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до нового навчального року 

 

 

 

Викладання трудового навчання 
у 2016/2017 н.р. 

 

Викладаючи трудове навчання, 
вчитель має широкі можливості щодо 
формування життєво необхідних компе- 
тентностей в учнів 5-11 класів. На уроках 
трудового навчання в учнів формуються: 
критичне мислення, креативність, іні- 
ціативність, оцінка ризиків, прийняття 
рішень і конструктивне керування емо- 
ціями, чинники які є важливими в усіх 
ключових компетентностях. Формування 
ключових компетентностей в основному 
залежатиме від того, як учитель вибере 
об’єкт праці для виготовлення учнями 
на уроцах. 

типовими навчальними планами для 
загальноосвітніх навчальних закладів 
на вивчення трудового навчання у 2016- 
2017 н.р. передбачено: 

- у 5 – 6 класах – 2 год. на тиждень; 
- у 7 класах – 1 год. на тиждень; 
- у 8 класах – 1 год. на тиждень; 
- у 9 класах – 1 год. на тиждень; 
- у 10 – 11 класах (незалежно від 

профілю) – 1 год. на тиждень; 
- у 10 – 11 класах технологічного про- 

філю – 6 год. на тиждень. 
Кількість годин на вивчення на- 

вчального предмета «трудове навчан- 
ня» в усіх класах може збільшуватись 
за рахунок часу варіативної складової 

навчальних планів, передбаченої на 
навчальні предмети, факультативи, ін- 
дивідуальні заняття та консультації. За 
рахунок  варіативної  складової можна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обов’язкова для вивчення складова 
трудового навчання розрахована на 
засвоєння окремими групами хлопців і 
дівчат. Вона займає приблизно половину 
навчального часу. Обов’язкова складова 
вивчається у 7-8 класах у першому пів- 
річчі. 

Варіативні модулі обирає вчитель  
у залежності від матеріально-технічної 
бази, фахової підготовленості, регіо- 
нальних традицій наповнюваності класів 
та бажання учнів. Освоєння варіативних 
модулів здійснюється на основі проек- 
тно-технологічної діяльності. Варіативні 
модулі поділені на такі групи: 5-6 клас, 
7-9 клас. Для кожного 7 та 8 класів 
слід обирати 1 варіативний модуль, на 
освоєння якого відводиться 16 годин 
навчального часу. Освоєння варіативних 

впроваджувати курси за вибором техно- 
логічного спрямування. 

Навчання хлопців і дівчат на уроках 
трудового навчання має відбуватися 

окремо. Поділ класів на групи здійсню- 
ється відповідно до нормативів, затвер- 

джених наказом Міністерства освіти і 
науки України від 20.02.02 р. №128, за 

наявності в класі більше 27 учнів для 
міських шкіл та більше 25 для сільських. 

якщо кількість учнів у класі не    дає 
змоги здійснити поділ на групи на 
гендерній основі, можна скористатись 
іншими варіантами формування груп: 
з паралельних класів; формування 
змішаної групи хлопців і дівчат; поділ 
на групи за рахунок варіативної частини 
навчального плану. 

У 8-му класі предмет «трудове на- 
вчання» буде вивчатись за навчальною 
програмою, що укладена відповідно до 
Державного стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти, затвердже- 
ною наказом Міністерства освіти і науки 
України №664 від 26.06.2012 з ураху- 
ванням змін, затверджених наказом Мі- 
ністерства освіти і науки України №585 
від 29.05.2015 р. та розміщена на офі- 
ційному веб-сайті МОН України (http:// 
mon.gov.ua/activity/education/zagalna- 
serednya/navchalni-programy.html).. 

Для вивчення трудового навчання 
учнями 8 класу пропонується три блоки 
(на вибір). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

модулів відбувається за окремо розро- 
бленими програмами до них. Вибирати 
варіативний модуль можна лише один 
раз у 7 чи 8 класі. 

Вся проектна документація (зо- 
браження виробу, розрахунок матеріа- 
лів, послідовність виготовлення тощо) 
учнями 8 класів виконується в робочих 
зошитах, на окремих аркушах чи в аль- 
бомах. Результатом діяльності учнів при 
вивченні кожного блоку обов’язкової для 
вивчення складової програми модуля 
має бути виріб, а будь-якого варіативно- 
го модуля – проект. 

До переліку практичних робіт варто 
включати такі, які сприяють формуван- 
ню національно-патріотичних почуттів 
учнів. Зокрема, це можуть бути пред- 
мети і речі, які у своєму змісті пов’язані 

з народною культурою українців, а саме: 
виготовлення  декоративно-ужиткових 
і ремісничих виробів, які були харак- 
терними для побуту українців. також 
це можуть бути вироби, що передають 
українським воїнам, які обороняють 
країну на сході, волонтерам, іншим лю- 
дям, які їх потребують (різноманітні за 
конструкцією та різні за складністю ви- 
готовлення «пічки», «якорі» для пошуку 
розтяжок, маскувальні сітки, сумки для 
аптечок, рукавиці, сувеніри з патріотич- 
ною символікою тощо). 

Вивчення теми «Основи проектної ді- 
яльності» можливе за двома варіантами: 

1) останньою темою обов’язкової 
для вивчення складової, після якої від- 
разу планується вивчення варіативних 
модулів; 

2) під час освоєння варіативних 
модулів. 

Для набуття учнями корисних нави- 
чок під час навчального процесу про- 
грамою передбачено розділ «технологія 
побутової діяльності». Особливість цьо- 
го розділу полягає в тому, що кожна його 
тема може вивчатися в будь-який час, 
не порушуючи при цьому календарний 
план. Це може бути після закінчення 
розділу, блоку чи модуля; перед закін- 
ченням чи на початку чверті, семестру, 
навчального року; у випадках, коли учні 
з тих чи інших причин (багато відсутніх, 
релігійні чи шкільні свята тощо) не мо- 
жуть виконати заплановану роботу. 

Порядок вивчення розділів і тем 
обов’язкової для вивчення складової 
визначено навчальною програмою. 

Резерв часу, передбачений програ- 
мою, вчитель може використати на під- 
силення окремих складових навчальної 
програми на свій вибір. 

трудове навчання у 5-9 класах ба- 
зується на практичній діяльності учнів. 
На кожному уроці має бути практична 
робота. Її зміст визначається вчителем 
самостійно, залежно від теми  уроку 
та виду робіт, що виконуватимуться 
під час уроку. Засвоєння теоретичного 
матеріалу доцільно проводити під час 
практичних робіт, не витрачаючи на це 
окремого навчального часу. Однак не 
виключається можливість проведення 
уроків засвоєння нових знань, під час 
яких учитель може розкрити навчальний 
матеріал усього модуля, або його окре- 
мої частини. такі уроки в навчальному 
процесі можуть бути поодинокими. 

Під час роботи у навчальній май- 
стерні особливу увагу слід звертати на 
дотримання учнями правил безпечної 
роботи, виробничої санітарії та особис- 
тої гігієни, навчати їх тільки безпечних 
прийомів роботи, ознайомлювати із 
заходами попередження травматизму. 

8 клас 

Обов’язкова для вивчення складова. 
Обирається один блок (16 год) 
Блок 1. Технологія виготовлення 
виробів із сортового прокату та лис- 
тового металу (16 год) 

Блок 2. Технологія виго- 
товлення швейних виробів 
(16 год) 

Блок 3. Технологія виготовлення 
виробів інтер’єрного призначення 
(16 год) 

Варіативний модуль. Один модуль (16 год) 
Резерв часу (3 год) 
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Вчителі трудового навчання можуть 
скористатися матеріалами, які висвіт- 
люють питання організації навчальної 
діяльності з трудового навчання, роз- 
міщеними на сторінках періодичних ви- 
дань та спеціалізованих сайтів: 

Газета «трудове навчання» видавни- 
цтва «Шкільний світ». 

Журнал «трудова підготовка в рід- 
ній школі» видавництва «Педагогічна 
преса». 

Науково-методичний журнал «трудо- 
ве навчання в школі». 

Сайт www.trudove.org.ua. 
Сайт www.hoippo.km.ua. 

Особливості вивчення базових на- 
вчальних дисциплін у 2016/2017 н.р. 
пов’язані, першою чергою, зі змінами, 
внесеними до навчальних програм для 
5-9, 10-11 класів. 

Навчально-методичне забезпечен- 
ня, рекомендоване Міністерством до 
використання в навчальних закладах, 
зазначено у Переліках навчальних 
програм, підручників та навчально-  
методичних посібників, розміщених на 
офіційному веб-сайті Міністерства освіти 
і науки України (http://mon.gov.ua/activity/ 
education/zagalna-serednya/navchalni- 
programy.html). 

Дозволяється використовувати під- 
ручники з відповідним грифом Міністер- 
ства, що видані в попередні роки, вра- 
ховуючи при цьому зміни у програмах. 
Щодо додаткової навчально-методичної 
літератури, то вчитель вільний у її виборі 
й може застосовувати таку, що найкраще 
реалізовує його методику навчання. 

 
Н.ПАВИЧ, 

старший викладач кафедри 
теорії і методик природничо- 

математичних дисциплін 
і технологій Хмельницького ОІППО. 

 

Блок 1. Технологія виготовлення виробів 
із сортового прокату та листового металу (8 клас) 

Тематичний план 
 

 

Орієнтовне календарно-тематичне планування 
 

Номер 
уроку 

Орієнт. 
дата Назва теми Ключові питання уроку Практична робота 

1  Метали та їх сплави Поняття про метали та їх сплави. Чавуни та сталі, їх використання. 
Види сталей за призначенням (конструкційні, інструментальні) та 
хімічним складом (вуглецеві та леговані) 

Визначення властивостей металів та 
сплавів 

2  Сортовий прокат та листо- 
вий метал 

Механічні властивості чавунів та сталей. Термічна обробка сталей: 
відпалюванням, гартуванням, відпусканням 

Ознайомлення із видами сортового 
прокату 

3  Елементи графічної грамоти Технічний рисунок як вид графічного зображення. Правила 
виконання технічного рисунка 

Виконання технічного рисунка деталі 

4  Контрольно-вимірювальний 
інструмент 

Будова та призначення штангенциркуля 
ШЦ-1. Прийоми роботи. 
Вправи на вимірювання штангенциркулем 

Вимірювання розмірів штангенцирку- 
лем ШЦ-1 

5  Прийоми розмічання 
заготовки з сортового 
прокату та листового металу 

Конструкційні особливості деталей виробу. Особливості об’ємного 
розмічання. Розмітка деталей за допомогою лінійки, кутника, 
рисувалки, кернера, розмічального штангенциркуля. 
Розмічання деталей заготовок за графічним зображенням 

Просторове розмічання виробів 
із сортового прокату та листового 
металу 

6  Різання листового металу та 
сортового прокату 

Слюсарна ножівка. Прийоми різання сортового прокату та листо- 
вого металу 

Різання заготовок слюсарною но- 
жівкою 

7  Рубання листового металу Будова зубила. Вибір кута загострення зубила залежно від твердос- 
ті оброблюваного матеріалу. Вибір способу рубання листового ме- 
талу. Інструменти та пристосування для рубання листового металу 

Вирубування заготовок 

Розділи  і теми К-сть 
год. 

