватимуться. 

 
Робочим місцем називається певна ділянка виробничої площі, оснащена 

необхідним устаткуванням, інвентарем, інструментами для виконання певної роботи. 
На робочому місці для нарізування сирих і варених овочів передбачають: 

ванну для промивання свіжих овочів (огірків, томатів, зелені) або стіл із вмонтованою 
мийною ванною; виробничі столи для нарізування овочів, обробні дошки, ножі 
кухарської трійки та функціональні місткості.  

З'єднують компоненти, заправляють салат у функціональних місткостях або 
лотках чи каструлях. Перемішують його дерев'яними копистками або металевими 
лопатками. При приготуванні салатів у великій кількості використовують універсальний 
привід П-11 із змінними механізмами для нарізування сирих і варених овочів та 
перемішування салатів. Крім цього можна встановити на виробничому столі машину 
МРОВ-160 для нарізування варених овочів (скибочками, кубиками).  

Друге робоче місце організовують для приготування страв із гастрономічних 
м'ясних і рибних продуктів. Продукти нарізують на окремих обробних дошках 
гастрономічними ножами або середнім ножем кухарської трійки. Уразі приготування 
великої кількості страв , з гастрономічних продуктів використовують машину МРГ– 
300А для нарізування шинки, ковбаси  
та пристрій для нарізування сиру. Для контролю за масою порцій на столі 
встановлюють ваги РН-ЗЦ-ІЗУ. Нарізані продукти викладають у лотки.  

 
Третє робоче місце передбачається для порціювання і відпускання страв. Тут 

встановлюють виробничий стіл з холодильною шафою і гіркою, пересувний стелаж для 
розміщення готових страв для реалізації. Гірка призначена для зберігання заздалегідь 
приготовлених продуктів (консервованих фруктів, зелені, лимонів тощо), які 
використовують для прикрашання страв. На столі розміщують настільні циферблатні 
ваги, праворуч – лоток з підготовленою салатною масою або нарізаними 
гастрономічними продуктами та інвентар для розкладання страв, ліворуч – чистий 
посуд (салатники, закусочні тарілки). Тут же оформляють страви.  

Для заливних страв у гарячому цеху варять м'ясо або інші продукти, готують желе. 
У холодному цеху на виробничому столі готові продукти нарізують, складають в лотки, 
ставлять у холодильну шафу і зберігають там до приготування заливних страв. З 
інвентаря і пристроїв використовують формочки, лотки (рис. ), ножі для фігурного 
нарізування і карбування овочів, лимонів, виїмки різної форми. Після оформлення 
готові заливні страви поміщають у холодильну камеру.  

Холодні перші страви готують влітку. Для цих страв овочі і м'ясо варять у 
гарячому цеху, потім охолоджують і нарізують у холодному цеху. Продукти нарізують 
вручну або використовують універсальний привід. Зелену цибулю можна нарізувати за 
допомогою пристрою для нарізування зелені.  

Бутерброди (накладанці) в основному готують у кафе, спеціалізованих 
підприємствах і підприємствах швидкого обслуговування. На ділянці приготування 
бутербродів використовують хліборізку МРХ-200, машину для нарізування 
гастрономічних продуктів, пристрої для нарізування яєць, томатів, гастрономічних 
продуктів, масла і різні ножі (хлібні, гастрономічні, сирні, для масла). На виробничому 
столі розмішують ваги, обробну дошку, функціональну місткість ля укладання 
бутербродів.  

Холодні страви і закуски подають на фарфорових блюдах овальної і круглої юрм, 
лотках для оселедця, у кришталевих і фарфорових вазах, ікорницях, одно– і 
багатопорційних салатниках, розетках, креманках. Посуд має відповідати страві, яку 
подають, за формою і розміром.  
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Велику увагу слід приділяти оформленню холодних страв і закусок, вони 
повинні бути гарними, привертати увагу і збуджувати апетит. Для оформлення 
використовують зелень і продукти, що входять до складу страви (свіжі томати, червону 
редиску, моркву, раки, зелений горошок, салат та ін.). Продукти мають бути акуратно і 
гарно укладені й поєднуватися за формою та кольором, оформлення – простим і 
витонченим.  

 
4. Санітарно-гігієнічні вимоги до приготування холодних страв і закусок 

(салатів, вінегретів). 
 

 Особливо важливим для профілактики харчових отруєнь, гельмінтозів та інших 
захворювань мікробної природи є жорстке дотримання санітарного режиму при 
виробництві холодних страв і напоїв.  
 Салати, холодні страви і закуски не підлягають тепловий обробці, і забруднення їх 
патогенною мікрофлорою може призвести до харчових токсикоінфекцій, токсикозів або 
кишкових інфекцій. Тому до приготування холодних страв висуваються підвищені 
санітарні вимоги:  

• ретельна механічна обробка харчових продуктів, які використовуються для 
виготовлення холодних страв; 

• кількість ручних операцій у приготуванні холодних страв має бути мінімальною, а 
тому необхідно забезпечити робочі місця сучасним механічним обладнанням, 
спеціальним інвентарем з відповідним маркуванням для  порціонування холодних 
страв та напоїв і інш.; 

• строки зберігання напівфабрикатів і реалізації готових страв повинні від-повідати 
санітарно-гігієнічним вимогам; 

• холодний цех забезпечується достатньою кількістю холодильного об-ладнання, 
розробних дошок, інвентарю, які повинні мати маркування і використовуватися 
відповідно до нього; 

• готувати м’ясні, овочеві страви та закуски, бутерброди слід на різних робочих 
місцях, використовуючи при цьому розробні дошки та інвентар відповідно до 
маркування. Миття і зберігання інвентаря організовується в цеху для приготування 
страви; 

• відварені та нарізані овочі зберігають окремо при температурі від 2 до 6˚С, моркву, 
буряк – 18 год, картоплю – 12 годин; 

• незаправлені салати та вінегрети потрібно зберігати при температурі 6˚С 6 годин, 
заправлені – 1годину; 

• готувати й оформлювати холодні страви та закуски необхідно якомого рідше 
торкаючись при цьому продуктів руками, частіше використовуючи інвентар та 
інструментарій. 

