Опис окремої одиниці освітньої програми
(навчальної дисципліни)
1.33. Технологічний практикум (технічні види праці)
Тип дисципліни:
обов’язкова
Семестр:
третій, четвертий, п’ятий
Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин – 420 (кредитів ЄКТС – 14), аудиторні години: практичні – 192.
Лектори:
кандидат педагогічних наук, старший викладач Матвісів Я.Я.,
старший викладач Ясеницький В.Є.
Результати навчання:
Знати:
– види технічної документації; властивості металів; прийоми правлення і розмічання,
гнуття металу; будову і призначення різних видів ножиць;
– з’єднання металу, рубання, різання, обпилювання металів; технологію обробки дроту;
– способи ручного нарізання внутрішньої і зовнішньої різьби;
– технологію фарбування; способи завершальної опоряджувальної обробки металевих
заготовок;
– види і технології художньої обробки металу;
– будову та геометричні параметри токарних різців; будову та принцип дії токарногвинторізних верстатів шкільного та промислового типів; правила безпечної праці при
роботі на токарних та заточних верстатах;
– технологію обробки циліндричних, конічних і фасонних поверхонь на токарногвинторізному верстаті;
– будову і роботу пристосувань, що застосовуються для нарізання різьб на токарногвинторізному верстаті; технологію нарізання різьб плашками, мітчиками і різцями на
токарно-гвинторізному верстаті;
– класифікацію фрез та їх геометричні параметри; будову і роботу настільного
горизонтально-фрезерного верстата НГФ-110ШЧ;
– технологію фрезерування плоских зовнішніх, внутрішніх і фасонних поверхонь; режими
різання і правила їх вибору при фрезеруванні плоских зовнішніх, внутрішніх і фасонних
поверхонь; правила безпеки праці при роботі на фрезерних верстатах;
– властивості деревини; вади деревини; види пиломатеріалів; сушіння деревини;
– інструменти для розмічання деревини; послідовність розмічання;
– столярні технології обробки деревини (розмічання, пиляння, стругання, точіння
свердління та довбання деревини);
– столярні з’єднання й чистове опорядження деревини;
– техніки художнього оздоблення деревини: випалювання та розпис; різьблення (контурне
тригранно-виїмчасте, плоско-рельєфне, об’ємне); інкрустація, інтарсія та маркетрі.
Спосіб навчання:
аудиторне.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:
– художнє проектування;
– креслення;
– матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.
Зміст навчальної дисципліни:
Ручна обробка металів: правлення та розмічання металу; різання листового металу
ножицями; гнуття металу; фальцеві з’єднання; рубання зубилом і різання металу ножівкою;
обпилювання металу; з’єднання металу; свердління отворів; нарізання різьби; оздоблення
металу.

Механічна обробка металів: основні відомості про токарну обробку металів; токарногвинторізні верстати, їх будова та призначення; токарні різці; будова токарного прохідного
різця та його геометричні параметри, класифікація токарних різців; обробка циліндричних
поверхонь; обробка конічних поверхонь; обробка фасонних поверхонь; обробка торцевих
поверхонь; обробка різьбових поверхонь; основні відомості про фрезерну обробку металів;
технологія фрезерування плоских зовнішніх, внутрішніх і фасонних поверхонь.
Ручна та механічна обробка деревини: будова деревини та її властивості; столярні операції в
деревообробництві; розмічання деревини; пиляння деревини; пиляння ручним та
електрифікованим інструментом; механічне пиляння; стругання деревини; стругання ручним
та електрифікованим інструментом; механічне стругання; свердління та довбання деревини;
довбання та свердління ручним та електрифікованим інструментом; механічне довбання та
свердління; точіння деревини; будова токарного верстата; пристрої, інструмент та матеріали
для точіння деревини; прийоми точіння циліндричних, конічних, фасонних та внутрішніх
поверхонь; з’єднання деревини; з’єднання цвяхами, шурупами; склеювання деревини;
з’єднання по довжині та ширині; шипові з’єднання; опорядження деревини; прозора та
непрозора обробка; шліфування; оздоблювальна підготовка; оздоблення поверхонь деталей і
виробів лакофарбовими матеріалами.
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Форми та методи навчання:
– пояснення, ілюстрування, демонстрування, вправи для закріплення, самостійне виконання
студентами індивідуальних завдань.
Методи і критерії оцінювання:
– поточний контроль: усне опитування – проводиться у процесі захисту практичних робіт та
індивідуальних навчальних завдань; контрольна робота;
– підсумковий контроль: диференційований залік у третьому, четвертому та п’ятому
семестрах;
100-бальна шкала оцінювання.
Мова навчання:
українська.
Кафедра:
технологічної та професійної освіти.