Обов’язкова для вивчення складова 16 
Розділ 1. Основи матеріалознавства (2) 
Тема 1.1. Сортовий прокат та листовий метал як конструкційний 
матеріал 

2 

Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із сортового прокату 
та листового металу 

(10) 

Тема 2.1. Елементи графічної грамоти 2 

Тема 2.2. Контрольно-вимірювальний інструмент 1 

Тема 2.3. Прийоми розмічання заготовок із сортового прокату та 
листового металу 

1 

Тема 2.4.  Різання листового металу та сортового прокату 1 
Тема 2.5.  Рубання листового металу 1 

 

Тема 2.6. Обпилювання заготовок із сортового прокату та листового 
металу 

2 

Тема 2.7. Технологія свердління отворів. Нарізання різьби 2 

Розділ 3. Основи техніки,  технологій і проектування (2) 
Тема 3.1. Сучасні методи обробки металу 1 
Тема 3.2. Основи проектної діяльності 1 
Розділ 4. Технологія побутової діяльності (2) 

Тема 4.1. Технологія вибору одягу і взуття та догляду за ними 2 
Варіативна складова 16 

Варіативний модуль 16 

Резерв часу 3 
Разом: 35 

 

http://www.trudove.org.ua/
http://www.hoippo.km.ua/
http://mon.gov.ua/activity/
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Номер 
уроку 

Орієнт. 
дата Назва теми Ключові питання уроку Практична робота 

8  Обпилювання заготовок із 
сортового прокату та листо- 
вого металу 

Прийоми обпилювання деталей виробу із сортового прокату та 
листового металу напилками. Контроль якості обпилювання кутни- 
ком і штангенциркулем. 
Обпилювання площин деталей по лінії розмітки під лінійку 

Обпилювання заготовок із сортового 
прокату та листового металу 

9  Технологія свердління 
отворів 

Прийоми свердління отворів у сортовому прокаті. Свердління отворів за розміткою 

10  Різьба та її елементи Зображення та позначення на кресленнях метричної різьби. Визначення профілю та розмірів 
різьби на готовій деталі 

11  Технологія нарізання 
внутрішньої та зовнішньої 
різьби 

Інструменти для нарізання різьби (мітчик та плашка). 
Прийоми нарізання внутрішньої та зовнішньої різьби 

Нарізання внутрішньої та зовнішньої 
різьби 

12  Ознайомлення з професіями 
металообробної промис- 
ловості 

Ознайомлення з професіями: сталевара, оператора прокатного 
стану, слюсара 

Складання професіограми слюсара 

13  Сучасні методи обробки 
металу 

Відомості про сучасні методи і прийоми обробки металу. Електрифі- 
ковані знаряддя праці, їх переваги порівняно з ручними і механічни- 
ми знаряддями праці. Економія матеріалів та електроенергії. 
Поняття про безвідходне виробництво в сучасній металообробній 
промисловості 

Ознайомлення з інструкцією корис- 
тувача побутових або професійних 
електроінструментів 

14  Основи проектної діяльності Методи проектування. Основи комбінаторики (симетрія, асиметрія, 
ритм). Основні прийоми моделювання в комбінаториці: перестанов- 
ка, вставка, урізання, групування, організація ритмів тощо 

Проектування туристичних 
міні-пічок 

15  Технології вибору одягу і 
взуття та догляду за ними 

Види підліткового та юнацького одягу. Розміри одягу, їх визначення. 
Джинси та штани, різниця між ними. Особливості вибору джинсів та 
їх приміряння. 
Технологія догляду за одягом. Засоби догляду. Добір засобів до- 
гляду за одягом. 
Санітарно-гігієнічні вимоги під час примірювання одягу, білизни та 
догляду за ними 

Визначення власних розмірів одягу 

16  Види взуття. Вибір взуття. 
Розміри. 

Особливості приміряння взуття. 
Технологія догляду за взуттям. Добір засобів із догляду за взуттям. 
Захист одягу та взуття від молі. 
Санітарно-гігієнічні вимоги під час примірювання взуття та догляду 
за ними 

Складання інструкції по догляду за 
зимовим взуттям 

 
Сортовий прокат та листовий метал як конструкційний матеріал 

 
Властивості металів 

 
З відомих 106 хімічних елементів металічні властивості 

мають 83. Кожний із них різниться властивостями та будовою, 
але їх можна об'єднати в групи. Перш за все, метали розді- 
ляють на чорні та кольорові. До чорних належать залізо та 
сплави, на його основі – сталь та чавун, до кольорових – усі 
інші метали та сплави (мідь, алюміній, свинець, олово, цинк, 
магній тощо та їхні сплави). Металевими сплавами називають 
сполуки двох або кількох металів і неметалів, у яких зберіга- 
ються металеві властивості. 

Для металів та їх сплавів характерні такі властивості: 
блиск, ковкість, міцність, електропровідність та ін. Вони поді- 
ляються на механічні, фізичні, технологічні, хімічні. 

До механічних властивостей металів належать: міцність, 
твердість, пластичність, пружність, в’язкість і крихкість. 

Міцність – це здатність металу чинити опір дії зовнішніх 
руйнівних сил. Залежно від характеру цих сил розрізняють 
міцність при розтягуванні, згинанні, стисканні, скручуванні. 

Твердість визначають за здатністю металу протидіяти 
проникненню в нього інших, більш твердих тіл. якщо вдарити 
молотком по кернеру, поставленому на сталеву пластину, 
утворюється невелика лунка. якщо те ж саме проробити з 
мідною пластиною, лунка буде більшою. Це свідчить про те, 
що сталь твердіша за мідь. 

Пластичність – це здатність металу під дією зовнішніх 
сил змінювати свою форму й розміри без руйнування та збері- 
гати набуту форму після зняття навантаження. Ця властивість 

металів широко використовується при правці, гнутті, прокатці, 
штампуванні. 

Пружність – це здатність металу набувати початкової 
форми після зняття навантаження. 

В’язкість – властивість металу незворотньо поглинати 
енергію в процесі її деформування. 

Крихкість – властивість металу руйнуватися при незна- 
чній деформації. Наприклад, якщо завдати ударів по чавунній 
плиті, вона зруйнується. Чавун – крихкий метал. 

До фізичних властивостей відносять: густину, темпера- 
туру плавлення, теплове розширення, тепло- та електро- 
провідність тощо. 

Густина (об’ємна маса) є відношенням маси речовини до 
її об’єму і вимірюється у кілограмах на кубічний метр (кг/м3). 

Температура плавлення – це температура, при якій ме- 
тал або сплав переходять із твердого стану в рідкий. 

Теплове розширення – властивість металу змінювати 
свій об'єм при зміні температури. 

Електропровідність – здатність металу проводити 
електричний струм. 

Теплопровідність – здатність металу проводити тепло. 
Хімічні властивості характеризують здатність металів 

чинити опір окисленню, розчинятися в хімічно активних серед- 
овищах (кислотах, лугах) та вступати у взаємодію з іншими 
елементами. 

Технологічні властивості характеризують можливість 
здійснювати інші технологічні операції з певним металом або 
використовувати метал у тих чи інших умовах. До технологіч- 
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них властивостей належать: рідинотекучість, тобто текучість 
розплаву, яка потрібна для виготовлення деталі, пластичність 
– здатність отримувати осадку без руйнування; штампованість 
– здатність металевого листа під дією преса у штампі зміню- 
вати форму без руйнування, зварюваність, оброблюваність 
різанням. 

 
Залізо та його сплави 

 
Залізо – це блискучий сріблясто-білий важкий метал. його 

густина – 7,86 г/м3; температура плавлення – 1538°C, темпера- 
тура кипіння – 2862°C. Воно досить пластичне, легко кується, 
штампується, витягується в дріт та прокатується в тонкі листи, 
легко намагнічується і розмагнічується. До сплавів на залізній 
основі відносяться чавун і сталь. 

Чавун – це сплав заліза з вуглецем та іншими компонента- 
ми, у якому міститься понад 2,14 % вуглецю. До складу чаву- 
на, крім заліза, входять марганець, кремній, сірка, фосфор. Це 
міцний, важкий крихкий сплав. Колір його у зламі буває білим 
(білий чавун) і сірим (сірий чавун). Це один із найважливіших 
матеріалів у машинобудуванні. 

Білий чавун здебільшого використовують для виробництва 
ковкого чавуна, з якого відливають деталі, що працюють при 
ударних навантаженнях (клапани, колінчасті вали). 

Із сірого чавуна відливають станини верстатів, шківи, 
батареї опалення. Він порівняно недорогий, має гарніі ли- 
варні властивості, високу зносостійкість, добре обробляється 
різанням. 

Сталь – це сплав заліза з вуглецем, у якому вміст вугле- 
цю менший за 2,14 %. До цього сплаву також входять марга- 
нець, кремній, фосфор, сірка та інші елементи. Чим більше в 
сталі вуглецю, тим вона міцніша, твердіша, має вищу опірність 
деформації. Сталь, як і чавун, – один із найважливіших ма- 

теріалів, що застосовується в різних галузях промисловості. 
Її поділяють на конструкційну, інструментальну і сталь з осо- 
бливими властивостями. Із конструкційної сталі виготовляють 
деталі машин, будівельних конструкцій, труби, стальний лист, 

дріт та ін. Інструментальні сталі йдуть на виготовлення ін- 
струментів – свердел, мітчиків, плашок, токарних різців тощо. 
Особливі властивості мають нержавіюча та жароміцна сталі. 

На металургійних заводах сталь виготовляють у вигляді 
злитків. Потім для потреб виробництва злитки прокатують на 
станах (гаряче прокатування). Готову продукцію називають 
сортовим прокатом. Форму поперечного перерізу сортового 
прокату називають профілем. Залежно від профілю сортовий 
прокат ділиться на прокатпростого та фасонного профілю. До 

прокату простого профілю належать такі: квадратний (мал. 
а–д), штабовий, тригранний, шестигранний круглий, а до фа- 
сонного – кутовий, швелер, тавровий, двотавровий, рейковий 
(мал. ж–л). 

 
Основні види сортового прокату 

Кольорові метали та їх сплави 
 

Кольорові метали і сплави, незважаючи на їх більш 
високу коштовність у порівнянні з чорними, також дуже 
широко використовуються в техніці. Це пояснюється тим, що 
вони характеризуються низкою унікальних природних 
властивостей: високими тепло- та електропровідністю, 
гарною корозійною стійкістю, більш високою пластичністю, 
ніж чорні метали та сплави, меншою густиною  тощо. 

У техніці найчастіше застосовують такі кольорові мета- 
ли, як мідь, алюміній, магній, титан, цинк та ін. Розглянемо 
деякі з них. 

 
Мідь та її сплави 

 
Мідь – це метал рожево-червоного кольору. технічно 

чиста мідь характеризується густиною 8,96% г/см3 і тем- 
пературою плавлення 1083 оС, тобто це досить важкий і 
тугоплавкий метал. 

Чиста мідь характеризується високими тепло - та елек- 
тропровідністю, гарними пластичністю і корозієстійкістю у 
вологій атмосфері та воді. Застосовується вона переважно 
в електро- та радіотехніці. У машинобудуванні частіше за- 
стосовують сплави на основі міді, найважливішими із яких  
є латунь та бронза. 