 Овочі для приготування холодних страв (салатів, вінегретів) відварюють після 
ретельного миття в неочищеному вигляді. Варені овочі для салатів і вінегретів повинні 
чистити і нарізувати спеціально призначені для цього працівники холодного цеху. 
 Всіх цих правил приготування швидкопсувних страв слід дотримуватися для 
захисту готових виробів від заражень, які можуть призвести до харчових отруєнь. 
 Забруднення холодних страв та напоїв патогенними мікроорганізмами, збудниками 
кишкових інфекцій та гельмінтозів відбувається  при недотриманні працівниками 
холодного цеху правил особистої гігієни,  термінів приготування напівфабрикатів для 
холодних страв (очищення та подрібнювання овочів задовго до виготовлення салатів і 
вінегретів), використання недостатньо очищених та промитих сирих овочів для вінегретів 
і салатів, а також через порушення санітарного режиму виготовлення холодних страв 
(забрудненне обладнання, інвентар, використання його не за призначенням, відсутність 
маркування, дезінфікуючих розчинів і т. інш.).  
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 Важливе значення для виготовлення якісної та безпечної продукції має постійна 
перевірка працівників холодного цеху на наявність стафілококових уражень шкіри рук, 
своєчасність проходження ними обов’язкових медичних обстежень.  
 Забороняється допускати до роботи в холодному цеху робітників із захворюванням 
верхніх дихательних шляхів.  
 

  
2.  
 

 
 
 
 
 
3. Закріплення нового матеріалу. 
 

Контрольне опитування 
 

     1. На які групи поділяють холодні страви та закуски? 
     2. Що таке салат? 
     3. Етапи приготування салатів? 
     4. Правила приготування салатів? 
     5. Техніка безпеки при роботі з ріжучими приладами? 
     6. Чим заправляють салати? 
     7. Яка технологія приготування салату "Дністер"? 
         Як його прикрашають? 
     8. Які основні компоненти використовують для салату "Янтар"? 
     9. Як підготувати рибу для салату "Рибний"? 
    10. Що таке вінегрет, його різновиди? 

Корисні поради 
 

1. Не зберігайте салати у металевому посуді: органічні кислоти, які містяться 
в них, окислять метал, що може призвести до отруєння. 

2. Заправляйте салати перед подаванням, щоб вони не втратили привабливого 
вигляду.  

3. Не соліть салат із свіжих огірків: з них швидко виділяється рідина. 
4. Салат спочатку треба посолити , а потім заправити олією, оскільки сіль в 

олії не розчиняється. 
5. Нарізуйте свіжі томати для салатів дуже гострим ножем, щоб менше 

витікав сік. 
6. Для салатів і вінегретів краще використовувати мариновану ріпчасту 

цибулю: вона соковитіша, м’якша і не така гостра. 
7. Щоб зменшити виділення соку з овочів, салати солять тільки перед 

подаванням. 
8. Щоб зменшити гіркоту цибулі, її треба нарізати і промити холодною водою 

або обшпарити окропом і заправити оцтом. 
9. Зварені і цілі овочі для салату або вінегрету спочатку охолоджують, 

нарізають , а потім з’єднують. 
10.  Не з’єднуйте теплі продукти з холодними – салат швидко прокисне. 
11. Салати і вінегрети смачніші з печених буряків. 
12. Картопля, яку варять для салатів без шкірочки, буде особливо білою, якщо 
її підкислити лимонним соком при варінні.  
13.  Щоб обчищена картопля для салатів і вінегретів не розварювалася, її треба 

варити спочатку у воді 15-20 хв., при слабкому кипінні; воду злити, 
залишивши її трохи на дні, і довести картоплю до готовності парою. 

14.  Не зберігайте у воді зварені овочі для салатів: вони стануть водянистими і 
несмачними. Відкиньте їх на друшляк.  

15.  Додайте до салату з редьки трохи пасерованої на олії цибулі. Це значно 
покращить його смак.  
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    11. Чому салат спочатку солять, а потім заправляють олією?  
    12. У якому цеху готують салати та вінегрети? Які особливості 
          організації роботи холодного цеха? 
    13. Які санітарні вимоги до приготування салатів та вінегретів? 
    14. Як подають салати та вінегрети (способи оформлення)? 
 
5. Домашне завдання.  

1. Розрахувати кількість сировини для приготування салату "Київський" (на 
12 порцій). 

2. Скласти технологічну карту та схему приготування салату "Київський" (на 
12 порцій). 
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Додаток 1 

 
Технологічна картка 
Салат "Дністер" 

 
           Збірник рецептур № 1.13  Київ "А.С.К." - 2005 
 

На 1000 г. На 1 порцію На 5 порцій Сировина 
брутто нетто брутто нетто брутто нетто 

Капуста білокачанна 
свіжа 

708 567/510 70,8 56,7/51 354 283,5/255 

Оцет 9 %-й 30 30 3 3 15 15 
Цукор 10 10 1 1 5 5 
Ковбаса напівкопчена  124 120 12,4 12 62 60 
Горошок зелений 
консервований    

154 100 15,4 10 77 50 

Цибуля ріпчаста 60 50 6 5 30 25 
Соус майонез - 150 - 15 - 75 
Яйця 1 ¼ шт. 50 1/8 шт. 5 5/8 шт. 25 

Вихід - 1000 - 100 - 500 
 

 Вимоги до якості сировини  
 
 Капуста білокачанна – качани свіжі, цілі, чисті, без пошкоджень. 
 Ковбаса напівкопчена – поверхня чиста, суха, безплямиста, щільної консистенції, з 
ароматом копчення. 
 Оцет – прозорий, безкольоровий, без зайвих запахів, кислий. 
 Цибуля ріпчаста – цибулини щільні, чисті, сухі, не проросші, без пошкоджень і 
захворювань. 
 Горошок зелений консервований – зерна цілі, без оболонок від зерен, однорідні по 
забарвленню та розміром. 
  Яйця – шкаралупа чиста, міцна, без запаху. 
 Майонез – ніжний, злегка гострий, достатньо густий, колір від білого до кремового. 

