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Загальні положення 
 

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти (далі – СП(ПТ)О)  

з професії 7233 Слюсар з механоскладальних робіт розроблено відповідно до 

Конституції України, законів України «Про освіту», «Про професійну 

(професійно-технічну) освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про 

зайнятість населення», «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і 

гарантії  їх діяльності»,  постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 

№ 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 1077 «Про затвердження Плану 

заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р «Про 

затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року 

та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік», Довідник № 42, книга 4 

«Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття», 

«Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування» 

затверджено наказом Міністерства промислової політики України від 

20.12.2001 №236 за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики 

України і введено в дію з 01.01.2001 року та інших нормативно-правових 

документів є обов'язковим для виконання всіма закладами професійної 

(професійно-технічної) освіти, підприємствами, установами та організаціями, 

незалежно від їх підпорядкування та форми власності, що здійснюють (або 

забезпечують) підготовку (підвищення професійної кваліфікації, 

перепідготовку) кваліфікованих робітників. 

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти містить: 

титульну сторінку; 

інформацію про робочу групу з розроблення СП(ПТ)О; 

загальні вимоги щодо реалізації СП(ПТ)О; 

загальнопрофесійний навчальний блок; 

перелік навчальних модулів та професійних компетентностей; 

перелік ключових компетентностей;  

умовні позначення, що використовуються у СП(ПТ)О; 

сферу професійної діяльності випускника; 

специфічні вимоги до робітника з конкретної  професії; 

вимоги до кожної кваліфікації. 

Загальні вимоги щодо реалізації СП(ПТ)О  

Підготовка кваліфікованих робітників за професією «Слюсар з 

механоскладальних робіт» включає первинну професійну підготовку, 

перепідготовку та підвищення професійної кваліфікації. Підготовка за кожною 

професійною кваліфікацією ґрунтується на компетентнісному підході та 

структурується за модульним принципом. Навчальний модуль – логічно 

завершена складова СП(ПТ)О, що формується на основі кваліфікаційної 

характеристики (далі – КХ) та/або, за наявності, професійного стандарту (далі – 

ПС), потреб роботодавців галузі, сучасних технологій та новітніх матеріалів. 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249663048
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249663048
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Структура навчального модуля включає перелік компетентностей та їх 

зміст. Засвоєння навчального модуля може підтверджуватися відповідним 

документом (сертифікат/ посвідчення/свідоцтво), що видається навчальним 

закладом. 

СП(ПТ)О визначає три групи компетентностей: загальнопрофесійні, 

ключові та професійні. Компетентність/компетентності – здатність особи до 

виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, уміння, 

морально-етичні цінності та інші особистісні якості.  

Загальнопрофесійні компетентності – знання та уміння, що є загальними 

(спільними) для певної професії. Якщо навчання здійснюється неперервно на 

професійних декілька кваліфікацій, то загальнопрофесійні компетентності 

набуваються один раз – перед оволодінням навчальним матеріалом початкової 

професійної кваліфікації.  

Ключові компетентності – загальні здібності й уміння (психологічні, 

когнітивні, соціально-особистісні, інформаційні, комунікативні), що дають 

змогу особі розуміти ситуацію, досягати успіху в особистісному і 

професійному житті, набувати соціальної самостійності та забезпечують 

ефективну професійну й міжособистісну взаємодію (набуваються впродовж 

всього терміну навчання поза робочим навчальним планом). 

Професійні компетентності – знання та уміння особи, які дають їй змогу 

виконувати трудові функції, швидко адаптуватися до змін у професійній 

діяльності та є складовими відповідної професійної кваліфікації. 

У закладах професійної (професійно-технічної) освіти тривалість 

первинної професійної підготовки  встановлюється відповідно до професійної 

кваліфікації, яку набуває здобувач освіти, що визначається робочим 

навчальним планом.  

При організації підвищення кваліфікації, перепідготовки або професійної 

підготовки на виробництві строк професійного навчання визначається за 

результатами вхідного контролю. Вхідний контроль знань, умінь та навичок 

здійснюється відповідно до законодавства. 

Навчальний час здобувача освіти визначається обліковими одиницями 

часу, передбаченого для виконання навчальних програм закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Обліковим одиницями навчального часу є:  

академічна година тривалістю 45 хвилин; 

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 

академічних годин; 

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин; 

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годи. 

Навчальний (робочий) час здобувача освіти в період проходження 

виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, 

установи, організації відповідно до законодавства. 

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних 

майстернях, лабораторіях, на навчальних полігонах, навчально-виробничих 
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дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств. 

Вимоги до кожної професійної кваліфікації включають: 

кваліфікаційну характеристику; 

вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівня, професійної 

кваліфікації осіб;  

типову навчальну програму; 

типовий навчальний план; 

перелік основних засобів навчання. 

Типова програма підготовки кваліфікованих робітників для кожної 

професійної кваліфікації визначає перелік навчальних модулів, перелік та зміст 

професійних компетентностей. 

Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників для 

кожної професійної кваліфікації включає розподіл навчального навантаження 

між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та професійно-практичною 

підготовкою; консультації; кваліфікаційну атестацію. У типовому навчальному 

плані визначено загальну кількість годин для оволодіння професійною 

кваліфікацією та розподіл годин між навчальними модулями.  

Робочі навчальні плани та програми для підготовки кваліфікованих 

робітників розробляються закладами професійної (професійно-технічної) освіти 

за погодженням з роботодавцями та органами управління освітою на основі 

типових навчальних планів та типових навчальних програм. 

Робочі навчальні плани підготовки кваліфікованих робітників визначають 

графік навчального процесу, навчальні предмети, їх погодинний розподіл та 

співвідношення між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та 

професійно-практичною підготовкою. 

Робочі навчальні програми для підготовки кваліфікованих робітників 

визначають зміст навчальних предметів відповідно до компетентностей та 

тематичний погодинний розподіл відповідно до робочих навчальних планів. 

Перелік основних засобів навчання за кожною професійною 

кваліфікацією розроблено відповідно до потреб роботодавців, сучасних 

технологій та матеріалів. 

За результатами здобуття кожної професійної кваліфікації проводиться 

державна або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація, що передбачає 

оцінювання набутих компетентностей й визначається параметрами: «знає – не 

знає»; «уміє – не вміє». Поточне оцінювання проводиться відповідно до чинної 

нормативно-правової бази. 

Заклади професійно (професійно-технічної) освіти, органи управління 

освітою, засновники організовують та здійснюють поточний, тематичний, 

проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок здобувачів освіти, їх 

кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та 

об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та 

навичок учнів (слухачів) та безпосередньо приймають участь у кваліфікаційній 

атестації. 

Після завершення навчання кожен здобувач освіти повинен уміти 
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самостійно виконувати всі роботи, передбачені кваліфікаційною 

характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у галузі. 

До самостійного виконання робіт здобувачі освіти допускаються лише 

після навчання й перевірки знань з охорони праці. Навчання з охорони праці 

проводиться згідно з вимогами чинного законодавства  «Про охорону праці». 

Навчання з охорони праці проводиться відповідно до вимог чинного 

законодавства Про охорону праці. При складанні робочих навчальних планів та 

програм необхідно врахувати, що для початкового навчання (професійної 

підготовки) на теоретичну частину предмета «охорона праці», що входить до 

загальнопрофесійного блоку, потрібно виділити не менше 30 годин 

навчального часу, а при підвищенні професійної кваліфікації та перепідготовці 

– не менше 15 годин навчального часу (п.2.3. Типового положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого 

наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 

26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за 

№ 231/10511 (із змінами).  

Вивчення специфічних професійних питань з охорони праці необхідно 

здійснювати в курсах спеціальних та загальнотехнічних дисциплін – з метою 

поєднання технологічної підготовки з підготовкою з охорони праці, а робочі 

навчальні програми цих навчальних предметів повинні включати відповідні 

питання безпеки праці. 

До самостійного виконання робіт здобувачі освіти допускаються лише 

після навчання й перевірки знань з охорони праці.  

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного 

на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється 

закладами професійної (професійно-технічної0 освіти, підприємствами, 

установами та організаціями відповідно до вимог кваліфікаційних 

характеристик, потреб роботодавців, сучасних технологій та новітніх 

матеріалів.  

Критерії кваліфікаційної атестації випускників розробляються 

навчальним закладом разом з роботодавцями і ґрунтуються на 

компетентнісному підході відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики, 

потреб роботодавців, сучасних технологій та новітніх матеріалів і 

погоджуються з регіональними органами освіти. 

Здобувачу освіти, який опанував освітню програму й успішно пройшов 

кваліфікаційну атестацію за однією професійною кваліфікацією, присвоюється 

освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії 

та видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) 

робітничої кваліфікації.  

Здобувачу освіти, яка опанувала освітню програму й успішно пройшла 

кваліфікаційну атестацію за двома і більше професійними кваліфікаціями, 

присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з 

набутої професії та видається диплом державного зразка.  

Здобувачам освіти, які достроково припинили навчання в закладі 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05
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професійної (професійно-технічної) освіти, присвоюється відповідна 

професійна кваліфікація за результатами попередньої кваліфікаційної атестації 

та видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) 

професійної  кваліфікації.  

 

Умовні позначення, що використовуються в цьому СП(ПТ)О: 

ЗПК – загальнопрофесійна компетентність; 

КК – ключова компетентність; 

ПК – професійна компетентність; 

МСР 2 – слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду; 

МСР 3 – слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду; 

МСР 4 – слюсар з механоскладальних робіт 4-го розряду; 

МСР 5 – слюсар з механоскладальних робіт 5-го розряду; 

МСР 6 – слюсар з механоскладальних робіт 6-го розряду. 