Латунь – це сплав міді з цинком (це проста чи по- 
двійна латунь) або з цинком та іншими елементами (така 
латунь називається спеціальною або складною). Латунь 
міцніша, корозієстійкіша і дешевша за чисту  мідь. 

Усі види латуні гарно обробляються тиском і мають не- 
погані ливарні властивості. 

Прості (подвійні) латуні застосовують для виготовлення 
деталей трубопроводів, фланців, бобишок, теплових уста- 
новок, що працюють при температурах до  250оС. 

Складні латуні застосовують для виготовлення втулок, 
фасонного лиття, підшипників, корозієстійких деталей, 
черв’ячних гвинтів, які працюють у складних  умовах. 

Бронза – це сплав міді з іншими елементами з до- 
даванням олова (така бронза називається олов’яною) або 
без такого додавання (це безолов’яна чи спеціальна 
бронза). 

До олов’яних бронз найчастіше входять такі елементи, як 
фосфор, цинк, свинець та  ін. 

Спеціальні бронзи включають алюміній, берилій, крем- 
ній, марганець, свинець та інші елементи. При цьому назва 
спеціальної бронзи, як правило, визначається назвою того 
легуючого елемента, який для неї є основним (алюмінієва, 
берилієва, кремнієва тощо). 

Усі бронзи за технологіями їх обробки поділяють на 
деформуючі (обробляються тиском, різанням) і ливарні 
(обробляються литтям). 

Бронзи більш міцні, тверді й менш пластичні, ніж лату- ні, 
та дорожчі за них. 

Застосовують бронзу для виготовлення деталей водя- 
ної та парової арматури, пружин, черв’ячних коліс, про- 
кладок підшипників, втулок та інших деталей. 

 
Алюміній та його сплави 

 
Алюміній – це метал сріблясто-білого кольору, легкий 

(густина 2,7 г/см3), але низькоплавкий (температура плав- 
лення 660оС). 

Чистий алюміній – це високопластичний метал, з 
гарними тепло- та електропровідністю,  корозієстійкістю. Він 
використовується для виготовлення різноманітних єм- 
ностей, предметів широкого побутового застосування. Але в 
техніці частіше застосовують сплави алюмінію з іншими 
металами, зокрема, такими, як мідь, магній та марганець. Усі 
ці сплави характеризуються кращими, ніж алюміній, 
властивостями, їх поділяють на деформуючі та  ливарні. 

 а)  б)  в) 

 г)  д)  ж) 

 з)   і)  к) 

 л) 
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типовим представником деформуючого алюмінієвого 
сплаву є дюралюміній. 

Дюралюміній – це сплав на основі алюмінію, основним 
легуючим елементом у якому є мідь (3,8% – 4,8%). Крім того, 
до нього входять марганець (0,4% – 0,8%) та магній (0,4% – 
0,8%). Для підвищення міцності дюралюмінію в нього 
вводять цинк, а для підвищення жаростійкості – ні- кель. 

Застосовують дюралюміній в авіації та інших галузях 
машинобудування. 

Представником ливарного алюмінієвого сплаву є си- 
лумін. 

Силумін – це сплав на основі алюмінію, основним 
легуючим елементом в якому є кремній (5–14%). Застосо- 
вують силумін для виготовлення литтям деталей приладів, 
фасонного лиття, корпусів турбоагрегатних насосів тощо. 

 
Титан та його сплави 

 
Титан – це метал сіруватого кольору, легкий (густина 

4,5г/см3) і тугоплавкий (температура плавлення  1668оС). 
Чистий титан характеризується високою механічною 

міцністю і корозієстійкістю, непогано обробляється тиском. 
титан добре сплавляється з такими металами, як алюміній, 

залізо, хром, марганець, олово, утворюючи матеріали зі 
значно більшими показниками міцності,    ніж 

у чистого титану. 
титанові сплави легкі, наділені високою корозієстійкіс- тю 

і жароміцністю. 
Сплави титану широко застосовуються в авіаційній та 

ракетній техніці, у кораблебудуванні, у хімічній промисло- 
вості, металургії та інших галузях промисловості і техніки, де 
деталі та елементи конструкцій зазнають значних меха- 
нічних навантажень, дії високих температур та агресивного 
середовища. 

 
Магній та його сплави 

 
Магній – це метал білого кольору, з низькою корозієс- 

тійкістю. У чистому вигляді його застосовують у фотографії 
(спалахи). Це дуже легкий метал (густина 1,7 г/см3), але 
низькоплавкий (температура плавлення 651оС). 

Значно вищими показниками характеризуються сплави 
магнію з алюмінієм, цинком, марганцем. 

Для кращих механічних властивостей магній сплавля- 
ють із берилієм, торієм, цезієм, цирконієм і  титаном. 

Усі магнієві сплави за технологією обробки є дефор- 
муючі та ливарні. 

 
Нікель та його сплави 

 
Нікель – мономорфний метал сріблястого кольору, 

густиною 8,94г/см3 і з температурою плавлення  1455оС. 
Чистий нікель достатньо міцний і корозієстійкий, але ще 

вищих властивостей він набуває у сплавах з міддю, залізом 
та магнієм. Із нікелю з додаванням 9% хрому виготовляють 
сплав хромель, який застосовують для ви- готовлення 
термопарного дроту. 

 
Термічна обробка 

 
термічною обробкою називається процес теплової 

обробки металу або сплаву, при  якому він нагрівається  
до певної температури, витримується деякий час при цій 
температурі, а потім із певною швидкістю охолоджується. 
термічна обробка проводиться для підвищення механічної 
міцності  й  зносостійкості,  твердості  (гартування), поліп- 

шення оброблюваності (нормалізація), зняття внутрішніх 
напружень і зменшення крихкості після кування, штампу- 
вання і лиття (відпал), зменшення твердості й крихкості; 
зняття внутрішніх напружень після гарту  (відпуск). 

термічній обробці піддаються головним чином сталі. В 
окремих випадках її застосовують для поліпшення влас- 
тивостей чавуну і кольорових металів. Нагрівання металу 
при термічній обробці відбувається у спеціальних печах: 
полум’яних, електричних і газових, забезпечених прилада- 
ми для вимірювання і регулювання температури нагріву. 
Охолодження - у ваннах з відповідною рідиною (водою, 
маслом, розплавленим свинцем тощо). 

 

Види термічної обробки металів. 
Їх характеристика 

 
Вид ТО Призначення Нагрів. Охолодження 

Відпалювання 
1-го роду (без 
структурних 
змін) 

Зняття внутрішніх 
напруг заготовки після 
штампування, відливання 
для уникнення під час 
обробки на верстатах 
тріщин та деформацій 

200-7000С Поступове 
разом з піччю до 7000С 

Нормалізація Для поліпшення обробки 
різальним інструментом 

від 7000С 
до 9500С 

На повітрі 

Гартування Для підвищення твердості, 
міцності інструментів та 
інших виробів 

від 7500С Швидке 
у воді, маслі 

Відпускання 
низьке 

Для обробки різального 
інструменту, при якій 
зберігається висока 
твердість, але зменшується 
крихкість 

від 1000С 
до 2500С 

На повітрі 

Відпускання 
середнє 

Для інструментів з великою 
міцністю та пружністю при 
середній твердості. Для 
пружин 

від 2500С 
до 4000С 

Відпускання 
ивисоке 

Для зняття внутрішніх 
напруг та надання високої 
в’язкозті при достатній 
твердості у зубчастих 
коліс, валів тощо 

від 4500С 
до 6500С 

 
Правила безпечної роботи 
під час термічної обробки сталі 

 
1. Нагрівати деталі можна лише в пожежобезпечному місці. 
2.Для укладання деталей треба користуватись  спеціаль- 

ними кліщами з довгими ручками. 
3. Слід користуватися теплоізоляційними рукавицями. 
4. Охолоджувані деталі треба класти на підставки із термо- 

стійких матеріалів. 
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Контрольно-вимірювальний інструмент та прийоми розмічання 
заготовки з сортового прокату та листового металу 

 
Контрольно-вимірювальний інструмент 

 
Для контролю за виготовленням деталей, складанням і 

ремонтом механізмів та машин використовують різні вимі- 
рювальні засоби – інструменти і прилади. До вимірюваль- 
них засобів належать штангенінструменти, мікрометри, 
калібри, лекальні лінійки, перевірочні плити та  ін. 

Особливістю штангенінструментів є наявність у них двох 
шкал – основної і додаткової. Основна шкала нанесе- на на 
лінійці (штанзі) з довжиною поділок 1 мм. Додаткова шкала, 
яка називається ноніусом, призначена для ділення поділок 
основної шкали на частки, що підвищує точність відліку за 
нею. 

Найбільше розповсюдження дістали ноніуси з точністю 
відліку 0,1; 0,05; 0,02 мм. 

Штангенциркуль (мал.) складається із штанги 1, на 
яку нанесена основна шкала з ціною поділки 1  мм,  рам- 
ки 2 з шкалою ноніуса, що переміщується по штанзі. На 
штанзі та рамці є губки для зовнішніх 3 і 4 та внутрішніх  
5 і 6 вимірювань. Рухома рамка може закріплюватись на 
штанзі стопорним гвинтом 7. Для вимірювання глибин 
штангенциркуль ШЦ-1 оснащений лінійкою 8, яка міцно 
з’єднується з рухомою рамкою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просторове розмічання 
 

Просторове розмічання – це найскладніше з усіх видів 
розмічання. Особливість його полягає в тому, що розміча- 
ються поверхні заготовки, розміщені в різних площинах і під 
різними кутами одна до одної. 

Для розмічання застосовують різноманітний контроль- 
но-вимірювальний і розмічальний інструмент. 

До спеціального розмічального інструмента належать: 
рисувалки, кернери, розмічальні циркулі, рейсмуси. Крім цих 
інструментів, використовують молотки, розмічальні плити й 
різні допоміжні пристрої: підкладки, домкрати тощо. 

 

Просторове розмічення 
 

Рейсмус слюсарний – розмічальний інструмент, яким 
виконують просторову розмітку деталей. 

Просторове розмічання деталі доцільно виконувати у 
наступній послідовності: на основі рейсмуса в необхідному 
положенні за допомогою гайки закріплюється стійка; нахил 
стійки під невеликим кутом забезпечується регулювальним 
гвинтом; рисувалка встановлюється на стійку і закріплю- 
ється в потрібному положенні гайкою. Рейсмус і деталь 
розміщують на розмічальній плиті та встановлюють стійку  
і рисувалку в необхідне положення. Переміщуючи рейсмус 
навколо деталі, рисувалкою наносять риски на деталі на 
рівній відстані від поверхні розмічальної плити (мал.  4). 

таку розмітку виконують від якої-небудь вихідної по- 
верхні або розмічальної риски, узятої за базу. Велике 
значення має правильний вибір баз, який залежить від 
конструктивних особливостей і технології виготовлення 
деталі й визначає якість  розмітки. 