 
Технологія приготування 

 
 Білокачанну капусту шаткують, прогрівають з оцтом, сіллю, 

охолоджують і заправляють цукром. Потім капусту змішують з частиною ковбаси, 
нарізаної дрібними кубиками або соломкою, зеленим горошком, шаткованою 
цибулею, заправляють соусом майонез і перцем. 

Салат викладають у салатник, прикрашають круто звареними яйцями, ковбасою. 
 

Вимоги до якості страв 
 

          Зовнішній вигляд – продукти нарізані соломкою, салат викладено гіркою, 
          оформлено яйцями, ковбасою, зеленню. 
          Смак і запах – приємний, запах напівкопченої ковбаси. 
          Колір – властивий продуктам, які є в салаті. 
          Консистенція – хрумка. 
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Технологічна картка 
Салат "Янтар" 

 
Збірник рецептур № 1.38  Київ "А.С.К." - 2005 
  

 
 
 Вимоги до якості сировини  

 
           Сир твердий – жовтого кольору, без пошкодження, консистенція м’яка, плас- 
         тична, смак гострий, з кислинкою, властивий даному виду сира, без зайвих 
         смаків та запахів. 
         Яблука – свіжі, чисті,без пошкоджень та захворювань. 
         Яйця – шкаралупа чиста, міцна, без запаху. 
           Майонез – ніжний, злегка гострий, достатньо густий, колір від білого до кре- 
         мового. 
 

Технологія приготування 
 

             Сир натирають на терці з великими отворами. Яблука обчищають від   шкір- 
          ки і видаляють серцевину, нарізають соломкою або тоненькими скибочками,                       
          змішують з сиром і заправляють соусом майонез. Перед подаванням салат        
          прикрашають вареними яйцями. 
 

 Вимоги до якості страв 
         Зовнішній вигляд –  салат викладено гіркою, сир змішан з яблуками, заправ- 
         лений соусом майонез, оформлений вареними яйцями. 
         Смак і запах – приємний, запах сиру та свіжих яблук. 
          Колір – властивий продуктам, які є в салаті. 
          Консистенція – сиру м’яка, яблук - хрумка.  
 
 
 

 
 

На 1000 грам На 1 порцію На 5 порцій Сировина 
брутто нетто брутто нетто брутто нетто 

Сир твердий 500 460 50 46 250 230 
Яблука свіжі 357 250 35, 7 25 178,5 125 
Яйця 2 ½ шт. 100 ¼ шт. 10 1 ¼ шт. 50 
Соус-майонез - 200 - 20 - 100 

Вихід - 1000 - 100 - 500 
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Технологічна картка 
Салат "Рибний " 

                
                   Збірник рецептур № 95  Київ "А.С.К." - 2005 

На 1 порцію На 5 порцій Сировина 
брутто нетто брутто нетто 

Окунь морський 45 30 225 150 
Маса припущеної риби - 25 - 125 
Картопля 55 45 275 225 
Огірки свіжі або солоні 38 30 190 150 
Помідори свіжі 18 15 90 75 
Горошок зелений консервований 15 10 75 50 
Майонез 30 30 150 150 

Вихід - 150 - 750 
 

Вимоги до якості сировини 
 

         Риба-поверхня чиста, без пошкоджень, зябра від темно-червоного до рожевого, 
         щільної консистенції, без зайвих смаків та запахів. 
         Картопля – клубні цілі, чисті, щільні, сухі, не проросщі, без пошкоджень. 
         Огірки свіжі – цілі, без пошкоджень. 
         Огірки солоні - щільної консистенції, на смак хрумкі, в міру солоні, трохи кис 
         лі. 
         Помідори - плоди свіжі, цілі, чисті, щільної консистенції, не перезрілі, без 
         пошкоджень. 
         Горошок зелений консервований – зерна цілі, без оболонок від зерен, одно-      
         рідні по забарвленню та розміром. 

Майонез – ніжний, злегка гострий, достатньо густий, колір від білого до   
кремового. 

Технологія приготування 
 

Розібрати рибу на чисте філе та припустити. Припущену рибу охолодити та  
нарізати тонкими скибочками. Огірки та картоплю , нарізані тонкими скібочками змішати 
з зеленим горошком, додати рибу, заправити майонезом. 

Салат викласти гіркою, оформити скибочкою риби, помідором.  
 

 Вимоги до якості страв 
 
         Зовнішній вигляд –салат викладено у салатнику гіркою, оформлено скибочкою                   
          риби, помідором, полито майонезом.  
          Смак і запах – приємні, привкус риби.  
          Колір – властивий продуктам, які є в салаті. 
          Консистенція – риби та варених овочів м’яка, сирих трохи хрустка.  
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Технологічна картка 
Вінегрет з грибами 

                
                   Збірник рецептур № 102  Київ "А.С.К." - 2005 

На 1 порцію На 5 порцій Сировина 
брутто нетто брутто нетто 

Картопля 28,9 21 144,5 105 
Буряк 19,1 15 95,5 75 
Морква 12,6 10 63 50 
Огірки солоні 18,8 15 94 75 
Капуста квашена 21,4 15 107 75 
Цибуля ріпчаста 17,9 15 89,5 75 
Гриби солоні або мариновані 24 20 120 100 
Заправка для салату: 10 10 50 50 
Масло рослинне 2,5 2,5 12,5 12,5 
Оцет 7,5 7,5 37,5 37,5 
Цукор 0,5 0,5 2,5 2,5 
Перець чорний мелений 0,02 0,02 0,1 0,1 
Сіль 0,2 0,2 1,0 1,0 