 

Сфера професійної діяльності 

КВЕД ДК 009:2010: Переробна промисловість. Механічне оброблення 

металевих виробів. 

 

 

Загальнопрофесійний блок 

та зміст загальнопрофесійних компетентностей 

 

Познач

ення 

Загальнопрофесій

ні компетентності 

Зміст загальнопрофесійних 

компетентностей 

ЗПК.1 Оволодіння 

основами 

трудового 

законодавства 

- Знати: основи трудового законодавства;  

- основні трудові права та обов’язки працівників;  

- положення, зміст, форми та строки укладання трудового 

договору;  

- діючі соціальні гарантії та соціальний захист на підприємстві; 

обов’язки та відповідальність працівника та роботодавця; 

порядок звернення працівника до комісії щодо трудових спорів 

Уміти: висловлювати та обґрунтовувати свою точку зору; 

користуватися юридичними актами та юридичною літературою 

ЗПК.2 Оволодіння 

основами  галузевої 

економіки та 

підприємництва 

Знати: економічний розвиток України на сучасному етапі; 

загальні основи суспільного виробництва; 

поняття ринку і ринкових відносин, формування  та розвиток 

ринку; системи підприємництва, підприємство у системі 

ринкових відносин; основи організації управління 

підприємством; 

 інструменти державного регулювання економіки. 

Уміти: застосовувати економічні знання на практиці; 

уміти складати бізнес-план; 

 пояснювати принципи та механізм оподаткування; 

розраховувати ВВП та ВНД, прибутковість та рентабельність 

підприємств 
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ЗПК.3 Оволодіння 

основами 

енергозбереження, 

раціональна робота 

електрообладнання 

Знати: основні види енергії та енергоресурсів; 

 нетрадиційні та поновлювані джерела енергії;  

енергетичну ситуацію в Україні та в світі; 

 глобальні екологічні проблеми у зв’язку із забрудненням 

навколишнього середовища. 

Уміти: раціонально використовувати енергоресурси та 

матеріали в професійній діяльності;  

проводити енергетичний аудит класу, закладу освіти;  

ефективно використовувати енергоресурси в побуті 

ЗПК.4 Оволодіння 

основами 

матеріалознавства 

Знати: основні відомості про метали і сплави; 

їх властивості та методи визначення; маркування деталей та їх 

застосування;  

класифікацію металів та сплавів. 

Уміти: класифікувати метали і сплави; 

розшифровувати маркування матеріалу;  

застосовувати матеріали  та сплави за їх призначенням; 

порівнювати фізичні та технологічні властивості металів, їх 

визначення за методами обробки 

ЗПК.5 Оволодіння 

способами 

виконання та 

читання креслень  

Знати: основи проектної графіки;  

способи графічного зображення деталей;  

геометричні будови в кресленні;  

поняття про перерізи та розрізи, їх види, позначення; 

складальне креслення: призначення, зміст, специфікації, 

деталізація; 

правила читання простих та складних креслень; 

загальні відомості про з’єднання деталей: різьбові, шпонкові, 

шліцові; 

правила читання схем: кінематичних, гідравлічних, електричних; 

розмірні ланцюги і бази для відліку розмірів. 

Уміти: володіти способами графічного зображення деталей: 

малюнком, ескізом і кресленням; 

володіти прийомами геометричних побудов у кресленні та під 

час розмічання;  

виконувати прості та складні креслення;  

наносити розміри з граничними відхиленнями; 

визначати шорсткість поверхні; 

читати креслення та конструкторську документацію до них; 

читати різноманітні схеми; 

визначати розміри конструктивних елементів деталей (пазів, 

різьби та інше) за таблицями 

ЗПК.6 Оволодіння 

основами 

електротехніки з 

основами 

промислової 

електроніки 

Знати: основні поняття про електричне коло, електричні кола  

постійного струму, магнітного кола, електричні кола змінного 

струму;  

призначення і класифікацію електронних приладів і пристроїв;  

види і методи електричних вимірювань та електровимірювальні 

прилади; 

призначення, будову і принцип дії трансформаторів, їх основні 

параметри; 

будову і принцип дії машин змінного струму та постійного 

струму; 

призначення і принцип роботи електричних апаратів. 

Уміти: користуватися комутаційними апаратами 
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ЗПК.7 Оволодіння 

основами 

теоретичної 

механіки 

Знати: основні поняття та завдання теоретичної механіки 

(кінематики, статики, динаміки); 

систему розрахунку сил, які діють на тіло. 

Уміти: розраховувати основні сили, які діють на тіло 

ЗПК.8 Оволодіння  

відомостями  про 

опір матеріалів 

Знати: основні поняття опору матеріалів; 

основні сили, які діють на ріжучий інструмент, 

процес утворення стружки; 

роль мастильно-охолоджуючої рідини в процесі різання 

Уміти: визначати сили опору різання; 

розраховувати міцніть ріжучого інструменту 

ЗПК.9 Оволодіння 

допусками та 

технічними 

вимірюваннями 

Знати: поняття по лінійні розміри, визначення одиниць 

вимірювання; 

розрахунки допусків; 

види посадок; 

вимірювальні інструменти. 

Уміти: володіти штангенінструментом і мікрометричними 

інструментами; 

розраховувати допуски та посадки;  

володіти табличними значеннями «Квалітетом шорсткості»  

для визначення і розрахунку посадок та різьбових з'єднань 

ЗПК.10 Оволодіння 

основами теорії 

різання металів 

Знати: основи з теорії різання металів; 

фізичні  та механічні властивості, які діють на ріжучий 

інструмент. 

Уміти: розраховувати режими різання; 

визначати види стружки; 

визначати види спрацювання різця; 

вибирати мастильно-охолоджуючу рідину 

ЗПК.11 Оволодіння 

основами механіки 

верстатів 

Знати: основні механізми верстатів; 

передачі, що застосовують у верстатах. 

Уміти: розраховувати передачі зубчатих коліс;  

читати кінематичні схеми; 

розраховувати швидкість різання 

ЗПК.12 Оволодіння  

сучасними 

технологічними 

процесами 

механічної обробки 

матеріалів 

Знати: сучасні технологічні процеси обробки;  

високопродуктивні процеси токарної обробки;  

контроль якості продукції. 

Уміти: складати технологічні процеси обробки деталі;  

оформляти технологічну документацію;  

контроль виготовлення деталі 

ЗПК.13 Дотримання 

основних положень 

з охорони праці, 

промислової та 

пожежної безпеки, 

виробничої 

санітарії 

Знати: вимоги нормативних актів про охорону праці з пожежної 

безпеки, виробничої санітарії і навколишнього середовища; 

вимоги інструкцій підприємства з охорони праці та пожежної 

безпеки;  

вимоги до організації робочого місця;  

правила надання долікарської  допомоги в разі ураження 

електричним струмом; 

правила електробезпеки під час обслуговування  

електроустановок в обсязі кваліфікаційної групи II. 

Уміти: визначати необхідні засоби індивідуального та 

колективного захисту, їх справність, правильно їх застосовувати; 

застосовувати первинні засоби пожежогасіння 

ЗПК.14 Дотримання вимог Знати: план ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків; 
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Перелік навчальних модулів та професійних профільних компетентностей 

 (МСР – слюсар з механоскладальних робіт 2, 3, 4, 5, 6 розрядів) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконання 

обов’язкових дій 

при ліквідації 

аварій та їхніх 

наслідків та при 

наданні першої 

долікарської 

допомоги 

потерпілим у разі 

нещасних випадків 

правила та засоби надання долікарської допомоги потерпілім у 

разі нещасних випадків. 

Уміти: ліквідувати  аварії та їхні наслідки; 

надавати долікарську допомогу потерпілим у разі нещасних 

випадків під час аварій;  

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і 

усунення природних і непередбачених виробничих негативних 

явищ (пожежі, аварії, повені тощо) 

ЗПК.15 Оволодіння 

основами роботи на 

персональному 

комп’ютері 

Знати: основи роботи на персональному комп’ютері; 

вимоги до влаштування робочого місця та правила безпеки 

роботи на персональному комп’ютері. 

Уміти: працювати на персональному комп’ютері в обсязі, 

достатньому для виконання професійних обов’язків 

Код 
Професійна 

компетентність 

Найменування навчального модуля                                    

та компетентності 
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Перелік ключових компетентностей 

Здатність працювати в команді. 

Здатність самостійно приймати рішення. 

Здатність діяти в нестандартних ситуаціях. 

Здатність планувати трудову діяльність. 

Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і 

навичок. 

Здатність визначати навчальні цілі та способи їх досягнення. 

 

МСР – 2.1. 
Підготовка до виконання і закінчення робіт 

МСР – 2.1.1. Підготовка робочого місця 

МСР – 2.1.2. Прибирання технологічного сміття під час та після роботи 

МСР – 2.2. Забезпечення безпечної  і безаварійної роботи устаткування 

МСР – 2.2.1. 

Проведення щозмінних оглядів і технічне обслуговування 

обладнання та устаткування, що експлуатується, для 

запобігання, виявлення і усунення неполадок у роботі 

обладнання 

МСР – 2.3. 
Виконання слюсарних робіт простих деталей   

МСР – 2.3.1. Виконання простих слюсарних операцій 

МСР – 2.3.2. Виконання простих слюсарно-складальних робіт 

МСР – 2.3.3. 
Складання деталей у комплекти, що йдуть на вузлове 

складання 

МСР – 3.1. 