Базу обирають, керуючись наступними правилами: 
якщо заготовка має хоча б одну оброблену поверхню, її 
вважають базовою; якщо зовнішні та внутрішні поверхні  
не оброблені, то за базу приймають зовнішню  поверхню. 

 

Процес різання листового металу та сортового прокату 
слюсарною ножівкою 

Під час обробки сортового прокату та інших заготовок з 
металу, що мають відносно велику товщину, часто виникає 
необхідність у їх розрізанні на частини, прорізанні пазів, об- 
різці заготовок по контуру та ін. Указані операції виконують 
за допомогою слюсарної ножівки (мал.). Вона складається із 
рамки (1), у якій за допомогою натяжних голівок (3) установ- 
лено за допомогою штифтів ножівкове полотно (2) і натягну- 
те натяжним гвинтом (5). Для утримання та переміщення 
ножівки до рамки прикріплено рукоятку (4). Ножівкові рамки 
виготовляють двох типів: суцільні (для ножівкового полотна од- 
нієї постійної довжини) та роздвижні (можна кріпити ножівкові 
полотна різної довжини). 

Слюсарна ножівка 

  5    6 7    8  

  2  1 
4 

  3  

  1  

  2  
  4  

3 3 
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Ножівкове полотно – це тонка та вузька стальна пласти- 
на із зубцями на одному або обох ребрах. його виготовляють 
із інструментальної або швидкоріжучої сталі. Довжина най- 
більш розповсюджених ножівкових полотен складає 250…300 
мм. Кожен зуб полотна має форму клина (різця). Для запо- 
бігання заклинювання полотна в пропилі та для полегшення 
роботи виконують розводку зубів «по зубу»(мал. 6 а) або «по 
полотну» (мал.). 

 
 
 

 
 
 

Працюючи ножівкою, заготовку міцно кріплять у лещатах 
таким чином, щоб місце розрізу було якомога ближче до 
губок, що виключає вібрацію заготовок під час різання. На 
місці розрізу трикутним напилком роблять риску. Приймають 
необхідну робочу позу (мал.). Рукоятку охоплюють пальцями 
правої руки: кінець рукоятки при цьому повинен упиратися у 
середину долоні, а великий палець лежати на рукоятці зверху 
вздовж неї. Лівою рукою беруть рамку таким чином, щоб ве- 
ликий палець знаходився всередині рамки, а інші охоплювали 
натяжний гвинт. 

Прийоми різання заготовок ножівкою 

Різання починають із площини (з деяким нахилом ножівки), 
а не з ребра, оскільки в останньому випадку зуби полотна 
можуть викришитися. Переміщуючи ножівку від себе (робочий 
хід), роблять натиск, а при зворотному русі ножівку дещо під- 
німають, щоб не затупити полотно. 

тонкі листи та мідні трубки під час різання затискають між 
двома дерев’яними брусками та розрізають разом із ними, при 
цьому трубка не мнеться, а лист не вібрує. 

Для виконання довгих розрізів полотно повертають на 90°. 
Ефективність процесу різання спостерігається при 40 – 50 

подвійних рухах ножівки за хвилину. 
 

Процес рубання листового металу 
Рубанням називається слюсарна операція, при якій за 

допомогою ріжучого інструмента (зубила) із заготовки або 
деталі видаляють зайві шари металу або заготовку розділяють 
на частини. 

Рубання здійснюють у тих випадках, коли за умовами ви- 
робництва верстатну обробку виконувати важко або нераціо- 
нально, а висока точність обробки не потрібна. 

Рубання застосовують для видалення (зрубування) із за- 
готовки великих нерівностей, зняття твердої кірки, окалини, 
задирок, гострих кутів кромок на литих і штампованих деталях, 
для вирубування шпонкових пазів, мастильних канавок, для 
оброблення розколин у деталях від зварювання (обробка 
кромок), вирубування отворів у листовому матеріалі тощо. 

Заготовку перед рубанням закріплюють у лещатах. Великі 
заго¬товки рубають на плиті або ковадлі, а дуже великі — там, 
де вони знаходяться. 

Рубання виконують за допомогою зубила і слюсарного 
молотка. 

Зубило – металоріжучий інструмент у формі клину для 
зняття стружки, рубки металу, вирубування канавок. його 
виготовляють із інструментальної сталі. У зубилі (мал.) роз- 
різняють робочу частину із лезом, стержень і голівку (бойок). 

Для рубання конструкційної сталі лезо зубила загострюють 
під кутом 60°, для чавуну і бронзи – 80°, для міді та алюмінію 
30°-45°. Кут загострення зубила можна контролювати за до- 
помогою шаблона. 

Рубати метал можна на плиті та в лещатах. 
Під час рубання металу в лещатах заготовку міцно затис- 

кають так, щоб риска розмітки була на рівні верхньої площини 
губок лещат. Стають упівоберта до лещат, а зубило трима- 
ють у лівій руці, добре затиснувши його пальцями. Зубило 
слід весь час тримати під кутом 30° – 35° до горизонтальної 
площини (якщо кут більший, то лезо зубила псуватиме губки 
лещат, а менший – обробка буде неякісною) і під кутом 45° до 
поздовжньої осі губок лещат. 

У процесі роботи удари по голівці зубила молотком слід 
наносити сильно і точно, а дивитися – не на голівку, а на лінію 
розмітки та лезо зубила. 

якщо треба рубати листовий метал завтовшки 2 мм і 
більше, то краще його спочатку просвердлити, а потім пере- 
рубувати перемички між отворами, затиснувши його у лещатах 
або поклавши на ковадло. 

 

 
Будова зубила 

 
1 – бойок; 2 – стержень; 3 – робоча частина; 4 – 

лезо 

 

Тримання інструменту під час рубання 

1   2  
3 

  4  

неправильно 
     правильно  

 а)  б) 
Розводка зубів слюсарної ножівки 

а – «по зубу», б – «по полотну» 

 б) 

 а)  в) 
Робоча поза під час пиляння 

   правильно  неправильно 

25—30 

  а)   б) 

20
 —

 3
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При ручному рубанні металів слід дотримуватись 
таких правил безпеки праці: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прийоми рубання листового металу 

 
1) рукоятка ручного слюсарного молотка має бути добре 

закріплена і не мати розколин; 
2) при рубанні зубилом і крейцмейселем слід користува- 

тися захисними окулярами; 
3) при рубанні твердого та крихкого металу слід 

обов’язково використовувати загорожу: сітку, щиток; 
4) для запобігання пошкодженню рук (при незручних ро- 

ботах, а також в період навчання) на кисть руки слід надягати 
запобіжний козирок, а на зубило – запобіжну гумову шайбу. 

 

Процес обпилювання заготовок 
із сортового прокату та листового металу 

Обпилювання плоских поверхонь 
 

Обпилювати широкі плоскі поверхні найскладніше. Щоб отри- 
мати правильно обпиляну прямолінійну поверхню, основну увагу 
треба зосереджувати на забезпеченні прямолінійності руху на- 
пилка. Обпилювання виконують перехресним штрихом (з кута на 
кут) під кутом 35...40° до бічних сторін лещат. Під час обпилювання 
по діагоналі не слід виводити напилок на кути заготовки, бо при 
цьому зменшується площа опори напилка і знімається великий 
шар металу – утворюється так званий завал краю оброблюваної 
поверхні. 

Правильність плоскої поверхні перевіряють лекальною лі- 
нійкою на просвіт, накладаючи її вздовж, упоперек і по діагоналі 
обробленої поверхні. Перевірна лінійка по довжині має перекри- 
вати поверхню, яка перевіряється. При обпилюванні паралельних 
плоских поверхонь їх паралельність перевіряють, вимірюючи 
відстані між поверхнями в кількох місцях – вони мають бути скрізь 
однаковими. 

При обробці площин, розміщених під кутом 90°, спочатку об- 
пилюють поверхню, узяту за базову, добиваючись її площинності, 
потім – поверхню, перпендикулярну до базової. Зовнішні кути 
обробляють плоским напилком. Контроль здійснюють внутрішнім 
кутом кутника. Кутник прикладають до базової площини і, притис- 
каючи до неї, переміщують до зіткнення з перевірною поверхнею. 
Відсутність просвіту свідчить про те, що поверхні перпендикулярні. 
якщо світлова щілина звужується або розширюється, то кут між 
поверхнями більший або менший за 90°. 

Внутрішні кути обробляють так. Розмічають заготовку, вико- 
ристовуючи зовнішні поверхні як бази. Ці поверхні будуть базами і 
при контролі. Потім ножівкою вирізують зайвий метал, залишаючи 
припуск на обпилювання близько 0,5 мм. 

якщо сторони внутрішнього кута мають сходитися без закру- 
глення, то в ньому просвердлюють отвір діаметром 2...3 мм або 
роблять неглибокий пропил під кутом 45° (обробити внутрішній 
кут без закруглення всередині практично неможливо). Обпилюючи 
сторони кута, насамперед добиваються їхньої площинності, а по- 
тім – перпендикулярності. Поверхні внутрішнього кута обпилюють 
так, щоб до другої поверхні було повернено ребро напилка, на 
якому немає насічки. Правильність внутрішнього кута контролю- 
ють також кутником. 

Поверхні, розміщені під кутом, більшим або меншим за 90°, 
обпилюють аналогічним способом. Зовнішні кути обробляють 
плоским напилком, внутрішні – ромбічним, тригранним та ін. 

Обробку контролюють кутомірами або спеціальними шабло- 
нами. 

Обпилювання криволінійних поверхонь 

При обробці криволінійних поверхонь, крім звичайних прийомів 
обпилювання, застосовують спеціальні. Опуклі криволінійні по- 
верхні можна обробляти, використовуючи прийом розгойдування 
напилка (мал. 5.7 а): на початку переміщення напилка його носок 
торкається заготовки, а ручка опущена; у міру просування напилка 
носок опускається, а ручка піднімається; під час зворотного ходу 
рух напилка протилежний. Угнуті криволінійні поверхні залежно 
від радіуса кривизни обробляють круглими чи напівкруглими на- 
пилками. Напилок робить складний рух уперед і вбік із поворотом 
навколо своєї осі (мал.). 

 
 
 
 
 
 
 

Обпилювання заготовок 

а – плоских поверхонь за допомогою позначки-рамки; 
а – опуклих поверхонь; б – увімкнутих поверхонь 

 
У процесі обробки криволінійних поверхонь заготовку пері- 

одично перезатискають, щоб оброблювана ділянка розміщува- 
лася під напилком. 

При виготовленні партії деталей доцільно зробити спеціаль- 
ний копір, подібний до позначки-рамки, лицьова частина якого 
має форму криволінійної поверхні. У цьому випадку копір із закрі- 
пленою в ньому заготовкою затискають у лещатах і обпилюють 
доти, поки напилок не торкнеться загартованої поверхні копіра. 

 

 
Розподіл зусиль на напилок під час обпилювання 

а – на початку руху вперед; б – на завершенні руху вперед 
 

Розпилювання – різновид обпилювання – обробка отворів 
різної форми і розмірів, які називаються проймами. Для роз- 
пилювання беруть напилки різних типів і розмірів залежно від 
характеру пройми. Пройми з плоскими поверхнями і пази обро- 
бляють плоскими напилками, пройми малих розмірів – квадрат- 
ними, кути в проймах – тригранними, ромбічними, ножівковими 
тощо, пройми криволінійної форми – круглими і напівкруглими. 
Розпилювання виконують у лещатах; у великих деталях пройми 
обробляють на місці встановлення цих деталей. 