Вихід - 100 - 500 
 

Вимоги до якості сировини 
 Картопля – клубні цілі, чисті, щільні, сухі, не проросщі, без пошкоджень. 
 Буряк – коренеплоди свіжі, цілі, чисті, без пошкоджень. 
 Морква - коренеплоди свіжі, цілі, чисті, соковиті, без пошкоджень. 
 Огірки солоні - щільної консистенції, на смак хрумкі, в міру солоні, трохи кислі. 
 Капуста квашена – колір світло-солом’яний, смак кислувато-солоноватий, без 

зайвих  смаків і запахів. 
 Цибуля ріпчаста - цибулини щільні, чисті, сухі, не проросщі, без  пошкоджень і 

захворювань. 
 Гриби солоні або мариновані – чисті, цілі, з пружною та щільною м’якоттю, без  

пошкоджень і захворювань. 
 Технологія приготування 

 Варені очищені картоплю, буряк та моркву; очищені солоні огірки нарізають 
скибочками; капусту квашену перебирають, віджимають і шинкують. Ріпчасту цибулю 
нарізають напівкільцями. Гриби відділяють від розсолу або маринаду і промивають. 
Крупні гриби нарізають. 
 Підготовлені овочі з’єднають, додають заправку, перемішують. 
               

 Вимоги до якості страв 
Зовнішній вигляд – вінегрет з грибами викладено у салатнику гіркою, зверху  

оформлено грибами і зеленню.  
Смак і запах – приємні, аромат грибів, смак кислувато- гострий. 
Колір – властивий продуктам, які є в салаті 
Консистенція – варених овочів м’яка, солоних - трохи хрустка.  
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Дахновська Тетяна Миколаївна – майстер 
виробничого навчання ДНЗ "Одеський 
професійний ліцей сфери послуг 
Південноукраїнського національного 
педагогічного університету імені К. Д. 
Ушинського" 
 
 
 
 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА 
 

уроку виробничого навчання 
 

Тема програми: " Виконання машинних строчок і швів" 
 

Тема уроку: " Виконання крайових швів обкантовувальний, у  підгін…)" 
 

Професія – "Кравець" 
Код – 7433 
Кваліфікація – 2 розряд 

 
Мета уроку:  

а) навчальна – удосконалення умінь і навичок учнів підчас виконання крайових 
швів (обкантовувальний, у підгін…). 

б) розвивальна – на основі знань і умінь формувати самостійність та наполегливість 
у роботі; 

 в) виховна – сприяти вихованню відповідальності учнів до навчання; 
взаємоповаги; взаємодопомоги. 
Тип уроку – засвоєння нових знань та навичок. 
Вид уроку – виробниче навчання. 
Матеріально – технічне забезпечення – плакати: ,"Виконання крайових швів 
(обкантовувальний, у підгін…)"  роздатковий матеріал, план уроку.  
Міжпредметні зв’язки – обладнання, технологія виготовлення жіночого одягу, 
матеріалознавство. 
 
Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, наочний, проблемний, індивідуальна 
робота в позаурочний час.  
 
Форми організації навчальної діяльності учнів:  групова, індивідуальна.  
 
Література – Н.В. Батраченко, В.П. Головінов, Н.М. Каменєва "Технологія виготовлення 
жіночого одягу". 
 

Хід уроку: 
І. Організаційна частина:    

  - перевірка наявності учнів;  
  - перевірка готовності учнів до уроку.  

ІІ. Актуалізація знань:    
1. Повідомлення теми, мети уроку; 
2. Перевірка знань попереднього матеріалу.  
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1.  Питання: Що таке волого – теплова обробка швейних виробів ? 
Відповідь: Волого – теплова обробка швейних виробів – це спеціальна обробка 

деталей або виробів вологою, теплом і тиском з використанням спеціального обладнання.  
2. Питання: Від чого залежить якість виробу при ВТО?  
Відповідь: ВТО здійснюється у процесі обробки виробів (внутрішнього процесна) і 

при обробці готової продукції (остаточна), від якої значною мірою залежить якість 
виробу.  

3. Питання: З чого складається процес волого – теплової обробки?  
Відповідь: Процес волого - теплової обробки складається з трьох стадій: 
1)розм’якшування волокна вологою і теплом;  
2)надання необхідної форми деталям під тиском; 
3)закріплення отриманої форми видаленням вологи теплом і тиском. Методами 

ВТО є: прасування, пресування та відпарювання.  
4. Питання: Які методи ВТО Ви знаєте?  
Відповідь: Методами ВТО є: прасування, пресування та відпарювання. 
5. Питання: Які режимами ВТО Ви знаєте?  

Відповідь: Режимами ВТО є: температура нагрівання праски, ступінь зволоження, тиск і 
час впливу. 

6. Питання: Що таке пропрасовувач? 
Відповідь: При виконанні операції ВТО застосовується пропрасовувач. Він захищає 
оброблювані деталі від лас і обпалів. Пропрасовувач – це шматок прямокутної або 
квадратної форми тонкої лляної або полотняної тканини. 

7. Питання: Що входить до основного обладнання та пристосування для волого – 
теплових робіт? 
Відповідь: До основного обладнання та пристосування для волого – теплових робіт 
входять: прасувальний стіл з електропраскою, преси, різноманітні колодки та 
пароповітряні манекени. 

8. Питання: Що потрібно бути під ногами працюючого з праскою? 
Відповідь: Під ногами працюючого має бути дерев’яний настил або гумовий 

килимок. 
9. Питання: Чому дорівнює маса утюга для прасувальних робіт? 
Відповідь: Для виконання прасувальних операцій використовуються праски масою 

2,4 -6 кг.  
10. Питання: Що потрібно для підвищення продуктивності праці ВТО? 
Відповідь: Для підвищення продуктивності праці, поліпшення якості 

оброблюваних виробів, а також для полегшення волого-теплових робіт застосовують такі 
пристосування: різноманітні колодки, пульверизатори і пропрасовувачі.  