 
Виконання слюсарних робіт середньої складності 

МСР – 3.1.1. Виконання слюсарних операцій середньої складності 

МСР – 3.1.2. Виконання такелажних робіт 

МСР – 3.1.3. Складання механізмів обертового руху 

МСР – 3.1.4. Складання механізмів передачі руху 

 МСР – 3.1.5. Складання і регулювання механізмів перетворення руху 

 МСР – 4.1. Виконання слюсарних робіт підвищеної середньої складності 

МСР – 4.1.1. Виконання слюсарних робіт підвищеної середньої 

складності 

МСР – 4.1.2. Виконання складання механізмів приводів 

МСР – 4.1.3. Загальне складання устаткування 

 

 

МСР – 5.1. 

Виконання слюсарних робіт з обробки  складних  деталей 

МСР – 5.1.1. Виконання слюсарних і слюсарно-складальних робіт при 

складанні машин, станків і агрегатів 

МСР – 5.1.2. Виконання механоскладальних робіт з обробки складних  

деталей 

МСР – 6.1. 

 

 

Виконання  механоскладальних робіт з обробки  особливо 

відповідальних  деталей 

МСР –  6.1.1. Виконання слюсарних  робіт з обробки  особливо 

відповідальних  деталей 

МСР – 6.1.2. 

 

Виконання слюсарно-складальних робіт при складанні 

вузлів особливо складних машин, верстатів і агрегатів 

МСР – 6.1.3. 

 

Виконання контролю якості складання і випробування 

виробів 
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Здатність оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж 

життя. 

 

Професійна кваліфікація: слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду 

 1. Кваліфікаційна характеристика 

 2-й розряд 

 Завдання та обов'язки. Складає та регулює прості вузли та механізми. 

Виконує слюсарне оброблення та приганяння деталей за 12-14 квалітетами (5-7 

класами точності). Складає вузли та механізми середньої складності із 

застосуванням спеціальних пристроїв. Складає деталі під прихватку та 

зварювання. Ріже заготовки з прутка та листа на ручних ножицях та ножівках. 

Знімає фаски. Свердлить отвори за розміткою, кондуктором на простому 

свердлильному верстаті, а також пневматичними та електричними машинками.  

Нарізає різьбу мітчиками та пляшками. Розмічає прості деталі. З’єднує прості 

деталі та вузли паянням, болтами та холодним клепанням. Випробовує складені 

вузли та механізми на стендах та пресах гідравлічного тиску. Бере участь 

спільно зі слюсарем вищої кваліфікації в складанні складних та відповідальних 

вузлів та машин з приганянням деталей, в регулюванні зубчастих передач з 

установленням заданих кресленнями та технічними умовами бокових та 

радіальних зазорів. 

      Повинен знати: технічні умови на вузли та механізми, які складає; 

найменування та призначення простого робочого інструменту; найменування та 

маркування матеріалів, які обробляє, основні відомості про допуски та посадки 

вузлів та механізмів, які складає; основні механічні властивості оброблюваних 

металів; способи усунення деформації під час термічного оброблення та 

зварювання; причини виникнення корозії та способи боротьби з нею; 

призначення та правила застосування контрольно-вимірювального інструменту 

середньої складності та найбільш розповсюджених спеціальних та 

універсальних пристроїв; призначення мастильних рідин та способи їх 

застосування; правила розмічання простих деталей. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна 

підготовка на виробництві без вимог до стажу роботи.  

 Приклади робіт 

1. Автомашини – складання керма, капоту, кронштейна та вузлів коробки 

передач.  

2. Амортизатори гідравлічні – установлення. 

3.Бабки задні токарних верстатів – складання. 

4. Блоки на підшипниках кочення та ковзання – складання. 

5.  Валики фрикційні – установлення. 

6. Вентилі запорні для повітря, масла і води – установлення на місце. 

7. Веретена текстильних машин – обкатування. 

8. Вилки шарнірного з’єднання – обпилювання за вкладишем та скобою. 

9. Відводи, трійники для трубопроводів – гідравлічне випробування та 

складання. 
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10. Голосові машинки та корпуси труби, альта, тенора, баритона тощо – 

шабрування. 

11.  Деталі плоскі – шабрування прямокутних відкритих площин сполучення 

нерухомих деталей (кронштейни, стояки тощо) з точністю до двох точок на 

поверхні 1 см2. 

12. Деталі прості – обпилювання та підганяння за місцем, свердління та 

розсвердлювання отворів, які не вимагають великої точності. 

13. Деталі та з’єднання – гідравлічне випробування під тиском. 

14. Етажерки металеві – складання. 

15. Замки дверні, внутрішні – пригінка деталей та складання. 

16. Застібки, петлі, ланцюжки з вільними розмірами (нескладні – 

виготовлення). 

17. Каретки токарних верстатів – складання. 

18. Каркаси під турбіни – складання. 

19 Сковзуни верхні та нижні цільнометалевих вагонів – складання з 

приганянням. 

20. Корпуси підшипників – складання під розточування. 

21. Кришки до корпусів приладів (бронзові, алюмінієві, чавунні) – розмічання, 

обпилення, свердління отворів з діаметром до 25мм. 

22. Кришки кожухів – приганяння та установлення на верстат. 

23. Лебідки підіймальні з ручним приводом вантажністю до 10 т – складання та 

випробування. 

24. Муфти вмикання ковзні, шестірні циліндричні і черв’ячні – обпилювання і 

та приганяння шпонкових пазів. 

25. Ножі агрегатів різання – правка. 

26. Петлі, шарніри-розмічання, виготовлення, складання та встановлення на 

місце. 

27. Підставки під дитячі ударні музичні інструменти – складання. 

28. Підшипники кульові упорні однорядні, радіально-упорні однорядні та 

радіально-голкові з циліндричними та витими роликами із зовнішнім діаметром 

до 500 мм – складання. 

29. Повітропроводи головних магістралей пасажирських та товарних вагонів 

усіх типів – складання.  

30. Пружини спіральні для клапанів двигуна – випробування під 

навантаженням. 

31. Пружини, щітки з основиною, важелі, щіткотримачі до траверсів 

електромашин – складання, клепання, паяння. 

32. Резервуари – випробування стисненим повітрям до обмеженого тиску. 

33. Сидіння водіїв – установлення. 

34. Трансмісія механізму пересування крану – складання. 

35. Чайники, кофейники, молочники – обпилювання носиків. 

36. Шестірні та рейки литі різного модуля – обпилювання зубців за шаблонами. 

37. Шківи роз’ємні – складання. 

38. Шпонки призматичні, клинові, тангенціальні розміром до 24х14х300 мм – 
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обпилювання. 

39. Ящики акумуляторні та інструментальні – складання, склеювання.  

2. Вимоги до  освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної 

кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Слюсар з 

механоскладальних робіт 2-го розряду 

2.1. При вступі на навчання 

Базова або повна загальна середня освіта. 

2.2. Після закінчення навчання  

Базова або повна загальна середня освіта, професійна (професійно-

технічна) освіта  або професійна підготовка на виробництві та освітньо-

кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Слюсар з 

механоскладальних робіт 2-го розряду.  

 

 

3. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників 

           Професія: 7233 Слюсар з механоскладальних робіт  

Кваліфікація: слюсар з механоскладальних робіт 2-го 

розряду 

       Загальний фонд навчального часу – 758 годин  

№ 

з/п 
Напрям підготовки 

Всього 

годин 
ЗПБ 

 

МСР  

–  3.1.       

 

МСР 

– 3.2.         

 

МСР 

– 3.3. 

1 Загальнопрофесійна підготовка 52 52       

2 Професійно-теоретична підготовка 255 109 10 10 126 

3 Професійно-практична підготовка  414 60 12 12 330 

4 Кваліфікаційна пробна робота  7         

5 Консультації 30         

6 

Державна кваліфікаційна атестація (або 

поетапна атестація при продовженні 

навчання) 
7       

  

7 
Загальний обсяг навчального часу (без 

п.п.4,5) 
728 221 22 22 456 

Примітки 

1. Кваліфікаційна пробна робота виконується за рахунок часу, відведеного на 

професійно-практичну підготовку.  

2. Години  відведені на консультації враховуються в загальному фонді навчального 

часу.  

 

 

4. Типова програма з підготовки за професією Слюсар з механоскладальних 

робіт 2-го розряду (зміст професійних профільних компетентностей) 

Позна

чення 

Професійні 

компетентності 
Зміст професійних компетентностей 
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Модуль МСР – 2.1. Підготовка до виконання і закінчення робіт 

МСР –

2.1.1. 

Підготовка 

робочого місця  

Знати: технічні умови на вузли та механізми, які складає; 

найменування та призначення простого робочого 

інструменту; призначення та засоби застосування 

контрольно-вимірювального інструменту середньої 

складності та найбільш розповсюджених спеціальних та 

універсальних пристроїв; призначення змащувальних рідин 

та засоби їх застосування; застосування пристосувань, 

необхідних для виконання даного складання; вимоги з 

охорони праці. 

Уміти: виконувати розташування деталей та інструментів 

для рівномірного використання обох рук працівника; 

виконувати складання, регулювання і фіксацію 

інструменту в комплект; забезпечувати належне зберігання 

складених компонентів,  застосування передових прийомів 

праці; виконувати вимоги з охорони праці 

МСР –     

2.1.2. 

Прибирання 

технологічного 

сміття під час та 

після роботи 

Знати: види стружки; вимоги з  охорони праці. 

Уміти: довести до ладу робоче місце, очистити й змастити 

обладнання та устаткування; акуратно скласти на робочому 

місці заготовки та деталі; прибирати стружку лише після 

повної зупинки верстату гачком і щіткою; виконувати 

вимоги з охорони праці 

Модуль МСР 2.2. Забезпечення безпечної  і безаварійної роботи устаткування 

 МСР –          

2.2.1. 