Підготовка до розпилювання починається з розмічання про- 
йми. Потім вирізають зайвий метал з її внутрішньої порожнини. 
При великих розмірах пройми і невеликій товщині заготовки ме- 
тал вирізають ножівкою. Для цього свердлять по кутах пройми 
отвори, заводять в один із них ножівкове полотно, складають 
ножівку і, відступаючи від розмічальної лінії на величину при- 
пуску на розпилювання, вирізають внутрішню порожнину. 

Пройму середніх розмірів просвердлюють по контуру сверд- 
лом діаметром 3...5 мм поблизу розмічальних ліній, потім крей- 
цмейселем або зубилом прорубують перемички. Для підготовки 
до розпилювання невеликих пройм достатньо просвердлити 
один отвір діаметром на 0,3...0,5 мм меншим за діаметр кола, 
уписаного в пройму. 

Прийоми розпилювання подібні до прийомів обпилювання. 
Контроль здійснюють штангенциркулем і спеціальними ша- 
блонами. 

  а)   б) 

заготівка заготівка 

     лещата  

а)   плита      заготівка  
  б)      ковадло  

в) 

  а)   б) 
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Процес свердління отворів. Нарізання різьби 
 

Процес свердління отворів 

Отвори можна свердлити під різними кутами у листовому 
металі, кутниках, трубах. Вони можуть бути наскрізні, глухі та 
неповні, відрізнятися діаметром та класом точності. Розглянемо 
прийоми отримання таких отворів. 

Свердління листового металу за розміткою. За розміткою 
(осьовими лінями та накерненою лункою), розміщують заготовку 
так, щоб вершина свердла збігалася з центром накерненої лунки. 
Після цього просвердлюють невеличку пробну заглибину. якщо 
заглибина не буде концентричною колу розміченого отвору, то 
від центра лунки в той бік, у який слід змістити центр отвору, 
крейцмейселем прорубують 2 – 3 канавки. Потім знову насверд- 
люють отвір та, переконавшись у його правильності, завершують 
свердління. 

Свердління глухих отворів на задану глибину. Виконують за 
втулковим упором на свердлі або вимірювальною лінійкою, закрі- 
пленою на верстаті. Для вимірювання свердло підводять до де- 
талі та насвердлюють отвір (глибину конуса свердла), після чого 
відмічають по стрілці на лінійці початкове положення свердла. 
Потім до заданого показника додають задану глибину свердління 
і отримую цифру, до якої треба проводити свердління. 

Свердління неповних отворів (напівотворів). У тих випадках, 
коли отвір розташовано біля краю, до оброблюваної деталі при- 
ставляють пластину з такого ж матеріалу, затискають її у лещатах 
і свердлять повний отвір, потім пластину відкидають. 

Свердління наскрізних отворів у кутнику виконується шляхом 
його закріплення у лещатах на дерев’яній підкладці. 

Свердління отворів у площинах, розташованих під кутом. Для 
того, щоб свердло не відхилялося та не ламалося, спочатку готу- 
ють площу перпендикулярно до осі майбутнього отвору (шляхом 

фрезерування або зенкерування), між площинами вставляють 
дерев’яну вкладку, а далі свердлять отвір традиційним шляхом. 

Свердління точних отворів. Для отримання точних отворів 
свердління виконують у два проходи. Перший прохід виконують 
свердлом, діаметр якого менший на 1-3 мм за діаметр   отвору. 

Після цього отвір свердлять у розмір. 
Свердління отворів великого діаметру виконують шляхом 

розсвердлювання вже просвердлених отворів. 
Під час наскрізному свердлінні під час виходу свердла із за- 

готовки на її караю утворюється задирка, за яку може зачепитися 
різальна кромка свердла, що призводить до його ламання. Для 
запобігання цьому на виході свердла із заготовки слід зменшити 
швидкість його подачі. 

Різьба. Нарізання різьби 

Різьба – це утворені на зовнішній чи внутрішній цилін- 
дричній поверхні однакові за формою і розмірами гвинтові 
виступи і канавки. 

За напрямом гвинтової лінії різьби поділяють на праві та 
ліві. 

Для нарізування різьби важливо знати основні її елементи: 
крок, зовнішній, середній і внутрішній діаметри і кут профілю 
різьби a.. 

Кроком різьби S називають відстань між двома одноймен- 
ними точками сусідніх профілів різьби, виміряну паралельно 
осі різьби. 

Зовнішній діаметр d – найбільша відстань між крайніми 
зовнішніми точками, виміряна в напрямі, перпендикулярному 
до осі різьби. 

Внутрішній діаметр d1 – найменша відстань між край- 
німи  внутрішніми точками  різьби,  виміряна  в напрямі, 
пер¬пендикулярному до осі. 

Середній діаметр d – відстань між двома протилежними 
паралельни-ми бічними сторонами профілю різьби, виміряна 
в напрямі, перпендикулярному до осі. 

Кут профілю різьби a – кут між бічними сторонами про- 
філю. 

За формою профілю різьби поділяють на трикутні, прямо- 
кутні, трапецеїдальні, упорні (профіль у вигляді нерівнобічної 
трапеції) та круглі (мал.). 

Для з'єднання деталей у виробах найчастіше застосовують 
різьбу трикутного профілю з кутом при вершині 60° — її на- 
зивають метричною 

На кресленнях різьбу умовно зображують за правилами, 
установленими ГОСт 2.311–68. 

На стрижні різьбу зображують суцільними основними 
лініями по зовнішньому діаметру і суцільними тонкими – по 
внутрішньому (мал.). На виглядах, паралельних осі стрижня, 
суцільну тонку лінію проводять на всю довжину різьби без 
збігу. На виглядах, перпендикулярних до осі стрижня, суцільну 
току лінію проводять на ¾ довжини дуги кола, причому ця лінія 
може бути розірвана у будь-якому місці. 

 
 
 
 
 
 
 

Зображення різьби на кресленні 
 

За умовним зображенням неможливо визначити форму і 
розміри різьби. тому тип різьби і її основні розміри — зовніш- 
ній діаметр і крок показують на кресленні написом — умовним 
позначенням. Метричну різьбу позначають літерою М, розміри 
вказують у міліметрах. Наприклад, напис М20×1 означає: 
різьба метрична, зовнішній діаметр 20 мм, крок 1 мм (малий 
крок у позначенні наводять, а великий – ні). Позначення різьби, 
як правило, відносять до її зовнішнього (більшого) діаметра. 

Різьбу нарізують на свердлильних і спеціальних різьбона- 
різних верстатах, а також вручну. 

При ручній обробці металів внутрішню різьбу нарізують 
мітчиками (мал.), а зовнішню — плашками (мал.). 

Мітчик — це інструмент для нарізання внутрішньої різьби у 
попередньо просвердлених отворах. Мітчики за призначенням 
поділяють на ручні, машинно-ручні й машинні, а залежно від 
профілю нарізуваної різьби — на три типи: для метричної, 
дюймової та трубної різьб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профілі різьби: 
а – трикутна; б – прямокутна; в – трапецеїдальна; 

г – упорна; д – кругла. 

  Повний профіль    Повний профіль  

  Межа різьби  
  Фаска  

  Фаска  
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     1. Встановлення мітчика  
 
 
 
 

а) б) в) 

Інструмент для нарізання різьби 

а – мітчики; б – суцільна кругла плашка; в – розрізана кругла плашка 
 
 

Мітчик складається з робочої частини і хвостовика. Робоча 
частина — це гвинт з кількома поздовжніми канавками. Вона 
призначена для безпосереднього нарізування різьби. Робоча 
частина, в свою чергу складається із забірної (різальної) і на- 
прямної (калібруючої) частин. Забірна частина виконує осно- 
вну роботу при нарізуванні різьби і виготовляється звичайно 
у вигляді конуса. Калібруюча частина, як видно з самої назви, 
направляє мітчик і калібрує отвір. 

Поздовжні канавки призначені для утворення різальних 
пер з різальними кромками і розміщення стружки у процесі 
нарізування різьби. 

Хвостовик призначений для закріплення мітчика в патроні 
або у воротку під час роботи. 

Для нарізування різьби певного розміру ручні (слюсарні) 
мітчики звичайно виконують у комплекті з трьох штук. Першим 
і другим мітчиками нарізують різьбу попередньо, а третім на- 
дають їй остаточних розмірів і форми. Номер кожного мітчика 
в комплекті позначено числом рисок на хвостовій частині. 
Існують комплекти з двох мітчиків: попереднього (чорнового) 
і чистового. 

Виготовляють мітчики з вуглецевої, легованої або швидко- 
різальної сталі. 

При нарізуванні різьби мітчиком важливо правильно ви- 
брати діаметр свердла, щоб виконати отвір, під різьбу. Розміри 
отворів під різьбу беруть зі спеціальних таблиць. 

Для нарізування зовнішньої різьби використовують круглі 
плашки (мал. 16 б, в). 

Кругла плашка – це суцільне або розрізане кільце з 
різьбою на внутрішній поверхні і канавками, призначеними 
для утворення різальних кромок і виходу стружки. Діаметр 
розрізних плашок можна регулювати в невеликих межах. Це 
дає змогу відтворювати їхні розміри після зношування і збіль- 
шувати строк служби. Круглі плашки при нарізуванні різьби 
закріплюють у спеціальному воротку – плашкотримачі. 

При нарізуванні зовнішньої різьби важливо також визна- 
чити діаметр стрижня під різьбу, оскільки в цьому випадку 
відбувається деяке вдавлювання металу і збільшення зо- 
внішнього діаметра утвореної різьби порівняно з діаметром 
стержня. Діаметр стрижня під різьбу визначають за спеціаль- 
ними таблицями. 

2. Перевірка кутником правильності 
встановлення мітчиків 

 
 
 

  3. Перевірка якості різьби  
 
 
 
 
 

     4. Перевірка якості різьби  
 

Нарізання внутрішньої різьби 
 
 
 

Використані джерела інформації 
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2008. – 240с. 
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Володимир ПАЛАМАРЧУК, 
учитель трудового навчання 

Старокостянтинівського НВК 
«Спеціалізована школа І ст., гімназія» 

імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нарізування зовнішньої різьби 

      зняття фаски  2 
  1  

     встановлення заготовки по кутнику  
 

3 
перевірка якості 

різьби 

   нарізання різьби  5 

  4 встановлення 
плашки 
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Блок 2. Технологія виготовлення 
швейних виробів (8 клас) 

Тематичний план 
 

 

Орієнтовне календарно-тематичне планування 
Технологія виготовлення  швейних виробів 

 

Номер 
уроку 

Орієнт. 
дата Зміст навчального матеріалу Практична робота 

1  Тема 1.1. Матеріали хімічного походження (штучні) та їх властивості 
Види матеріалів. Штучні матеріали, їх переваги і недоліки порівняно з натуральними матеріалами. Способи 
отримання штучних матеріалів. Їх вплив на здоров’я людини і навколишнє середовище. 
Тканини хімічного походження (штучні) та їх властивості 

Ознайомлення з влас- 
тивостями матеріалів 
хімічного походження. 