11. Питання: Які види колодок, та навіщо вони Ви знаєте? 
Відповідь:  Прасувальні колодки виготовляють з дерев твердих порід. Залежно  від 

виду операцій колодки бувають різні за формою. Розглянемо їх. Для обробки бортів 
виробу.  

Для розпрасовування горловини виробу. 
Для спрасовування посадки рукавів виробу.  
Для розпрасовування крокових швів і штанів, бічних швів пальта.  
Для розпрасовування горловини виробу. 
Для розпрасовування плечових швів і шва вшивання коміра у горловину виробу. 
Для розпрасовування прямих швів виробу. 
Для розпрасовування плечових швів, а також запрасовування посадки рукавів 

виробу. 
Для відпарювання окатів рукавів виробу. 
Для розпрасовування швів рукавів виробу. 
Для припрасовування окатів рукавів виробу. 
Для зволоження тканини здійснюється пульверизатором. (показати на плакаті). 
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12. Питання: Для чого призначений пароповітряний манекен? 
Відповідь: Пароповітряний манекен застосовують для припрасування й 

відпарювання готових плечових швейних виробів. Манекен має жорсткий каркас і чохол з 
капронової повітронепроникної тканини. Виріб, одягнений на пароповітряний манекен, 
піддається послідовному впливу пару і гарячого повітря, у результаті чого всі нерівності 
тканини розправляються і виріб прасується.  

Не рекомендується застосовувати пароповітряні манекени для виробів з 
прокладками, що утеплюють, і оздобленням з натурального хутра. 
 

ІІІ. Формування нових знань та навичок. 
       —  Повідомлення нової навчальної інформації (теоретичні відомості); 
       — Відповідь викладача на запитання учнів. 
 

Ціль  уроку: 
       — набути знань з охорони праці на робочому місці. Організація робочого місця. 
Виконання крайових швів (обкантовувальний, у підгін…). 
       — вдосконалити вміння та навички із зазначеної теми.  
 

ІV. Закріплення нового матеріалу 
      — Перевірка знань учнів усним опитуванням або тестуванням: 
 

ІV. Підведення підсумків уроку 
      — Аналіз причин помилок, допущених учнями на уроці, способи їх усунення; 
      — Повідомлення та обґрунтування виставлених оцінок; 
      — Видача домашнього завдання. 
 

Домашнє завдання: 
      — Закріпити набуті знання. 
 
 

Теоретичні та практичні відомості. 
" Охорона праці  при виконанні машинних робіт" 

 
1. Працюючий на швейній машині повинен строго дотримуватись безпечних умов 

праці. 
При невмілому і неуважному ставленні до роботи на зшивних і спеціальних 

машинах працюючий зазнає сам та ті, хто поруч, небезпеки (проколи пальців машинною 
голкою, попадання осколків ґудзиків і голок в очі).  

2. Стати до роботи на зшивних спеціальних швейних машинах можна тільки після 
проведення первинного інструктажу на робочому місці. 

3. Перед початком роботи необхідно перевірити справність машини, а у разі 
виявлення неполадок викликати механіка. 

4. Забороняється працювати без гумового килимка на металеві педалі. 
5. При виконанні роботі на спеціальній краєобметувальній машині пальці рук 

необхідно тримати на краю платформи машини.  
6. Щоб уникнути травм, роботу на швейній машині потрібно починати плавним 

натисканням на педаль.  
7. Щоб волосся не потрапило до машини та запобігти удару ниткопритягувача, не 

варто нахилятися дуже низько до машини. 
8. Нитки та клаптики, що випадково потрапили до  привідного механізму, діставати  

тільки при вимкненому електродвигуні.  
9. Не гальмувати рукою махове колесо машини, щоб уникнути травмування рук. 
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10. Не доторкатися до голки, не відривати і не знімати детальні й запобіжні 
пристосування на ходу машини. 

11. Спрацьовані та зламані голки не кидати на підлогу, а складати у визначене 
місце. 

12. При роботі не відволікатися самому і не відвертати увагу інших.  
13. Утримувати в чистоті та порядку робоче місце. 
14. Перед тим, як залишити своє робоче місце, необхідно вимкнути машину.  
15. Неправильне розташування рук під час роботи на швейні машині може 

призвести до проколювання пальців голкою і травмування рук частинами машини, що 
рухаються.  

16. Змащувати, чистити машину, міняти голку, надівати ремінь на шків машини, 
втягувати верхню нитки необхідно тільки при вимкненому електродвигуні, знявши ноги з 
педалі. 

Обладнання,матеріали,  інструменти та пристрої. 
17. Забороняється класти ножиці та інші предмети біля частин машини, що 

рухаються. 
18. При роботі на ґудзиковій машині необхідно користуватися захисним екраном. 
19. Не працювати без взуття, щоб уникнути травмування ніг.  
20. Стежити за чистотою свого робочого місця, не розкидати нитки, булавки, 

бобіни й інші предмети, зберігати їх у призначеному для цього місці.  
21. Після закінчення роботи прибрати робоче місце.  
22. Якщо Ви отримали травму, зверніться до медпункту, попередьте адміністрацію.   
 
Обладнання, матеріали,  інструменти та пристрої. 
Швейна машина – 1; прасувальний стіл з праскою – 1; гвинтовий стілець – 

1;ножиці – 1;  сантиметрова стрічка -1;  наперсток – 1;  нитки – 2; лінійка або трикутник – 
1; крейда, мило -1; голочниця зі швейними голками та кравецькі булавки – 1; 
оброблювальні деталі – 15.  
 

Виконання крайових швів. 
1. Крайові шви призначені для обробки виробів і захисту зрізів деталей від обсипання 

ниток. 
Для обробки окантовувальним швів необхідно смужка тканини завширшки 20-30мм, 

викроєна у поперечному або косому напрямку поздовжньої нитки тканини. Довжина 
смужки дорівнює довжині оброблюваної деталі. 