Проведення 

щозмінних оглядів 

і технічне 

обслуговування 

обладнання та 

устаткування, що 

експлуатується, для 

запобігання, 

виявлення і 

усунення 

неполадок у роботі 

обладнання 

Знати: будову обладнання та устаткування,  яке 

використовуються в роботі; призначення змащувальних 

рідин та засоби їх застосування; вимоги з охорони праці. 

Уміти: змастити направляючі; залити мастило в коробку 

передач; залити  мастильно-охолоджувальну рідину;  

виконувати вимоги з охорони праці 

  

Модуль МСР – 2.3. Виконання слюсарних робіт простих деталей   

МСР – 

2.3.1. 

Виконання простих 

слюсарних 

операцій  

Знати:  призначення і види розмітки; інструменти і 

пристосування, що застосовуються при розмітці; 

призначення і застосування ручного рубання; інструмент 

для рубання; призначення і застосування ручного гнуття та 

правки; інструмент для гнуття та правки; призначення 

різання; інструмент для різання; призначення і 

застосування обпилювання у слюсарних роботах; 

інструмент для обпилювання; призначення і застосування 

свердління, розгортання; способи виконання, ріжучий 

інструмент; свердлильні верстати, їх типи і призначення; 

способи виконання нарізання різьб; ріжучий інструмент; 

способи виконання розпилювання і припасовки; інструмент 

для розпилювання і припасовки; способи виконання 

шабрування; інструмент для шабрування; способи 

виконання притирки і доводки; інструмент для притирки і 
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доводки; порядок розробки технологічного процесу 

слюсарної обробки; вивчення креслення; визначення 

розмірів заготовки або підбір заготовки; вибір базових 

поверхонь і методів обробки; визначення послідовності 

обробки; заміна ручної обробки обробкою на верстатах; 

вибір ріжучого, вимірювального і перевірочного 

інструментів, пристосувань; режимів обробки; відомості 

про метали і сплави; властивості металів та сплавів; 

найменування та маркування та застосування; класифікація 

металів та сплавів заготовок та ріжучого інструменту; 

основні поняття опору матеріалів; основні сили, які діють 

на ріжучий інструмент; роль  мастильно-охолоджувальної 

рідини; поняття про лінійні розміри; визначення одиниць 

вимірювання; розрахунок допусків на граничні розміри в 

залежності від посадок; види посадок; правила читання 

креслення; основи електротехніки; будову 

ШЦ1,ШЦ2,ШЦ3,мікрометра,калібр-скоб; 

штангенглибиноміру (0,1 і 0,05мм), штангенрейсмусу; 

погрішності вимірювань; класи точності  (система ОСТ); 

квалітети в ЄСДП;  дефекти, способи їх попередження і 

усунення; вимоги з охорони праці. 

Уміти: виконувати розмітку плоских поверхонь та 

просторову; виконувати розмітку простих деталей; 

виконувати ручне рубання; здійснювати різання заготовок 

з прутка та листа на ручних ножицях та ножівках; 

виконувати гнуття та правку; виконувати обпилювання; 

виконувати свердління отворів за розміткою з 

використанням кондуктора; виконувати знімання фаски; 

розгортання на простому  свердлильному верстаті, а також 

пневматичними та електричними машинами;   виконувати 

нарізання різьб мітчиками та плашками; виконувати 

розпилювання і припасовку; виконувати шабрування; 

виконувати притирку і доводку; класифікувати метали та 

сплави; розшифровувати маркування матеріалу; 

застосовувати матеріали та сплави за їх призначенням; 

застосовувати мастильно-охолоджувальну рідину; 

вибирати та розраховувати режими різання; розраховувати 

припуски та допуски на граничні розміри в залежності від 

посадок; контролювати якість обробки деталей згідно з 

кресленнями; виконувати порядок розробки технологічного 

процесу слюсарної обробки; вивчати креслення; визначати 

розміри заготовки або підбір заготовки; вибирати базові 

поверхні і методи обробки; визначати послідовності 

обробки; заміняти ручну обробку обробкою на верстатах; 

виконувати вибір ріжучого, вимірювального і 

перевірочного інструменту; пристосувань; режимів 

обробки;  

виконувати слюсарне оброблення та приганяння деталей за 

12-14 квалітетами (5-7 класами точності); виконувати 

вимоги з охорони праці 
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МСР – 

2.3.2. 

Виконання простих 

слюсарно-

складальних робіт  

 

Знати:  

класифікацію деталей машин; осі, вали і їх елементи; опори 

осей валів; основні типи підшипників ковзання і кочення; 

загальне поняття про муфти; глухі, зчіпні і рухомі типи 

муфт; 

різьбові з'єднання; кріпильні з'єднання, їх профілі; деталі 

кріпильних з'єднань: болти, гвинти, шайби, замки; 

з'єднання шпон, їх типи; шліцьові з'єднання; нероз'ємні 

з'єднання; класифікацію заклепувальних з'єднань; загальне 

поняття про зварні з'єднання; типи зварних швів; пружини; 

класифікацію пружин; технічні вимоги до окремих вузлів і 

деталей, які надходять на складання;  

випробування зібраних вузлів та механізмів на стендах; 

технологію випробування зібраних вузлів та механізмів на 

стендах;  механізовані інструменти, що застосовуються при 

складанні; вимоги з охорони праці. 

Уміти: виконувати складання вузлів за допомогою 

різьбових  з’єднань; з’єднувати деталі болтами і гвинтами; 

здійснювати  затяжку(болтів, гайок) у груповому з’єднанні; 

здійснювати стопоріння різьбових з’єднань;  контроль 

різьбових з’єднань; виконувати складання шпоночних і 

шліцьових з’єднань; виконувати підбір і пригонку за пазом; 

виконувати запресування нерухомих шпонок; виконувати 

складання за допомогою нерухомих посадок, 

запресовування втулок, пальців та інших деталей за 

допомогою ручних і пневматичних пресів; здійснювати 

контроль за якістю і надійністю з’єднань; виконувати 

складання та регулювання простих вузлів та механізмів; 

виконувати складання вузлів та механізмів середньої 

складності із застосуванням спеціальних пристроїв; 

проводити підготовку деталей до клепання; виконувати 

клепання деталей внакладку заклепками з напівкруглими 

головками, клепання шарнірних з’єднань, клепання 

пневматичним інструментом; виконувати вимоги з охорони 

праці 

МСР – 

2.3.3. 

Складання деталей 

у комплекти, що 

йдуть на вузлове 

складання 

Знати: складання нерухомих роз’ємних з’єднань; 

складання трубопроводів і ущільнень; складання 

заклепочних з’єднань; призначення та класифікацію 

нерухомих з’єднань і трубопроводів; складання 

поздовжньо-пресових з’єднань з використанням паяння, 

лудіння, склеювання; контроль після складання на 

герметичність; кінематичні схеми складених машин, 

вузлів; документацію до складеної продукції, її 

призначення; інструменти, пристосування і устаткування, 

які використовуються при складанні виробів на 

підприємстві; організацію випробування зібраних вузлів та 

механізмів на стендах та пресах гідравлічного тиску на 

виробництві; технологічний процес складання вузлів, 

механізмів, загального складання виробів; регулювальні 

операції при складанні; організацію контролю при 

складанні; порядок здачі готової продукції; передові 

прийоми складених робіт;  
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основні механічні властивості оброблюваних металів; 

способи усунення деформацій під час термічного 

оброблення та зварювання; причини виникнення корозії та 

способи боротьби з нею; вимоги з охорони праці. 

Уміти: виконувати складання та регулювання простих 

вузлів та механізмів із застосуванням спеціальних 

пристроїв; проводити підготовку деталі до лудіння і 

паяння; виконувати лудіння поверхонь, що спаяні; 

виконувати паяння м’якими припоями за допомогою 

паяльника і пальника; виконувати обробку місць паяння; 

проводити підготовку поверхні під склеювання; 

виконувати контроль за якістю склеювання; проводити 

підготовку деталей до зварювання; виконувати складання 

деталей під прихвачування  та зварювання;  виконувати 

з’єднання простих деталей та вузлів паянням, клеями, 

болтами та холодним клепанням; виконувати випробування 

зібраних вузлів та механізмів на стендах та пресах 

гідравлічного тиску; брати участь спільно зі слюсарем 

більш високої кваліфікації в складанні складних та 

відповідальних вузлів і машин з приганянням деталей, у 

регулюванні зубчастих передач з установленням заданих 

кресленнями та технічними умовами бокових та радіальних 

зазорів; виконувати вимоги з охорони праці 

   

5. Перелік основних засобів навчання 
№ 

з/п 
Найменування 

Кількість  на групу з 15 осіб 

Для інд. Для групи 

 Обладнання та пристосування   

1.  Верстат слюсарний одномісний з 

підйомними лещатами  
1 15 

2.  Верстат вертикально-свердлильний - 2 

3.  Верстат настільний свердлильний - 2 

4.  Верстат точильний двосторонній - 1 

5.  Верстак монтажний  - 2 

6.  Стіл для паяння та лудіння  - 2 

7.  Витяжка вентиляційна  - 1 

 Інвентар і основні матеріали для 

оснащення навчально-виробничої 

майстерні 

  

8. Комплект кернерів 1 15 

9. Комплект вимірювального інструменту  1 15 

10. Комплект перевірочного інструменту 1 15 

11. Комплект слюсарно-розмічального 

інструменту  
1 15 

12. Індикатори годинного типу  - 5 

13. Центрошукач - 5 

14. Щупи № 1-2 - 2 

15. Рамка для визначення кількості плям при 

шабруванні  
1 15 

16. Лінійки різних видів  2 15 

17. Кутоміри  - 5 комплектів  
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18. Циркулі розмічальні  1 15 