2  Тема 2.1. Художнє конструювання швейного виробу 
Види поясних виробів. Художнє конструювання. Ескіз виробу. Правила виконання ескізів швейних виробів. 
Мірки для побудови кресленника швейного виробу 

Знімання мірок для 
побудови кресленика 
швейного виробу. 

3-4  Тема 2.2. Технічне конструювання швейного виробу 
Побудова кресленника виробу та виготовлення викрійки (лекала) виробу. Лінії на кресленнику швейного виробу. 
Моделювання виробу. Розрахунок кількості тканини для виготовлення швейного виробу. 
Добір тканини для виготовлення виробу 

Побудова кресленика 
швейного виробу. Мо- 
делювання виробу. 

5-6  Тема 2.3. Розкроювання швейного виробу 
Підготовка тканини до розкроювання (прасування, визначення напрямку малюнка, лицьового та виворітного 
боків, ниток основи та піткання). Послідовність підготовки викрійки до розкроювання (позначення напрямку нитки 
основи, згину, назви та кількості деталей, припусків на шви). Розкроювання виробу 

Підготовка викрійки та 
розкроювання виробу. 

7-8  Тема 2.4.1. Машинні шви ( зшивний шов, шов у підгин із закритим зрізом). 
Підготовка швейної машини до роботи. 
Машинні шви (зшивний шов, шов у підгин із закритим зрізом). 

Виготовлення машин- 
них швів (зшивний шов, 
шов у підгин із закритим 
зрізом). 

9-10  Тема 2.4. 2. Пошиття швейного виробу 
Виготовлення швейного виробу. Послідовність пошиття швейного виробу. 
Підготовка виробу до першого примірювання. Зметування. Прасування. Приметування. 

Підготовка виробу до 
першого примірювання. 

11-12  Тема 2.4. 3. Примірювання виробу. 
Проведення першого примірювання й усунення виявлених недоліків. Вибір способу обробки швів. Вимоги до 
обробки швів. 
Вибір виду застібки. Послідовність обробки застібки «блискавка». 
Послідовність обробки та пришивання пояса (ущільнення клейовими прокладками, обшивання коротких зрізів, 
прасування). 
Проведення другого примірювання. Визначення довжини виробу. Способи обробки та обробка нижнього зрізу. 
Поопераційна волого-теплова обробка виробу 

Проведення першої 
примірки та усунення 
недоліків. 

13  Тема 2.5. Оздоблення швейного виробу 
Вибір виду оздоблення та матеріалів для оздоблення. Оздоблення виробу. Остаточна обробка виробу. 
Волого-теплова обробка виробу. Контроль якості швейного виробу 

Оздоблення швейного 
виробу. 

  Орієнтовний перелік  об’єктів праці: 
поясний виріб (спідниця кльошова, розширена до низу, пряма, клинкова, з запахом, шорти, 
шорти-спідниця, спідниця на бретелях), фартух тощо 

Розділи  і теми К-сть 
год. 

Обов’язкова для вивчення складова 16 
Розділ 1. Основи матеріалознавства (1) 
Тема 1.1. Матеріали хімічного походження (штучні) та їх властивості 1 
Розділ 2. Технологія виготовлення  швейних виробів (11) 
Тема 2.1. Художнє конструювання швейного виробу 1 
Тема 2.2. Технічне конструювання швейного виробу 2 
Тема 2.3. Розкроювання швейного виробу 1 
Тема 2.4. Пошиття швейного виробу 6 
Тема 2.5. Оздоблення швейного виробу 1 

 

Розділ 3. Основи техніки,  технологій і проектування (2) 
Тема 3.1. Комп’ютерне конструювання одягу 1 
Тема 3.2. Основи проектної діяльності 1 
Розділ 4. Технологія побутової діяльності (2) 
Тема 4.1. Технології вибору одягу і взуття та догляду за ними 1 
Тема 4.2. Мистецтво вибору зачіски 1 

Варіативна складова 16 
Варіативний модуль 16 
Резерв часу 3 

Разом: 35 
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Номер 
уроку 

Орієнт. 
дата Зміст навчального матеріалу Практична робота 

14  Тема 3.1.  Комп’ютерне конструювання одягу 
Використання комп’ютерів у конструюванні швейних виробів. Поняття про комп’ютерні програми для конструю- 
вання швейних виробів.  Побудова елементів конструкції 

Ознайомлення з 
програмами що ви- 
користовуються при 
комп’ютерному моде- 
люванні. 

15  Тема 3.2. Основи проектної діяльності 
Методи проектування. Основи комбінаторики (симетрія, асиметрія, ритм). Основні прийоми моделювання в 
комбінаториці: перестановка, вставка, урізання, групування, організація ритмів тощо 

Ознайомлення з осно- 
вними прийомами 
моделювання в комбі- 
наториці. 

16  Тема 4.1. Технології вибору одягу і взуття та догляду за ними 
Види підліткового та юнацького одягу. Розміри одягу, їх визначення. Джинси та штани, різниця між ними. Осо- 
бливості вибору джинсів та їх приміряння. 
Технологія догляду за одягом. Засоби догляду. Добір засобів догляду за одягом. 
Види взуття. Вибір взуття. Розміри. Особливості приміряння взуття. 
Технологія догляду за взуттям. Добір засобів із догляду за взуттям. 
Захист одягу та взуття від молі. Санітарно-гігієнічні вимоги під час примірювання одягу, білизни, взуття та до- 
гляду за ними 

Ознайомлення з осо- 
бливостями догляду за 
одягом та взуттям. 

17  Тема 4.2. Мистецтво вибору зачіски 
Із історії зачісок. Види зачісок, залежно від форми обличчя. Корегування форми обличчя за допомогою зачіски. 
Фарбування волосся. Натуральні рослинні засоби для зміцнення волосся та зміни його кольору. Вплив фарбни- 
ків на стан волосся голови 

Вибір зачіски. 

  Резерв часу 3 години  
 

Матеріали хімічного походження (штучні) та їх властивості 
 

Види матеріалів. Штучні матеріали, їх переваги і 
недоліки у порівнянні із натуральними матеріалами. Спо- 
соби отримання штучних матеріалів. Їх вплив на здоров’я 
людини і навколишнє середовище. тканини хімічного по- 
ходження (штучні) та їх  властивості. 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої під- 
готовки учня: 

характеризує матеріали хімічного походження, влас- 
тивості тканин із хімічних волокон, способи отримання 
штучних і синтетичних матеріалів; 

розпізнає тканини із хімічних волокон; 
порівнює властивості тканин із натуральних і хімічних 

волокон; 
називає основні професії виробництва хімічних воло- 

кон; 
усвідомлює екологічні проблеми, які спричиняє вироб- 

ництво хiмічних волокон; 
дотримується правил догляду за виробами з тканин  

із штучних і синтетичних волокон, правил безпечної праці 
та санітарно-гігiєнічних вимог у процесі вивчення власти- 
востей штучних і синтетичних матеріалів. 

 
Людина довгий час широко використовує природні во- 

локнисті матеріали із льону, бавовни, коноплі, вовни для 
виготовлення одягу й різних виробів домашнього вжитку. 
Однак їх стало недостатньо, щоб задовільнити зростаючі 
потреби. Виникла потреба в отриманні волокон хімічним 
способом. 

Волокна – довгі гнучкі нитки, які виробляють із при- 
родних або синтетичних полімерів і використовують для 
виготовлення пряжі та текстильних виробів. 

Розрізняють природні (натуральні) та хімічні  волокна. 
Природні волокна. Серед природних волокон роз- 

різняють волокна рослинного, тваринного і мінерального 
походження. 

Рослинними називають волокна утворені у стеблах, 
листі (льону, коноплі), у насінні (бавовнику) рослин. Їхня 
основа – целюлоза. Рослинні волокна мають хороші меха- 
нічні властивості. 

тваринними волокнами є білкові полімери (вовна, 
шовкові нитки – виділення тутового шовкопряда). Вовняне 
волокно високоеластичне, має високі теплоізоляційні влас- 
тивості, шовкове – характерний блиск і  міцність. 

Мінеральне волокно – азбестове. Із нього виготовля- ють 
фільти, брезент, тканини для захисного одягу, шифер, 
спеціальні папір і картон, тепло- та ізоляційні  покриття. 

Штучні волокна – це волокна хімічного походження, які 
виготовляють із природних високомолекулярних ре- човин 
(полімерів). Сировиною для виробництва штучних волокон є 
целюлоза, яку отримують із відходів дерево- обробної або 
бавовняної промисловості, а також білкові (казеїн, соя, 
протеїн) та мінеральні (метал, скло) речовини. До штучних 
відносять віскозне, мідно-аміачне, ацетатне, триацетатне 
волокна, металеві та металізовані  нитки. 

У XX ст. виробництво хімічних волокон, зокрема штуч- 
них, набуло значного поширення. Це зумовлено менши- 
ми затратами праці на їхнє виробництво та переробку, 
доступністю сировини, більш дешевою  ціною  порівняно 
із натуральними волокнами. Застосування сучасних ви- 
робничих технологій дозволяє отримувати волокна із на- 
перед заданими властивостями. тому тканини зі штучних 
волокон не поступаються за своїми фізико-хімічними та 
експлуатаційними властивостями натуральним. Зокрема 
вони приємні на дотик, довго залишаються сухими, мають 
високі повітропроникні властивості, не мнуться, не збіга- 
ються, добре зберігають форму. 

У ролі вихідного природного полімеру для добування 
штучних волокон беруть целюлозу, виділену з деревини, або 
бавовняний пух, що залишається на насінні бавовнику після 
того, як з нього знімуть волокна  бавовни. 

Для того щоб розташувати лінійні молекули полімеру 
вздовж осі утвореного волокна, насамперед їх слід від- 
окремити одне від одного, зробити рухливими, здатними до 
переміщення. Цього можна досягти розплавлюванням 
полімеру або його розчиненням. Розплавити целюлозу 
неможливо: при нагріванні вона руйнується. Отже, треба 
шукати можливість розчинення целюлози. 

Цього можна досягти шляхом її хімічної обробки. Це- 
люлозу обробляють оцтовим ангідридом у присутності 
сульфатної кислоти (оцтовий ангідрид – більш сильний 
естерифікаційний засіб, аніж оцтова кислота). 

Продукт естерифікації –  триацетат целюлози   розчи- 
няють у суміші дихлорметану СН2Сl2 та етилового спирту. 
Утворюється в’язкий розчин, в  якому молекули   полімеру 
вже можуть переміщатися й набувати того чи іншого по- 
трібного порядку. 
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З метою добування волокон розчин полімеру продавлю- 
ють через фільєри, які являють собою металеві ковпачки із 
численними отворами. Утворювані тонкі струмені розчину 
опускаються у вертикальну шахту заввишки приблизно 3 м, 
через яку проходить нагріте  повітря. 