2. Окантовувальний шов з відкритим зрізом призначений для 
оформлення зрізів (деталей верхнього одягу). Складіть основу 
деталей зі смужкою тканини лицьовими сторонами всередину, 
вирівнюючи зрізи. Пришийте смужку тканини до основної деталі, 
відступаючи 3-4мм від зрізів. Обгорніть щільно зрізи шва смужкою 
тканини, створюючи кант завширшки 3-4мм. Настрочіть смужку 
тканини, відступаючи 1мм від шва пришивання смужки тканини.  

 
3. Окантовувальний шов з закритими зрізами застосовується при виготовленні 

легкого одягу для окантування пройми, горловини, низу 
виробу та ін.. Накладіть смужку тканини для окантовування 
на виворітну сторону основної деталі лицьовою стороною 
донизу, вирівнюючи зрізи. Пришийте смужку тканини до 
основної деталі на відстані 3-4мм від зрізу. Обігніть  щільно 
зрізи шва смужкою тканини, підгинаючи вільний зріз 
усередину, створюючи  кант завширшки 3-4мм. Настрочіть 
смужку тканини, відступаючи 1мм від підігнутого краю 

смужки.  
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4. Окантовувальний шов зі зрізами, закритими смужкою 

тканини, складеної вдвоє, використовується при 
виготовленні легкого одягу для обкантовування пройми, 
горловини тощо. Запрасуйте смужку тканини, складену 
вздовж навпіл виворітною стороною всередину. Складіть 
основу деталь зі смужкою тканини лицьовими сторонами 
всередину. Пришийте смужку тканини до основної деталі, 
відступаючи 3-5мм від зрізів. Обігніть щільно зрізи шва 
смужкою тканини, утворюючи кант завширшки 3-5мм. 
Закріпіть кант строчкою у шов пришивання смужки 
тканини до основної деталі.  

 

 
 

5. Окантовувальний шов спеціальною тасьмою застосовується 
при виготовленні верхнього одягу для окантовування внутрішніх 
зрізів підборів, низу виробу. Такий шов виконується з 
використанням пристосування для двостороннього окантування 
країв деталей.  

 
 
 
 

6. Шов у підгин з відкритими зрізом використовується у виробах 
з щільних тканин зі зрізами, що не вобсипаються. Позначте на 
основній деталі лінію підгину з лицьової сторони, Відступаючи 
30-40мм від зрізу. Перегніть деталь по лінії підгину виворітною 
стороною всередину. Заметайте припуск на підгин, відступаючи 
7-10мм від підігнутого краю деталі. Підігнутий край деталі 
запрасуйте. Прокладіть строчку на відстані 20-30мм від 
підігнутого краю деталі. Витягніть нитки заметування.  

 
 

7. Шов у підгин з закритими зрізом призначений для 
застрочування країв деталей низу виробу, підкладки, 
рукавів. Позначте на основній деталі відстань від 
підігнутого краю до краю внутрішнього підгину відповідно 
до моделі. Ширина внутрішнього підгину дорівнює 5-7мм. 
Прокладіть закріплюючу строчку на відстані 1-2мм від 
внутрішнього підгину краю деталі.  

 
 

 
8. Шов у підгин з окантованим зрізом застосовується для 
оформлення зрізів з щільних тканин. Окантуйте внутрішній зріз 
основної деталі смужкою тканини, утворюючи кант завширшки 
3-5мм. Запрасуйте підігнутий край основної деталі по лінії 
підгину. Прокладіть строчку в шов пришивання смужки 
тканини до основної  деталі.  
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9. Шов у підгин з пришивною підкладкою призначений для обробки 
низу виробу і рукавів верхнього одягу з підкладкою. Позначте лінію 
підгину низу на основній деталі. Запрасуйте низ 
деталі по лінії підгину.Прострочіть строчку від підігнутого краю 
основної деталі підгину низу з підкладкою лицьовими сторонами 
всередину. Пришийте підкладку до внутрішнього зрізу основної 
деталі швом завширшки 10мм.  
 
 

 
10. Обшивний шов з утворенням канта використовується при обробці країв бортів, 

клапанів, комірів та інших деталей одягу. При подальшій обробці 
припуски на шви вивертають всередину. Складіть дві деталі лицьовими 
сторонами всередину, вирівнюючи зрізи. Обшийте деталі швом 
завширшки 5-7мм. Підріжте припуски на шви, залишаючи 2-3мм. 
Виверніть деталь на лицьову сторону. Виметайте шов обшивання 
деталі, утворюючи кант завширшки  

1-2мм з однієї деталі. Припрасуйте деталь, витягніть нитки 
виметування.  

 
 
10. Обшивний шов зі складною рамкою ( припуски на шви 

розкладені) призначений для обробки обшивних країв деталей. Складіть 
дві деталі лицьовими сторонами всередину, вирівнюючи зрізи. Обшийте 
деталі швом завширшки 4-6мм від зрізів. Розпрасуйте шов обшивання 
деталей. Обігніть припуски на шви обшивання однієї з деталей на 4-6мм. 
Закріпіть припуски на шви машинною строчкою, відступаючи 1-2мм від 
шва обшивання. Припрасуйте оброблену  деталь.  
 
 

11. Увага. При виконанні волого-теплових операцій шви деталей на 
прасувальному столі слід розташовувати паралельно краю столу. 

12.  Увага. Необхідно дотримуватися правил з техніки безпеки при виконанні 
прасувальних робіт.  

Питання до самоконтролю: 
1. Питання: Яке призначення крайових швів та що для цього необхідні? 
Відповідь:Крайові шви призначені для обробки виробів і захисту зрізів деталей від 

обсипання ниток. Для обробки окантовувальним швів необхідно смужка тканини 
завширшки 20-30мм, викроєна у поперечному або косому напрямку поздовжньої нитки 
тканини. Довжина смужки дорівнює довжині оброблюваної деталі. 