 Інструмент для ручних робіт   

19. Бородок слюсарний 1 15 

20. Воротки для мітчиків  - 15 

21. Зубило слюсарне 1 15 

22 Клейма ручні літерні та цифрові  - 5 

23. Кліщі - 3 

24. Ключі гайкові (різні) - 10 

25. Комплект надфілів - 5 

26. Комплект напилків 1 15 

27 Плоскогубці  - 3 

28 Ножиці по металу (різні)  - 15 

29. Рашпіль  - 10 

30. Тріскачка  - 5 

31. Ножівка ручна  - 15 

32. Молотки різні  1 15 

 Інструмент для обробки різанням   

33. Зенкери (різні)  - 5 комплектів  

34. Зенківки конічні  - 5 комплектів  

35. Клупи трубні  - 2 

36. Мітчики різні  - 10 комплектів  

37. Плашки різні  - 10 комплектів  

38. Полотнина ножівкова - 30 

39. Труборіз  - 2 

40. Напилки різні  1 15 комплектів  

 Інструмент для паяння   

41. Комплект інструменту для паяння 1 15 

 Пристосування   

42. Плита розмічальна  - 1 

43. Плита для виправлення  - 1 

44. Нагубники на лещата  1 15 

45. Втулки перехідні  - 10 

46. Кондуктор для свердління  - За потребою  

47. Комплект призм - 1 

48. Патрони для свердлильних верстатів  - 3 

49. Притиск для труб  - 1 

50 Плита перевірочна  - 1 

51. Лещата ручні  - 2 

52. Лещата машинні  - 2 

 

 

 

 

 

 

Професійна кваліфікація: слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду 

1.    Кваліфікаційна характеристика 

 3-й розряд 
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 Завдання та обов'язки. Виконує слюсарне оброблення та приганяння 

деталей в межах 11-12 квалітетів (4-5-го класів точності) із застосуванням 

універсальних пристроїв. Складає, регулює та випробовує вузли і механізми 

середньої складності та виконує слюсарне оброблення за 7-10 квалітетами (2-3-м 

класами точності). Розмічає, шабрує, притирає деталі та вузли середньої складності. 

Виконує елементарні розрахунки з визначення допусків, посадок та конусності. 

Запресовує деталі на гідравлічних та гвинтових механічних пресах. Випробовує 

вузли та механізми, які складає на спеціальних установках. Усуває дефекти, які 

виявлені під час складання та випробовування вузлів і механізмів. Регулює зубчасті 

передачі з установленням заданих кресленнями та технічними умовами бокових 

та радіальних зазорів. Виконує статистичне та динамічне балансування 

відповідальних деталей простої конфігурації на спеціальних балансувальних 

верстатах з іскровим диском, призмах та роликах. Паяє різними припоями. 

Складає складні машини агрегатів та верстатів під керівництвом слюсаря вищої 

кваліфікації. Керує підіймально-транспортним устаткуванням з підлоги. 

Стропує та ув’язує вантажі для підіймання, пересування, установлення та 

складування. 

       Повинен знати: будову та принцип роботи вузлів, механізмів та 

верстатів, які складає, технічні умови на їх складання; механічні властивості 

металів, які обробляє, та вплив термічного оброблення на них; види 

заклепочних швів та зварних з’єднань та умови забезпечення їх міцності; склад 

туго- і легкоплавких припоїв, флюсів, протрав та спосіб їх готування; будову 

середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів та пристроїв; 

правила заточування та доведення складного інструменту; допуски та посадки, 

квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти 

оброблення), способи розмічання деталей середньої складності. 

 Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-

технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та 

професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи 

за професією слюсаря з механоскладальних робіт 2-го розряду – не менше 1 

року. 

Приклади робіт. 

1. Автомашини – складання кабіни, кузова, заднього моста. 

2. Автошлагбауми – обпилювання сектора по валу. 

3. Агрегати холодильні – монтаж на зовнішній стінці. 

4. Амортизатори типу АКМ 400 та подібні – повне остаточне складання. 

5. Арматура суднова всіх типів і розмірів з ручним приводом, зубчастими 

передачами – складання, регулювання, випробування, здавання. 

6. Барабани механічної бритви – складання, перевірка торцевого та 

радіального биття зуба. 

7. Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згорання – нарізання різьби в 

отворах у межах даного класу точності та обпресування гідравлічним 

тиском перед остаточним складанням. 
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8. Вали колінчасті двигунів внутрішнього згорання – нарізання вручну різьб в 

глухих отворах.    

9. Вали – обпресування втулок, маховиків, муфт. 

10. Важелі стальні – слюсарне оброблення, складання з втулками.  

11. Вентилі всіх діаметрів – притирання клапанів та гідравлічне випробування. 

12. Вентилятори, мотори – складання, регулювання.  

13. Осі, хвостові гвинти, пружини та поводки в механічних нумераційних 

апаратах – заміна. 

14.  Вкладиші, стакани, стільці, привариші та інші деталі – нарізання різьби з 

діаметром до 2 мм та понад 24 до 42 мм на прохід та в упор. 

15. В’юшки ручні всіх типів та розмірів – складання. 

16. Головки та кільця кардана – складання, свердління в кондукторах з 

наступним штифтуванням.   

17. Двері висувні – виготовлення. 

18. Двигуни внутрішнього згоряння потужністю до 73,6 кВт (100 к.с.) – 

загальне складання.  

19. Деталі замків – виготовлення. 

20. Диски зчеплення, гальмівні накладки – складання, склеювання. 

21. Диски роторів, компресорів, турбін – розмічання, слюсарне оброблення. 

22. Ежектори продуктивністю до 100 т/г – складання з штампових половин під 

зварювання в пристроях, приганяння з іншими деталями та випробування. 

23. Замки вагонні комбіновані з фаллю, двері тамбурні пасажирських вагонів – 

приганяння деталей та складання. 

24. Заслінки, дросельні з ручним приводом всіх типів та розмірів – складання та 

випробування. 

25. Зубці шестерень коробки мотовозу та дрезин – обпилювання. 

26. Камери нагрівальні дифузійних печей, системи охолодження вакуумних 

установок – складання. 

27. Картери причіпного пристрою – установлення трубок з підганянням. 

28. Клапани високого тиску та маневрового пристрою – притирання по сідлам. 

29. Клапани та крани повітро- та водопровідні – притирання. 

30. Кожухи для обшивання – виготовлення. 

31. Кожухи захисні складних конструкцій – складання. 

32. Колонки водомірні з приладами «Клінкер» - складання, випробування, 

здавання. 

33. Кільця поршневі – випилювання замка та шабрування. 

34. Кільця стопорні – розмічання, свердління, підганяння. 

35. Компенсатори – складання та випробування. 

36. Контролери масляні – складання та регулювання. 

37. Коробки передач – складання та випробування. 

38. Коробки розподільні – повне виготовлення (без монтажу). 

39. Корпуси блочних ящиків – виготовлення. 

40. Корпуси компресорів – складання. 

41. Корпуси кришок – підганяння з шабруванням пазів та клинців до них. 
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42. Корпуси, кронштейни – шабрування. 

43. Корпуси приладів – установлення деталей в корпус, приганяння кришок з 

кожухом на замках, петлях, обмежувачах. 

44. Корпуси та каркаси зварні з різних матеріалів розміром 500х500х700 мм – 

складання з прихвачуванням, виправлення. 

45. Крани газові – притирання конічних поверхонь. 

46. Лебідки підіймальні з механічними приводом – складання та випробування. 

47. Ліфти – складання. 

48. Механізми тягові, маніпулятори, кришки вхідних люків, приводи стопора, 

якірного канату, приводи дрібних рулів – складання, випробування, здавання. 

49. Мости (з прутка) для кріплення приводу – виготовлення. 

50. Насоси поршневі – складання та випробування. 

51. Обичайки – складання з фланцями. 

52. Опори гнучкі – складання, рихтування. 

53. Основини, панелі, плити – обпилювання, розмічання, свердління отворів в 

різних площинах, нарізання різьби. 

54. Отвори під шарикопідшипники – доведення. 

55. Пакети литих лопаток – складання та приганяння під зварювання. 

56. Панелі складаної конструкції – виготовлення. 

57. Перехідники гумові – виготовлення. 

58. Підставка для тарілок одинарних – складання, регулювання. 

59. Підшипники ковзання з діаметром до 300 мм – шабрування. 

60. Підшипники суднові опорні та упорні – укладання вкладишів в ліжка корпусів 

та кришок без допоміжного підганяння з перевіркою поверхонь , які 

сполучаються, з точністю до 0,05 мм. 

61. Підшипники шарикові та радіальні однорядні, шарикові радіальні сферичні, 

двохрядні з зовнішнім діаметром понад 500 мм – комплектування та складання. 

62. Плити перевірочні – шабрування. 

63. Повітровіддільники – загальне складання. 

64. Поршні – складання з шатуном та приганяння поршневого кільця. 

65. Приводи до реакторів, млинів та шнеків – складання. 

66. Пристрої для знімання пів муфт, кілець підшипника – складання. 

67. Прокладки гофровані – виготовлення за кресленням. 

68.  Прокладки мідні з азбестовим наповнювачем – виготовлення. 

69. Рами та крила стругів снігоочисників – складання під зварювання. 

70. Редуктори якірних пристроїв – складання. 

71. Ротори та статори турбін – набирання та установлення лопаток. 