Під дією теплоти розчинник випаровується, і триацетат 
целюлози утворює тонкі довгі волоконця, які потім скручу- 
ють у нитки для подальшої переробки. При проходженні 
через отвори фільєри макромолекули, як колоди при сплаві 
по вузькій річці, починають вишиковуватися вздовж 
струменя розчину. У процесі подальшої обробки розташу- 
вання макромолекул у них стає ще більш упорядкованим. 
Це призводить до великої міцності волоконець й утворених 
ними ниток. 

Деколи штучні волокна використовують не у вигляді 
довгих ниток (шовку), а у вигляді штапелю – різаних не- 
кручєних волокон завдовжки в кілька сантиметрів. Штапель 
можна використовувати для спільного прядіння з іншими 
волокнами, наприклад з вовною. 

Серед всіх випущених в 70-ті роки частка матеріалів 
штучних тканин для одягу становила близько 50%, для 
товарів домашнього вжитку - приблизно 25% і стільки ж для 
технічних цілей. Налагоджено масове виробництво 
високоміцних кордових ниток з поліамідів, поліефірів і ві- 
скози для шинної промисловості. 

Обсяг виробництва синтетичних матеріалів для виго- 
товлення одягу визначається споживчим попитом, в якому 
за останні роки намітилася тенденція до зниження. така 
тенденція цілком виправдана, бо синтетичні волокна не 
володіють всім комплексом властивостей, властивих при- 
родним волокнам. І одна з найважливіших завдань  хіміків 
– наблизити за властивостями та якістю штучні матеріали 
до природних. 

Разом із тим слід пам’ятати, що виробництво штучних 
матеріалів шкідливо впливає як на навколишнє середови- 
ще, так і на організм людини. Наприклад, токсичні речови- 
ни, що потрапляють в атмосферу, можуть містити пари хі- 
мічних розчинників, формальдегід, сірководень, з’єднання 
різних металів, а у стічні води, – хімічні барвники. Залишки 
формальдегіду та інших сполук важких металів у тканині 
можуть викликати алергію або подразнення шкіри людини. З 
метою зменшення кількості шкідливих відходів у процесі 
виробництва штучних волокон використовують натуральні 
рослинні барвники. 

В таблиці подані характеристики тканини з різним во- 
локнистим складом. 

Ацетатне волокно – тканина штучного походження, 
яку отримують в результаті певної обробки природної по- 
чаткової сировини. При взаємодії целюлози з оцтовою 
кислотою в присутності сульфатної кислоти добувають спо- 
чатку триацетат целюлозу, яку потім розчиняють у суміші 
дихлоретану та етанолу. Утворений в’язкий розчин продав- 
люють через філь’єри – металічні ковпачки з численними 
отворами, цівки розчину опускаються в шахту, через яку 
протитечією проходить нагріте повітря. У результаті цього 
розчинник випаровується й утворюються тонкі нитки, з яких 
методом прядіння виготовляють ацетатний шовк, який зо- 
вні нагадує натуральний. Але, на відміну від натурального 
шовку, легко розчиняється в  ацетоні. 

Вперше тканину даного зразку почали виготовляти у 
Великій Британії під час Першої Світової війни. В 1918 році 
фірма Каміль Дрейфус, яка займалася виробництвом 
негорючих лаків для літаків, удосконалила технологію та 
почала виробляти ацетат у вигляді блискучих ниток, що 
нагадували шовк. 

Ацетатне волокно досить міцне, м’яке, майже не збіга- 
ється під час прання, мало мнеться, має приємний блиск, 
низьку теплопровідність, тому добре зберігає тепло. Не- 
долік той, що менш гігроскопічне ніж бавовна й накопичує 
статичні електричні заряди. З ацетатного волокна виго- 
товляють білизну, дитячий одяг, сукні, чоловічі сорочки. 
Завдяки своїм структурним властивостям ацетатні волокна 
швидко висихають. його використовують також як ізоля- 
ційний матеріал. 

Властивості. тканини з ацетатного та триацетатного 
шовку мають злегка блискучу поверхню та зовні дуже схожі 
на натуральний шовк. Вони прекрасно зберігають форму та 
майже не мнуться. Ацетатний шовк погано поглинає вологу 
(усього 6% від власної ваги), проте швидко сохне. Він погано 
переносить високі температури (при 210°С плавиться) та 
розчиняється в ацетоні. триацетат шовк по- глинає ще 
менше вологи, ніж ацетатний, проте має більшу 
теплостійкість (температура плавлення близько 300°С) і 
добре зберігає форму при плісировці. 

триацетат шовк переносить звичайне машинне прання 
при температурі до 70°С і прасування в режимі «шовк/ 
шерсть». Що до іншого, з виробами з триацетатного пово- 
дяться так само, як з ацетатного шовку. Віскоза, змішана з 
ацетатом, використовується в якості підкладки. 

 
Властивості ацетатних волокон 

 
Переваги Недоліки 

• Блискучий 

• Тримає тепло 

• Швидко сохне 

• М’який на дотик 

• Мало мнеться 

• Неміцні шви 

• Низька термо- 

та зносостійкість 

• Значно 

електризується 
 

Вимоги по догляду. Для ацетатного шовку рекоменду- 
ється ручне або машинне прання при 30°С в режимі для 
делікатних тканин. Можлива хімічна чистка. Одяг з аце- 
татного шовку ні в якому разі не можна сушити в машині, 
для сушки його підвішують. Ацетатний шовк швидко сохне 
та не потребує прасування. якщо ви все ж побажаєте його 
підпрасувати, робіть це з виворітного боку ледь теплою 
праскою. триацетат шовк переносить звичайне машинне 
прання при температурі до 70°С і  прасування в     режимі 
«шовк/шерсть». Що до іншого, з виробами з триацетатного 
поводяться так само, як з ацетатного  шовку. 

Найменування 
тканини Позитивні властивості Негативні 

властивості 
Бавовняні 
тканини 

Володіють хорошою міцністю, 
легкістю, м’якістю. Вони легко 
вбирають вологу, пропускають 
повітря, легко прасуються і не 
обсипаються при розкрої. Легко 
розгладжуються. 

Вони сильно мнуться 

Лляні 
тканини 

Володіють високою міцністю. 
Вони добре пропуска ють  
повітря ,   вбирають  вологу 
і не о бс ип а ються .  Легко 
розгладжуються. 

Вони жорсткі, товсті, 
сильно мнуться. 

Вовняні 
тканини 

Дуже теплі,добредрапіруються, 
мало мнуться. 

При замочуванні 
змінюютьсвій розмір, 
тобто «сідають» 

Шовкові 
тканини 

Міцні, вони добре вбирають 
вологу, швидко висихають, 
вільно пропускають повітря, 
мало мнуться. 

Вони розтягуються і 
при розкрої сильно 
осипаються. 

Штучні тканини Міцні, вони добре драпіруються. 
Володіють гігроскопічністю. 

Сильно мну ться .  
В   мокрому   ста н і  
в тр а ч а ю ть св ою 
міцність.  При розкрої 
– обсипаються. 
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Порівняльна таблиця властивостей натурального шовку і штучних волокон 
 

Назви 
волокон 

Властивості волокон 

Блиск Поверхня Міцність Зминальність Горіння 

Натуральний 
шовк 

Нерізкий Гладенька Висока, в мокрому стані 
знижується 

Дуже незначна Горить тільки в полум’ї, залишок -чорна 
кулька, яка легко розтирається 

Віскоза Різкий Гладенька і 
слизька 

Нижча в мокрому стані ще 
понижується 

Висока Горить швидко, залишає сірий попіл 

Ацетатне Матовий Гладенька і 
слизька 

Ще нижча в мокрому стані 
знову понижується 

Нижча, ніж у віскозного Горить жовтим полум’ям, залишок- 
темний наплив 

 
Віскозне волокно добувають із целюлози, яку обробляють 

розчином лугу й сірковуглецю. тканина із віскозного волокна при- 
ємна на дотик, м’яка, гігроскопічна, легко й рівномірно зафарбо- 
вується, крізь неї добре проникає повітря. 

Віскоза є найбільш натуральним з усіх хімічних волокон. Її 
отримують у процесі регенерації целюлози з деревини хвойних 
порід (ялина, сосна) за допомогою реакції з натрієвим лугом і 
сірковуглецем. Целюлоза розчиняється у воді та утворює в’язку 
масу. Пропущені через дрібні отвори цівки віскози при затвердінні 
стають віскозними волокнами. таким чином, віскоза являє собою 
натуральну целюлозу без сторонніх домішок. Сучасні складні 
хімічні процеси дають величезний асортимент різних за своїми 
основними якостями віскозних волокон. Залежно від призначення 
вони виготовляються з блискучою або матовою поверхнею. Ві- 
скозній тканині можна надати вигляду шовку, бавовни або шерсті, 
змінюючи блиск, товщину волокон або «завиваючи» їх. Наприклад, 
потовщення та вузлики на волокнах здатні надати їй вигляду льо- 
ну. Віскоза м’яка, з шовковистим блиском, добре вбирає вологу. 
Використовується в суміші з іншими матеріалами, найчастіше з 
еластаном. Він надає полотнам з віскозних волокон еластичність, 
і вони не так мнуться. Вироби з віскози легко перуться, проте з 
ними потрібно поводитися дбайливо. 

Властивості. Віскозні волокна вбирають вологу краще, ніж 
бавовна, проте вони менш міцні у вологому стані та не так добре 
носяться. За своїми фізико-хімічними властивостями віскозні во- 
локна повторюють натуральні матеріали (бавовна, шерсть), а по 
блиску та гладкості змагаються з шовком. 

Властивості віскозних волокон 
 

Переваги Недоліки 
• Блищать 
• Струмують 
• Дихають 
• Легкі 
• Добре фарбуються 
та зберігають колір 

• За своїми фізико-хімічними 
властивостями повторюють 
натуральні матеріали 

• Легко мнуться 
• Всідаються 
• Слабкі абсорбуючі властивості 
• Мають схильність жовтіти 
під впливом штучного світла 
та тепла 

 
Вимоги по догляду. Віскозу рекомендується прати вручну 

або в машині в делікатному режимі при 30-40°С пральним по- 
рошком для делікатних тканин. Віскозні тканини можна терти, 
викручувати або віджимати в центрифузі, їх можна підвісити 
для сушіння абсолютно мокрими або, загорнувши в прости- 
радло, обережно віджати. Їх також заборонено сушити в ма- 
шині. Прасують віскозу праскою в режимі «шовк» у вологому 
стані або через вологу тканину. Вироби з віскозної тканини 
можна віддати в хімічну чистку. 