2. Питання: Які шви відносять до крайових швів? 
Відповідь: 1) Окантовувальний шов з відкритим зрізом; 
2) Окантовувальний шов з закритими зрізами; 
3) Окантовувальний шов зі зрізами, закритими смужкою тканини, складеної вдвоє; 
4) Окантовувальний шов спеціальною тасьмою; 
5) Шов у підгин з відкритими зрізом ; 
6) Шов у підгин з закритими зрізом; 
7) Шов у підгин з окантованим зрізом; 
8) Шов у підгин з пришивною підкладкою; 
9) Обшивний шов з утворенням канта; 
10) Обшивний шов зі складною рамкою.  
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3. Питання:Як виконується окантовувальний шов з відкритим зрізом призначений 
для оформлення зрізів? 

Відповідь: Окантовувальний шов з відкритим зрізом призначений для оформлення 
зрізів (деталей верхнього одягу). Складіть основу деталей зі смужкою тканини лицьовими 
сторонами всередину, вирівнюючи зрізи. Пришийте смужку тканини до основної деталі, 
відступаючи 3-4мм від зрізів. Обгорніть щільно зрізи шва смужкою тканини, створюючи 
кант завширшки 3-4мм. Настрочіть смужку тканини, відступаючи 1мм від шва 
пришивання смужки тканини.  

4.Питання: Як виконується окантовувальний шов зі зрізами, закритими смужкою 
тканини. 

Відповідь: Окантовувальний шов зі зрізами, закритими смужкою тканини, 
складеної вдвоє, використовується при виготовленні легкого одягу для обкантовування 
пройми, горловини тощо. Запрасуйте смужку тканини, складену вздовж навпіл 
виворітною стороною всередину. Складіть основу деталь зі смужкою тканини лицьовими 
сторонами всередину. Пришийте смужку тканини до основної деталі, відступаючи 3-5мм 
від зрізів. Обігніть щільно зрізи шва смужкою тканини, утворюючи кант завширшки 3-
5мм. Закріпіть кант строчкою у шов пришивання смужки тканини до основної деталі. 

5. Питання: Як виконується окантовувальний шов спеціальною тасьмою? 
Відповідь: Окантовувальний шов спеціальною тасьмою застосовується при 

виготовленні верхнього одягу для окантовування внутрішніх зрізів підборів, низу виробу. 
Такий шов виконується з використанням пристосування для двостороннього окантування 
країв деталей.  

6. Питання:Чим відрізняється окантовувальний шов з відкритим зрізом від 
окантовувального шва із закритим зрізом? 

Відповідь: Окантовувальний шов з відкритим зрізом призначений для оформлення 
зрізів (деталей верхнього одягу). Складіть основу деталей зі смужкою тканини лицьовими 
сторонами всередину, вирівнюючи зрізи. Пришийте смужку тканини до основної деталі, 
відступаючи 3-4мм від зрізів. Обгорніть щільно зрізи шва смужкою тканини, створюючи 
кант завширшки 3-4мм. Настрочіть смужку тканини, відступаючи 1мм від шва 
пришивання смужки тканини.  

Окантовувальний шов з закритими зрізами застосовується при виготовленні 
легкого одягу для окантування пройми, горловини, низу виробу та ін.. Накладіть смужку 
тканини для окантовування на виворітну сторону основної деталі лицьовою стороною 
донизу, вирівнюючи зрізи. Пришийте смужку тканини до основної деталі на відстані 3-
4мм від зрізу. Обігніть  щільно зрізи шва смужкою тканини, підгинаючи вільний зріз 
усередину, створюючи  кант завширшки 3-4мм. Настрочіть смужку тканини, відступаючи 
1мм від підігнутого краю смужки. 

7. Питання:  Які  бувають шви у підгин? 
Відповідь: Шви у підгинбувають: з відкритими зрізом; з закритими зрізом.  
8. Питання: Як виконується шов у підгин із закритим зрізом? 
Відповідь: Шов у підгин з закритими зрізом призначений для 

застрочування країв деталей низу виробу, підкладки, рукавів. Позначте на 
основній деталі відстань від підігнутого краю до краю внутрішнього 
підгину відповідно до моделі.  Ширина внутрішнього підгину дорівнює 5-
7мм. Прокладіть закріплюючу строчку на відстані 1-2мм від внутрішнього 
підгину краю деталі.  
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Алгоритм виконання машинних строчок і швів  
(" Виконання крайових швів (обкантовувальний, у підгін…)"). 

№ 
з/п Операція 

Графічне зображення. 
Операції. Технічні умови 

виконання 
1 Крайові шви призначені для обробки виробів і 

захисту зрізів деталей від обсипання ниток. 
Для обробки окантовувальним швів необхідно 
смужка тканини завширшки 20-30мм, 
викроєна у поперечному або косому напрямку 
поздовжньої нитки тканини. Довжина смужки 
дорівнює довжині оброблюваної деталі. 
  

2 Окантовувальний шов з відкритим зрізом 
призначений для оформлення зрізів (деталей 
верхнього одягу). Складіть основу деталей зі 
смужкою тканини лицьовими сторонами 
всередину, вирівнюючи зрізи. Пришийте 
смужку тканини до основної деталі, 
відступаючи 3-4мм від зрізів. Обгорніть 
щільно зрізи шва смужкою тканини, 
створюючи кант завширшки 3-4мм. 
Настрочіть смужку тканини, відступаючи 1мм 
від шва пришивання смужки тканини.  

 

3 Окантовувальний шов з закритими зрізами 
застосовується при виготовленні легкого 
одягу для окантування пройми, горловини, 
низу виробу та ін.. Накладіть смужку тканини 
для окантовування на виворітну сторону 
основної деталі лицьовою стороною донизу, 
вирівнюючи зрізи. Пришийте смужку тканини 
до основної деталі на відстані 3-4мм від зрізу. 
Обігніть  щільно зрізи шва смужкою тканини, 
підгинаючи вільний зріз усередину, 
створюючи  кант завширшки 3-4мм. 
Настрочіть смужку тканини, відступаючи 1мм 
від підігнутого краю смужки.  