72. Рукави герметичні та металеві для арматури – складання. 

73. Ручки стальні фасонні – розмічання та обпилювання контуру за розміткою або 

шаблоном. 

74. Стакани перебіркові, конусні, вентиляційні, датчики з конусними вставками 

тощо – підганяння деталей при виготовлення, остаточне складання, 

регулювання та випробування.  
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75. Станини металорізальних верстатів – шабрування напрямних з точністю не 

менше двох точок на поверхні 1см2. 

76. Стояки блок-механізмів – обпилювання. 

77. Стояки леєрні та тентові, контрфорси – приганяння, складання. 

78. Сундуки металеві – виготовлення деталей та складання. 

79. Супорти токарних верстатів – складання. 

80. Тумби штурвальні – складання, здавання. 

81. Тумбочки інструментальні верстатника – складання. 

82. Ущільнювачі стільникові – виготовлення. 

83. Фланці прямокутні для повітропроводів та фасонних частин систем 

промислової вентиляції – виготовлення. 

84. Фундаменти під допоміжні механізми малих суден та монтаж. 

85. Хлоратори – складання та випробування. 

86. Цистерни та резервуари – складання під зварювання. 

87. Шарикопідшипники підвищеної точності – складання та установлення. 

88. Шарніри кришок піаніно та роялей – складання. 

89. Шатуни – шабрування, запресування втулок та складань. 

90. Шестірні комбіновані – складання з перевіркою індикатором. 

91. Шестірні конічні – обпилювання зубців вручну. 

92. Шестірні та рейки різного модуля – складання зубців в парі, з забезпеченням 

зазору та контакту, який вимагається. 

93. Шини – виготовлення за кресленням. 

94. Шланги з муфтами без обтискання під пресом – складання. 

95. Шланги з обв’язуванням дротом, кріпленням хомутами під гідравлічне 

випробування від 15-30 кгс/см2. 

96. Шнеки та конвеєри середньої складності  – складання. 

97. Щити розподільні одно - та двох панельні відкритого та закритого виконання – 

повне виготовлення та складання без монтажу. 

 

2. Вимоги до  освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної 

кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Слюсар з механоскладальних 

робіт 3-го розряду 

2.1. При продовженні навчання 

Повна або базова загальна середня освіта. 

2.2. При підвищенні професійної кваліфікації  

Освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за 

професією Слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду; стаж роботи за 

професією Слюсар з механоскладальних робіт 2-го розряду – не менше 1 року 

2.3. Після закінчення навчання  

Базова або повна загальна середня освіта та професійна (професійно-

технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві, освітньо-

кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Слюсар з 

механоскладальних робіт 3-го розряду. 
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3. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників 

          Професія: 7233 Слюсар з механоскладальних робіт  

        Кваліфікація: Слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду 

          Загальний фонд навчального часу –493 годин  

Примітки 

1. Кваліфікаційна пробна робота виконується за рахунок часу, відведеного на 

професійно-практичну підготовку.  

2. Години  відведені на консультації враховуються в загальному фонді навчального 

часу.  

3. При підвищенні кваліфікації та перепідготовці  загальнопрофесійний блок 

вивчається в обсязі годин та компетентностей, визначених відповідно до результатів 

вхідного контролю і додається до годин загального обсягу навчального часу та до годин 

загального фонду навчального часу (але не більше ніж 221 години). 

 

4. Типова програма з підготовки за професією Слюсар з механоскладальних 

робіт 3-го розряду (зміст професійних профільних компетентностей) 

Позна

чення 

Професійні 

компетентності 
Зміст професійних компетентностей 

Модуль МСР –  3.1. Виконання слюсарних робіт середньої складності  

МСР – 

3.1.1. 

Виконання 

слюсарних 

операцій середньої 

складності  

Знати: способи розмітки просторових деталей середньої 

складності; механізацію і передові способи ведення 

розмічальних робіт; порядок застосування координатно-

розмічальних машин, шаблонів і кондукторів при розмітці 

партій деталей; види дефектів, їх причини;  способи  

попередження і усунення дефектів; способи шабрування 

криволінійних поверхонь; види і причини дефектів при 

шабруванні; способи попередження і виправлення 

дефектів; процес притирання, ступінь точності, що 

досягається; абразивні матеріали, вживані для притирання; 

особливості притирання конічних поверхонь; механізацію і 

передові методи притиральних робіт; порядок виконання 

запресовки деталей середньої складності; принцип роботи 

гідравлічних і гвинтових механічних пресів; засоби 

вимірювання лінійних розмірів; допуски та посадки 

спряжень гладких циліндричних і площинних поверхонь; 

№ 

з/п 
Напрям підготовки 

Всього 

годин 

МСР  

– 3.1. 

1 Загальнопрофесійна підготовка   

2 Професійно-теоретична підготовка 130 130 

3 Професійно-практична підготовка  336 336 

4 Кваліфікаційна пробна робота 7   

5 Консультації 20   

6 
Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при 

продовженні навчання) 
7   

7 Загальний обсяг навчального часу (без п.п. 4,5) 473 466 
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допуски кутів і конусів; засоби вимірювання кутів та 

конусів; допуски і посадки різьбових з’єднань; допуски і 

посадки шпоночних та шліцьових з’єднань; допуски і 

посадки зубчастих коліс і передач;  квалітети (класи 

точності) та параметри шорсткості (класи частоти 

оброблення); механічні властивості металів, які обробляє, 

та вплив термічного оброблення на них; види 

заклепувальних швів та зварювальних з’єднань і умови 

забезпечення їх міцності; склад туго- і легкоплавких 

припоїв, флюсів, протрав та спосіб їх готування; будову 

середньої складності контрольно-вимірювальних 

інструментів та пристроїв; правила заточування та 

доведення складного інструменту; електротехніку з 

основами промислової електроніки; вимоги з охорони 

праці. 

Уміти: виконувати слюсарне оброблення та приганяння 

деталей в межах 11-12 квалітетів із застосуванням 

універсальних пристроїв; виконувати слюсарне оброблення 

за 7-10 квалітетами; виконувати елементарні розрахунки з 

визначенням допусків, посадок та конусності; виконувати 

розмітку просторову деталей середньої складності; 

виконувати заправку розмічального  інструменту; 

виконувати шабрування паралельних, криволінійних 

поверхонь і поверхонь, спряжених під різними кутами із 

застосуванням механізованих інструментів; виконувати 

притирання деталей та вузлів середньої складності; проводити 

підготовку для притирання поверхні  деталей, 

притиральних матеріалів, пристосувань; виконувати 

контроль оброблених поверхонь лекальною лінійкою, 

вимірювати розміри мікрометром; виконувати запресовку 

деталей на гідравлічних і гвинтових механічних пресах; 

виконувати паяння різними припоями; читати креслення 

деталей середньої складності; виконувати елементарні 

розрахунки з визначенням допусків, посадок та конусності; 

виконувати вимоги з охорони праці. 

МСР –  

3.1.2. 

Виконання 

такелажних робіт  

 

Знати: правила користування такелажними підйомно-

транспортними пристосуваннями; вимоги з охорони  праці 

при виконанні такелажних робіт; підйомно-транспортне 

обладнання цеху, його характеристику і правила 

експлуатації; маркування канатів; види вузлів і їх в’язку; 

вузлове складання; схеми вузлового складання; місце 

вузлового складання; технічні вимоги до окремих вузлів і 

деталей, які надходять на складання; технологію вузлового 

складання; зміст технологічного процесу складання; 

систему підбору деталей на складання вузлів; методи 

сортування деталей при груповому підборі; подавання 

деталей на складання вузла; синхронність подавання; 

пристосування щодо подавання; підготовку деталей до 

складання; основні операції і роботи, що виконуються при 

складанні вузлів; технологію та випробування зібраних 

вузлів та механізмів на стендах; механізовані інструменти, 

що застосовуються при складанні;  вимоги з охорони праці. 
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Уміти: керувати вантажозахватними пристроями і 

пристосуваннями; підбирати пристрої та пристосування 

для підйому і переміщення вантажів; стропувати вантажі 

відповідно до маси вантажу, з урахуванням кута нахилу і 

кількості гілок канатів; перевіряти справність чалочних 

пристроїв і пристосувань; зачіпати  вантажі з монтажними 

петлями і без монтажних петель; керувати підіймально-

транспортним устаткуванням з підлоги; стропувати та 

ув’язувати вантажі для підіймання, пересування, 

установлення та складування; виконувати вимоги з 

охорони праці. 

МСР–  

 3.1.3. 

Складання 

механізмів 

обертового руху 

Знати: призначення з’єднання; основні деталі, що входять 

до з’єднання; підшипники цільні і роз’ємні; матеріал 

вкладишів, їх марки та застосування; зазори для мащення; 

види мастил; технічні вимоги до підшипників; процес 

установлення підшипників кочення у корпусі; застосування 

пристосувань при складанні; умови нормальної роботи 

підшипників багатоопорного вала; прилади, що 

застосовуються для визначення похибок; призначення 

регулювальних прокладок; послідовність пригонки 

підшипника; застосування зажимних пристосувань при 

шабруванні вкладишів; установку вкладишів у корпусі і 

кришках підшипників; основні види підшипників кочення; 

технічні вимоги до підшипників; типи ущільнень і 

заглушок; види мащення; посадки, що застосовуються при 

монтажі підшипників кочення у вузлі; виконання 

підготовки підшипників до складання, маркування 

підшипників; способи регулювання зазору у конічних 

роликопідшипниках; застосування голчатих підшипників; 

застосування пресів, спеціальних пристосувань при 

зніманні підшипників кочення з вала (демонтажу з 

корпусу); вимоги з охорони праці. 