 
 

Характеристика властивостей тканин із хімічних волокон 
 

 
Властивості тканин 

Тканина 
віскозна ацетатна капрон лавсан нітрон 

Фізико-механічні 
Міцність Висока Менша, ніж у віскозної Дуже ви-сока Висока Висока 

Зминальність Сильна Невелика Невелика Мала Середня 

Драпірувальність Середня Середня Мала Мала Мала 
Гігієнічні 

Гігроскопічність Гарна Середня Низька Низька Низька 
Повітропроникність Гарна Гарна Незначна Мала Мала 

Водопроникність Гарна Середня Мала Мала Мала 
Теплозахисні Невисокі Менші,ніж у віскозної Слабкі Високі Дуже високі 

Технологічні 
Зсідальність Велика Невіелика Слабка Слабка Слабка 

Розсунення ниток 
у швах 

Велика Велика Значна Мала Мала 

Обсипальність ниток Велика Велика Значна Велика Незначна 
Зносостійкість Середня Висока Висока Висока Висока 

Горіння Горить швидко, 
залишається сірий 

попіл 

Жовте полум’я з 
утворенням темного 

напливу 

Плавиться, потім 
загоряється блакитно- 
жовтуватим полум’ям, 

запах сургучу 

Горить слабо-жовтим 
полум’ям із виділенням 

чорної кіптяви 

Горить спалахами, 
інтенсивно, виділяючи 

чорну кіптяву 
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Питання для опитування: 
 

• Що таке волокна? 
• як волокна поділяються? 
• Природні і штучні волокна, їх основа, 
• Властивості природних волокон. 
• Властивості штучних волокон. 
• які переваги і недоліки мають при- 

родні і штучні волокна? 
• Одержання штучних волокон ( на 

прикладі ацетатного волокна). 
• Використання штучних волокон. 

 

Тест для самоконтролю 

1. Штучні волокна – це волокна 
добуті…: 

а) із природних полімерів; 
б) із синтезованих полімерів. 

2. Синтетичні волокна – це волокна 
добуті…: 

а) із природних полімерів; 
б) із синтезованих полімерів. 

3. Синтетичне волокно – це: 
а) капрон; 
б) вовна; 
в) віскоза; 
г) бавовна. 

4. Серед тканин укажіть синтетичні: 
а) бавовна; 
б) штапель; 
) лавсан; 
г) капрон. 

5. Сировиною для виробництва 
ацетатного волокна є: 

а) целюлоза; 
б) бавовна; 
в) капролактам. 

6. Для штучних волокон характерна: 
а) висока міцність; 
б) висока гігроскопічність; 
в) здатність витримувати 
агресивні середовища; 
г) м’якість. 

7. Позначте тканини, які не 
електризуються: 

а) бавовна; 
б) віскоза; 
в) лавсан; 
г)  льняні; 
д) нітрон. 

8. Установіть відповідність між 
класифікацією волокна та його назвою: 
Класифікація Назва 

1. штучне волокно а).капрон 
2. синтетичне волокно б) шовк 
3. природне волокно   г) лавсан 

 

Цікаво знати! 
Усі робочі інструменти, за допомогою яких наші предки ви- 

готовляли нитки і тканини для одягу, несли у своїх формах або 
мали на собі спеціально вирізані чи випалені символи-обере- 
ги. Серед них чільне місце належало со¬лярному (сонячному) 
знаку. Ще із часів держави скіфів та антів символ сон¬ця,  
що рухається навколо землі, мали мечі, сокири і прясельця 
веретен, жіночі прикраси і бляхи панцирів чи поясів чоловіків. 
такі знаки можна побачити на старовинних терлицях, щітках, 
тріпалах, прядках, ткацьких верстатах, Окрім солярних зна- 
ків, на цих предметах вирізали сонце, місяць і зорі, хрести й 
зображення тих божеств, яких особливо шанувала та чи інша 
родина. До речі, зображення хреста у язичників символізувало 
чотири сторони світу. Недаремно кажуть: «йди на всі чотири 
сторони...» 

На прядці, зокрема на куделі, часто окрім звичайного 
сонця можна по¬бачити зображення качки, що, за легендою, 
перевозить на собі вночі «підземне сонце» через океан. Саме 
веретено в уяві наших предків було тим стержнем, на якому 
обертається небо, а прясельце, яке «одягають» на нього знизу, 
означало плоску земну твердь. 

Коли  восени у  сонячні дні  пливе  у  небесах павутиння 
«бабиного літа», в народі кажуть, що «шле дарунки з небес 
Божа пряля». 

Список використаних джерел 
 

1. Бузов Б.А., Модестова т. «Матеріалознавство швейного 
виробництва» Легпромбитздат 1986. 

2. http://www.chemistry.in.ua/grade-11/artificial-and-synthetic- 
fibers 

3. http://ukped.com/trudove-navchannia/5571-tekhnolohiia- 
vyhotovlennia-shveinykh-vyrobiv.html 

4. http://refdb.ru/look/1954311.html 
5. http://noski-opt.com.ua/ua/statti/volokna-vlastivosti-doglyad. 

html 
6. Презентція «Получение тканей». https://www.youtube. 

com/watch?v=UP_7bo5dHVo 
7. Відеофильм «Производство тканей» https://www.youtube. 

com/watch?v=t9qtuY1XE5w 
8. Відеофільм «Как это сделано. ткани. Посмотрите и узна- 

йте что-то новое!» https://www.youtube.com/watch?v=8jths5wtiUI 
 
 
 

Людмила КОЗУБАЙ, 
вчитель трудового навчання 

навчально-виховного комплексу №10 
м. Хмельницького. 

 

Блок 3. Технологія виготовлення 
виробів інтер’єрного призначення (8 клас) 

Тематичний план 
 

Розділи  і теми К-сть 
год. 

Обов’язкова для вивчення складова 16 
Розділ 1. Основи матеріалознавства (1) 
Тема 1.1. Конструкційні матеріали та їх властивості 1 
Розділ 2. Дизайн предметного середовища (11) 
Тема 2.1. Предметне середовище 1 
Тема 2.2. Засоби  художнього конструювання 1 
Тема 2.3. Основні принципи дизайну 1 
Тема 2.4. Виготовлення виробів інтер’єрного призначення 6 

 

Тема 2.5. Декорування виробу 2 
Розділ 3. Основи техніки,  технологій і проектування (2) 
Тема 3.1. Сучасні методи обробки металів 1 
Тема 3.2. Основи проектної діяльності 1 
Розділ 4. Технологія побутової діяльності (2) 
Тема 4.1. Технології вибору одягу і взуття та  догляду за ними 1 

Варіативна складова 16 
Варіативний модуль 16 
Резерв часу 3 

Разом: 35 
 

http://www.chemistry.in.ua/grade-11/artificial-and-synthetic-
http://www.chemistry.in.ua/grade-11/artificial-and-synthetic-
http://ukped.com/trudove-navchannia/5571-tekhnolohiia-
http://ukped.com/trudove-navchannia/5571-tekhnolohiia-
http://refdb.ru/look/1954311.html
http://noski-opt.com.ua/ua/statti/volokna-vlastivosti-doglyad
http://noski-opt.com.ua/ua/statti/volokna-vlastivosti-doglyad
http://www.youtube.com/watch?v=8jths5wtiUI
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Орієнтовне календарно-тематичне планування 
Технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення 

 

Номер 
уроку 

Орієнт. 
дата Зміст навчального матеріалу Практична робота 

1  Тема 1.1. Конструкційні матеріали та їх властивості 
Конструкційні матеріали як один із чинників, що впливають на форму предмета. 
Матеріали, які використовують для виготовлення виробів інтер’єрного призначення (метал, скло, бетон, нату- 
ральне дерево, пластик, папір тощо) та їх властивості. Сучасні конструкційні матеріали. Їх властивості, переваги 
та недоліки порівняно з традиційними. 
Економне використання матеріалів 

Ознайомлення з влас- 
тивостями конструкцій- 
них матеріалів. 

2  Розділ 2. Дизайн предметного середовища. 
Тема 2.1. Предметне середовище 
Поняття про дизайн. Із історії дизайну. Поняття про «стиль». Тенденції розвитку дизайну ХХІ ст.: авангардний 
дизайн, біо-дизайн, стиль «фьюжн», авторський дизайн, футуро-дизайн тощо. 
Етнодизайн. Особливості українського національного дизайну 

Ознайомлення з різни- 
ми видами дизайну. 

3  Тема 2.2. Засоби художнього конструювання. 
Художнє конструювання, як метод проектування предметного середовища. Поняття композиції. Види композиції 
в дизайні предметного середовища. Основні засоби композиції: симетрія та асиметрія, ритм, контраст і нюанс, 
пропорції. Основи колористики: види та властивості кольорів 

Створення композиції 
дизайну предметного 
середовища. 

4  Тема 2.3. Основні принципи дизайну 
Основні поняття дизайну: естетичність, функціональність, економічність. 
Принципи дизайну: відповідність змісту, цілісність, єдність змісту та форми. 
Ознайомлення з професіями: дизайнера предметного середовища, декоратора 

Виконання зарисовок 
об’єктів дизайну пред- 
метного середовища. 

5  Тема 2.4. Виготовлення  виробів інтер’єрного призначення 
Вибір виробу, матеріалів  для  його виготовлення та оздоблення. Інструменти та обладнання. 

Вибір матеріалів, ін- 
струментів та пристосу- 
вань для виготовлення 
виробу. 

6  Послідовність виготовлення виробу інтер’єрного призначення. Складання техноло- 
гічної послідовності 
виготовлення виробу. 

7  Виготовлення виробу інтер’єрного призначення. Безпечні прийоми праці під час виготовлення виробу. Виготовлення виробу. 
8  Виготовлення виробу інтер’єрного призначення. Виготовлення виробу. 
9  Виготовлення виробу інтер’єрного призначення. Виготовлення виробу. 

10  Способи з’єднання деталей виробу інтер’єрного призначення. Виготовлення виробу. 

11  Тема 2.5. Декорування виробу 
Види декорування виробу. Оздоблення виробу. 

Добір виду оздоблення 
та оздоблення виробу. 

12  Контроль якості готового виробу. 
Догляд за виробами інтер’єрного призначення. 

Остаточна обробка 
виробу. 

13  Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування 
Тема 3.1. Сучасні методи обробки металу 
Відомості про сучасні методи і прийоми обробки металу. Електрифіковані знаряддя праці, їх переваги порівняно 
з ручними і механічними знаряддями праці. Економія матеріалів та електроенергії. 
Поняття про безвідходне виробництво в сучасній металообробній промисловості 

Ознайомлення з сучас- 
ними методами обробки 
металів. 

14  Тема 3.2. Основи проектної діяльності 
Методи проектування. Основи комбінаторики (симетрія, асиметрія, ритм). Основні прийоми моделювання в 
комбінаториці: перестановка, вставка, урізання, групування, організація ритмів тощо. 

Використання основ 
комбінаторики в моде- 
люванні. 

15  Розділ 4. Технологія побутової діяльності. 
Тема 4.1. Технології вибору одягу і взуття та догляду за ними 
Види підліткового та юнацького одягу. Розміри одягу, їх визначення. Джинси та штани, різниця між ними. Осо- 
бливості вибору джинсів та їх приміряння. 
Технологія догляду за одягом. Засоби догляду. Добір засобів догляду за одягом. 
Захист одягу від молі. Санітарно-гігієнічні вимоги під час примірювання одягу, білизни та догляду за ними. 
Ознайомлення з професіями: продавець одягу, працівник хімчистки. 

Визначення розміру 
одягу. 

16  Види взуття. Вибір взуття. Розміри. Особливості приміряння взуття. 
Технологія догляду за взуттям. Добір засобів із догляду за взуттям. Санітарно-гігієнічні вимоги під час примірю- 
вання взуття та догляду за ним. 
Ознайомлення з професіями: продавець взуття, майстер із ремонту взуття. 

Визначення розміру 
взуття. 
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