 

4 Окантовувальний шов зі зрізами, закритими 
смужкою тканини, складеної вдвоє, 
використовується при виготовленні легкого 
одягу для обкантовування пройми, горловини 
тощо. Запрасуйте смужку тканини, складену 
вздовж навпіл виворітною стороною 
всередину. Складіть основу деталь зі 
смужкою тканини лицьовими сторонами 
всередину. Пришийте смужку тканини до 
основної деталі, відступаючи 3-5мм від зрізів. 
Обігніть щільно зрізи шва смужкою тканини, 
утворюючи кант завширшки 3-5мм. Закріпіть 
кант строчкою у шов пришивання смужки 
тканини до основної деталі.  
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5 Окантовувальний шов спеціальною тасьмою 

застосовується при виготовленні верхнього 
одягу для окантовування внутрішніх зрізів 
підборів, низу виробу. Такий шов виконується 
з використанням пристосування для 
двостороннього окантування країв деталей. 

 

6 Шов у підгин з відкритими зрізом 
використовується у виробах з щільних тканин 
зі зрізами, що не вобсипаються. Позначте на 
основній деталі лінію підгину з лицьової 
сторони, Відступаючи 30-40мм від зрізу. 
Перегніть деталь по лінії підгину виворітною 
стороною всередину. Заметайте припуск на 
підгин, відступаючи 7-10мм від підігнутого 
краю деталі. Підігнутий край деталі 
запрасуйте. Прокладіть строчку на відстані 
20-30мм від підігнутого краю деталі. 
Витягніть нитки заметування.  

 

7 Шов у підгин з закритими зрізом призначений 
для застрочування країв деталей низу виробу, 
підкладки, рукавів. Позначте на основній 
деталі відстань від підігнутого краю до краю 
внутрішнього підгину відповідно до моделі.  
Ширина внутрішнього підгину дорівнює 5-
7мм. Прокладіть закріплюючу строчку на 
відстані 1-2мм від внутрішнього підгину краю 
деталі.  

 

8 Шов у підгин з окантованим зрізом 
застосовується для оформлення зрізів з 
щільних тканин. Окантуйте внутрішній зріз 
основної деталі смужкою тканини, 
утворюючи кант завширшки 3-5мм. 
Запрасуйте підігнутий край основної деталі по 
лінії підгину. Прокладіть строчку в шов 
пришивання смужки тканини до основної  
деталі.  

 

9 Шов у підгин з пришивною підкладкою 
призначений для обробки низу виробу і 
рукавів верхнього одягу з підкладкою. 
Позначте лінію підгину низу на основній 
деталі. Запрасуйте низ 
деталі по лінії підгину. Прострочіть строчку 
від підігнутого краю основної деталі підгину 
низу з підкладкою лицьовими сторонами 
всередину. Пришийте підкладку до 
внутрішнього зрізу основної деталі швом 
завширшки 10мм.  
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10 Обшивний шов з утворенням канта 

використовується при обробці країв бортів, 
клапанів, комірів та інших деталей одягу. При 
подальшій обробці припуски на шви 
вивертають всередину. Складіть дві деталі 
лицьовими сторонами всередину, вирівнюючи 
зрізи. Обшийте деталі швом завширшки 5-
7мм. Підріжте припуски на шви, залишаючи 
2-3мм. Виверніть деталь на лицьову сторону. 
Виметайте шов обшивання деталі, утворюючи 
кант завширшки  
1-2мм з однієї деталі. Припрасуйте деталь, 
витягніть нитки виметування.  

 

11 Обшивний шов зі складною рамкою ( 
припуски на шви розкладені) призначений для 
обробки обшивних країв деталей. Складіть дві 
деталі лицьовими сторонами всередину, 
вирівнюючи зрізи. Обшийте деталі швом 
завширшки 4-6мм від зрізів. Розпрасуйте шов 
обшивання деталей. Обігніть припуски на 
шви обшивання однієї з деталей на 4-6мм. 
Закріпіть припуски на шви машинною 
строчкою, відступаючи 1-2мм від шва 
обшивання. Припрасуйте оброблену  деталь. 

 

12 Увага. При виконанні волого-теплових 
операцій шви деталей на прасувальному столі 
слід розташовувати паралельно краю столу.  
 

 
13 Увага. Необхідно дотримуватися правил з 

техніки безпеки при виконанні прасувальних 
робіт.  
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ЗМІСТ 
 
 

 
 

ВВіісснниикк  ННММЦЦ  ППТТОО  ззааппрроошшууєє  ааввттоорріівв  ддоо  ааккттииввннооггоо  
ссппііввррооббііттннииццттвваа!!   

  
У Віснику НМЦ ПТО в Одеський області друкуються статті, проблемні та 

дискусійні нариси, спостереження з практики, методичні та педагогічні розробки, що 
відображають широке коло питань професійно-технічної освіти, а також суміжних 
освітянських проблем.  
 Оригінал роботи подається до НМЦ ПТО в електронному вигляді. Рукопис 
повинен бути українською мовою, набраний в редакторі  Word (версія після 97). Обсяг 
матеріалів (з урахуванням малюнків, таблиць і підписів до них, списку літератури) не 
повинен перевищувати 8-10 сторінок та 5-ти малюнків для статей; 15-20 сторінок та 8 
малюнків для методичних розробок. Матеріали надсилаються на електронну пошту НМЦ 
ПТО за адресою: nmcpto@ukr.net з позначкою "Матеріали у Вісник НМЦ ПТО". 
 Перед основним текстом статті обов'язково вказуються прізвище, ім'я, по-батькові 
автора або співавторів (повністю), повна назва установи, в якій автор працює, посада, 
контактні телефони для зв'язку. До матеріалу додається письмова згода автора на друк 
матеріалу. 
 Тексти статей та всі матеріали до них повинні бути ретельно відредаговані, 
перевірені та підписані авторами. Всі представлені матеріали рецензуються й 
обговорюються методичною радою. Редакційна колегія НМЦ ПТО залишає за собою 
право скорочення та виправлення надісланих статей. Рукописи статей, що прийняті до 
публікування, авторам не повертаються.  
 

До уваги авторів 
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