Уміти: виконувати складання підшипників ковзання; 

виконувати установлення підшипників кочення у корпусі; 

застосовувати пристосування при складанні, виконувати 

кріплення втулок від провертання; виконувати підгонку 

товстостінних підшипників на валу; перевірку 

регулювальних прокладок; пригонку підшипника; 

застосовувати зажимні пристосування при шабруванні 

вкладишів; виконувати укладку вала і підшипника; 

установку вкладишів у корпусі і кришках підшипників; 

перевірку прилягання шийок вала до вкладишів; установку 

регулювальних прокладок; виконувати складання вузлів з 

підшипниками кочення; проводити підготовку 

підшипників до складання; виконувати установку та  

закріплення підшипників у корпусі, застосовувати преси; 

виконувати регулювання зазорів у конічних 

роликопідшипниках;  застосовувати преси, спеціальні 

пристосування при зніманні підшипників кочення з вала 

(демонтажу з корпусу); виконувати вимоги з охорони 

праці. 
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МСР–  

 3.1.4. 

Складання 

механізмів передачі 

руху 

Знати: призначення і види пасових передач; основні деталі 

механізмів з пасовими передачами; 

призначення і види ланцюгової передачі; основні деталі, 

що входять до вузла ланцюгової передачі; технічні вимоги 

до передачі; особливості конструкції і складання 

ланцюгових передач, що піддаються значним 

перевантаженням; застосування циліндричних зубчатих 

передач; поняття про шестерні, колеса, ведучі і відомі 

зубчаті колеса; елементи зубчатого колеса, форму 

зубчатого колеса; профіль зубців зубчатих передач; 

передаточне число зубчатих передач; види зубчатих 

передач; вимоги до зубчатих коліс залежно від швидкості 

обертання і точності передачі; технологію складання 

передачі; способи перевірки складання на точність; 

дефекти, способи запобігання і усунення; складання 

передач муфтами, гнучкими валами і шарнірами; технічні 

вимоги до передач; інструменти і пристосування, що 

застосовуються при складанні; способи перевірки на 

точність; дефекти, способи запобігання і усунення;  розбір 

карт технологічних процесів при складанні механізмів для 

передачі руху; призначення конічних зубчатих коліс; 

класифікацію зубчатих коліс за розташуванням зуба і їх 

застосуванням; вимоги до зубчатих коліс залежно від 

швидкості обертання і точності передачі; технічні вимоги 

до передачі; основні правила збірки для забезпечення 

нормальної роботи конічної передачі; випробування 

швидкохідних конічних силових передач на рівень шуму; 

дефекти, їх попередження і усунення; призначення і 

область застосування черв'ячних передач, основні деталі, 

що входять у вузол черв'ячної передачі, їх конструкцію; 

технологію збірки передачі; способи перевірки 

перпендикулярності осей, розлучення осей, бічного зазору, 

ексцентричності; дефекти, їх попередження і усунення; 

обкатку передач під навантаженням після збірки, методи 

обкатки із замкнутим силовим контуром; призначення і 

область застосування фрикційних передач, їх основні види; 

основні деталі, що входять у вузол фрикційної передачі, їх 

конструкцію;  муфти, їх різновиди, механізми включення і 

регулювання пластинчастих муфт; передачі дисками, 

оббивка дисків;  гальма, технічні вимоги до передачі; 

технологія збірки передачі, способи перевірки збірки на 

точність;  дефекти, їх попередження і усунення; збірка 

передач муфтами, гнучкими валами і шарнірами, основні 

деталі, технічні вимоги до передачі; інструменти і 

пристосування, вживані при збірці; способи перевірки на 

точність; дефекти, їх попередження і усунення; розбір карт 

технологічних процесів по збірці механізмів для передачі 

руху; вимоги з охорони праці. 

Уміти: виконувати складання пасової передачі; виконувати 

складання ланцюгової передачі; здійснювати регулювання 

зубчатих передач з установленням заданих кресленнями та 

технічними умовами бокових та радіальних зазорів, 
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виконувати складання циліндричних зубчатих передач; 

виконувати розрахунок передачі; виконувати перевірку 

складання на точність; виконувати складання передач 

муфтами, гнучкими валами і шарнірами; користуватися 

інструментами і пристосуваннями, що застосовуються при 

складанні; забезпечувати запобігання і усунення дефектів; 

виконувати розбір карт технологічних процесів при 

складанні механізмів для передачі руху; виконувати 

збирання конічних зубчатих передач; дотримуватися вимог 

до зубчатих коліс залежно від швидкості обертання і 

точності передачі; дотримуватися  технічних вимоги до 

передачі; виконувати основні правила збірки для забезпечення 

нормальної роботи конічної передачі; здійснювати 

випробування швидкохідних конічних силових передач на 

рівень шуму; забезпечувати запобігання і усунення 

дефектів;  виконувати збирання черв'ячних передач; 

дотримуватися технології збірки передачі; застосовувати 

способи перевірки перпендикулярності осей, розлучення 

осей, бічного зазору, ексцентричності; запобігати і усувати 

дефекти; виконувати обкатку передач під навантаженням 

після збірки; виконувати обкатку із замкнутим силовим 

контуром; виконувати збирання фрикційних передач; 

дотримуватися технічних вимоги до передачі; 

дотримуватися технології збірки передачі; виконувати 

способи перевірки збірки на точність; виконувати вимоги з 

охорони праці. 

МСР –  

3.1.5. 

Складання і 

регулювання 

механізмів 

перетворення руху 

Знати: будову та принцип роботи вузлів, механізмів та 

верстатів, які складає, технічні умови на їх складання; 

призначення і область застосування кривошипно-шатунних 

механізмів, технічні вимоги до механізмів, інструменти і 

пристосування, що застосовуються при їх складанні, 

технологію складання і випробування, перевірку балансу, 

способи перевірки на точність, допустимі зміщення, 

дефекти, запобігання їх і усунення; основні деталі, технічні 

вимоги до деталей і вузла поршневої групи, технологію 

складання, способи перевірки циліндрів, поршнів, кришок, 

дефекти, запобігання їм і усунення; призначення 

клапанного розподілення, технічні вимоги до розподілення, 

інструменти та пристосування, технологію складання, 

прийоми складання клапанних систем, способи перевірки 

на точність, перевірка якості притирання за допомогою 

компресора, дефекти, запобігання їм і усунення;  

призначення і область застосування ексцентрикового 

механізму, технічні вимоги, інструменти і пристосування, 

які застосовуються при складанні і регулюванні кулісного 

механізму, способи перевірки на точність, дефекти, 

способи запобігання їм і усунення; призначення і область 

застосування кулісного механізму, технічні вимоги до 

механізму, технологію складання, інструменти і 

пристосування для складання кулісного механізму, 

складання, регулювання і випробування кулісного 

механізму, способи перевірки на точність, дефекти, 
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способи запобігання їм і усунення; призначення і область 

застосування храпових механізмів, технічні вимоги до 

механізмів, інструменти і пристосування щодо складання 

храпових механізмів, технологію складання, способи 

перевірки на точність; область застосування, призначення, 

переваги і недоліки гідравлічних і пневматичних приводів і 

передач, будову гідроприводу, насоси, розподільні і 

регулювальні пристрої, клапани, розвантажувальні 

золотники, регулятори швидкостей, прийоми розбирання і 

складання приводів, методи перевірки, гідравлічні 

випробування, особливості будови пневмоприводів,  їх 

складання; вимоги з охорони праці. 

Уміти: регулювати та випробовувати вузли та механізми, які 

складає, на спеціальних установках; усувати дефекти, які 

виявлені під час складання та випробовування вузлів і 

механізмів; виконувати складання кривошипно-шатунних 

механізмів, перевірку балансу, постановку підшипників, 

постановку вала і підшипників, регулювання, складання 

шатуна з валом і крейцкопфом, перевірку на точність, 

проводити запобігання дефектам  та їх усунення, 

виконувати складання поршневої групи деталей, перевірку 

циліндрів, поршнів, кришок, проводити запобігання 

дефектам  та їх усунення; виконувати складання клапанного 

розподілення, складання клапанних систем, способи 

перевірки на точність, перевірку якості притирання за 

допомогою компресора, проводити запобігання дефектам  

та їх усунення; виконувати складання ексцентрикового 

механізму, використовувати інструменти і пристосування, 

які застосовуються при складанні і регулюванні кулісного 

механізму, перевірку на точність, проводити запобігання 

дефектам  та їх усунення; виконувати складання кулісного 

механізму, складання, регулювання і випробування 

кулісного механізму, використовувати інструменти і 

пристосування для складання кулісного механізму, 

виконувати перевірку на точність, проводити запобігання 

дефектам  та їх усунення; виконувати складання храпових 

механізмів, використовувати інструменти і пристосування 

для складання храпових механізмів, здійснювати перевірку 

на точність; виконувати складання гідравлічних і 

пневматичних приводів і передач, розбирати і складати 

приводи; виконувати установку труб, прокладок, 

ущільнень та інших деталей, складання деталей та 

розподільних, регулювальних і керуючих пристроїв,  

використовувати методи перевірки, гідравлічні 

випробування; виконувати статистичне та динамічне 

балансування деталей простої конфігурації на спеціальних 

балансувальних верстатах з іскровим диском, призмами та 

роликами; здійснювати складання  складних машин 

агрегатів та верстатів під керівництвом слюсаря більш 

високої кваліфікації; виконувати вимоги з охорони праці. 
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5. Перелік основних обов'язкових засобів навчання 
Професійна кваліфікація: слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду 

№ 

з/п 

Найменування 

 

Кількість на групу з 15 осіб 

Для інд. Для групи 

 Обладнання та пристосування   

1.  Верстат слюсарний одномісний з 

підйомними лещатами  
1 15 

2.  Верстат вертикально-свердлильний - 2 

3.  Верстат настільний свердлильний - 2 

4.  Верстат точильний двосторонній  - 1 

5.  Верстат ножівковий - 1 

6.  Прес гвинтовий ручний  - 1 

7.  Верстат чотирьохроликовий гнучко вий - 1 

8.  Верстат шліфувальний  - 1 

9.  Пост ковальський   1 

10.  Верстат радіально-свердлильний  - 1 

11.  Верстак монтажний   1 

12.  Електропіч муфільна до 10000 - 1 

 Інструмент вимірювальний, 

перевірочний і розмічальний 

  

13. Комплект кернерів 1 15 

14. Комплект вимірювального інструменту  1 15 

15 Комплект перевірочного інструменту 1 15 

16. Комплект слюсарно-розмічального 

інструменту  
1 15 

17. Індикатори годинного типу  - 5 

18. Центрошукач - 5 

19. Щупи № 1-2 - 2 

20. Рамка для визначення кількості плям при 

шабруванні  
1 15 

21. Лінійки різних видів  2 15 

22. Кутоміри  - 5 комплектів  

23. Циркулі розмічальні  1 15 

 Інструмент для ручних робіт 

(слюсарний) 

  

24. Бородок слюсарний 1 15 

25. Воротки для мітчиків  - 15 

26. Зубило слюсарне 1 15 

27. Клейма ручні літерні та цифрові  - 5 

28. Кліщі - 3 

29. Ключі гайкові (різні) - 10 

30. Комплект надфілів - 5 

31. Комплект напилків 1 15 

32. Плоскогубці  - 3 

33. Ножиці по металу (різні)  - 15 

34. Рашпіль  - 10 

35. Тріскачка  - 5 

36. Ножівка ручна  - 15 

37. Молотки різні  1 15 

 Інструмент для обробки різанням   
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38. Зенкери (різні)  - 5 комплектів  

39. Зенківки конічні  - 5 комплектів  

40. Клупи трубні  - 2 

41. Мітчики різні  - 10 комплектів  

42. Плашки різні  - 10 комплектів  

43. Полотнина ножівкова - 30 

44. Труборіз  - 2 

45. Напилки різні  1 15 комплектів  

 Інструмент для шабрування, 

притирання 

 

 

46. Комплект шаберів - 5 

47. Притирки - 15 

 Механізований інструмент   

48. Машина ручна свердлильна електрична - 1 

49. Ножиці гільйотинні  - 1 

50. Шабер з електричним приводом  - 1 

 Пристосування   

51. Втулки перехідні  - 10 

52. Домкрат звичайний (гвинтовий) - 1 

53. Нагубники м’які  1 15 

54. Свердлильні патрони  - 5 

55. Плита для виправлення - 1 

56. Плита розмічальна - 1 

57. Притиски для труб  - 1 

58. Призми різні  - 10 

59. Пристосування гнучкі   3 

60. Лещата ручні  1 15 

61. Лещата машинні  - 2 

 

 

Професійна кваліфікація: слюсар з механоскладальних робіт 4-го розряду 

1. Кваліфікаційна характеристика 

4-й розряд 

  Завдання та обов'язки. Виконує слюсарне оброблення та приганяння 

великих та відповідальних деталей та складних вузлів за 7-10-м квалітетами  

(2-3-м класами точності). Складає, регулює та випробовує складні вузли 

агрегатів, машини та верстатів. Притирає та шабрує сполучені поверхні 

складних деталей та вузлів. Обробляє внутрішні пази, щліцеві з’єднання – 

евольвентні та прості. Підганяє натяги та зазори, центрує деталі, вузли та 

агрегати, які монтує. Монтує трубопроводи, які працюють під тиском повітря та 

агресивних спец продуктів. Виконує статичне та динамічне балансування 

відповідальних вузлів машин та деталей складної конфігурації на спеціальних 

балансувальних верстатах. Усуває дефекти, які виявляє під час складання та 

випробування вузлів, агрегатів, машин. Запресовує на гідравлічних та гвинтових 

механічних пресах. Бере участь у монтажі та демонтажі випробувальних стендів, 

в складанні, регулюванні та випробуванні особливо складних експериментальних 

та унікальних машин під керівництвом слюсаря більш вищої кваліфікації.  
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 Повинен знати:  конструкцію, кінематичну схему та принцип роботи 

вузлів механізмів та верстатів, які складає; технічні умови на установлення, 

регулювання та приймання вузлів, машин, які складає, будову, призначення та 

правила застосування робочого, контрольно-вимірювального інструменту, 

приладів та пристроїв; систему допусків та посадок, квалітетів (класів 

точності) та параметрів шорсткості (класів чистоти оброблення); принцип 

взаємозамінності деталей та вузлів; способи розмічання складаних деталей та 

вузлів, спосіб термооброблення та доведення особливо складного слюсарного 

інструменту; способи запобігання та усунення деформації металів та 

внутрішніх напружень в процесі термічного оброблення та зварювання; основи 

механіки та технології металів в межах роботи, яку виконує.  

 Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення 

кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з механоскладальних робіт 3 

розряду – не менше 1 року.  

Приклади робіт 

1. Авторегулятори – перебирання після стендових випробувань. 

2. Арматура суднова – ручне притирання та доведення ущільнювальних 

поверхонь. 

3. Барабани змішувальні з внутрішніми спіралями – складання. 

4. Блоки циліндрів внутрішнього згоряння – шабрування ділянок під кришки 

підшипників колінчастого валу. 

5. Важільки в блок-механізмах – приганяння по сектору. 

6. Вали гребні з діаметром до 250 мм – шабрування та приганяння шпонкових 

пазів за калібром. 

7. Вали зубчастих передач допоміжних механізмів – укладання валів з 

приганянням підшипників. 

8. Верстати-автомати, загортальні етикетирувальні, випарні та вакуум-

апарати, лінійно різальні та штампувальні агрегати – складання. 

9. Візки моторних платформ шляхоукладачів – розмічання та установлення 

щелепів. 

10. Вінці опорні – складання. 

11. Вісь стрічкопротягувальна – слюсарне оброблення та складання. 

12. Вкладиші опорно-упорного підшипника – складання з сегментом.   

13. Вкладиші  підшипників суднових – шабрування рознімань в рівень з 

розніманням корпусів та кришок з точністю до 0,02 мм та з забезпеченням 

взаємозамінних деталей. 

14.  Втулки бурові – складання окремих конструкцій. 

15. Втулки дейдвудні з гумометалевими вкладишами для валів з 

облицюваннями – складання вкладишів за калібром. 

16.  Втулки, натискачі, важілі в автоматичних нумераційних апаратах – заміна. 

17. Гальма стрічкові з редуктором – при шабрення черв’ячного зцеплення з 

забезпеченням плями дотику, складання. 

18. Ґвинти гребні для валів – приганяння маточини за конусом вала та за 

калібром. 
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19.  Гідросупорти, гідро клапани – складання та остаточне доведення. 

20.  Гідроциліндри підіймання мотовила – складання та випробування. 

21. Головки грибоподібні вентиляційні з ручним приводом всіх розмірів – 

складання та випробування. 

22. Гребінки, костильки та внутрішні конуси в механічних нумераційних 

апаратах – заміна. 

23. Датчики сигнальні, приводи датчиків – регулювання з установленням на 

клапани засувки. 

24. Двигуни внутрішнього згоряння потужністю понад 73,6 до 736 кВт (100 до 

1000 к.с.) – загальне складання. 

25. Деталі з пазами та прорізами форми «ластівчин хвіст» – слюсарне 

оброблення. 

26.  Деталі складні – розгортання отворів к важкодоступних місцях. 

27.  Дизелі – складання та установлення шатунно-поршневої групи. 

28. Диски фрикційні з діаметром до 300 мм – притирання з допуском на 

площинність та прямолінійність в межах 0,01 мм. 

29. Ежектори продуктивністю понад 100 т/г – складання із штампованих 

половин під зварювання в пристроях, приганяння з іншими деталями та 

випробування. 

30. Ексцентрики, кулачки та противаги регулятора турбогенератора – 

обпилювання за шаблонами. 

31. Електроповітродувки та турбоповітродувки – складання. 

32. Замки роялів – складання. 

33. Захоплювачі рейкорізальні стрілочних переводів. Осердя блок-механізмів, 

захоплювачі шеститонного парового крану, кришки турбогенераторів – 

складання. 

34. Захлопки з конічним та черв’ячним зачепленням з діаметром від 150 до 250 

мм – складання. 

35. Захлопки суднові відливні, приймальні та вентиляційні з умовним проходом 

до 350 мм та понад 350 мм – підганяння гумового ущільнення, складання, 

регулювання. 

36. Зенкери алмазні – чищення базових поверхонь, розкриття алмазів. 

37. Калібри гребних валів та гребних гвинтів – шабрування під підганяння 

конусу зі шпонками. 

38. Каркаси для радіоприладів з профільної сталі з кількістю вхідних деталей до 

50 – складання. 

39. Кінгстони з умовними проходом понад 275 мм, з умовним тиском до 50 

кгс/см2 – притирання тарілки та гнізда, складання, випробування, здавання. 

40. Клапани автоматичні (парові та водяні) – складання, регулювання, 

випробування, здавання. 

41. Клапани високого тиску, ущільнювальні кільця – притирання. 

42. Клапани запобіжні, редукційні, дренажні. Перепускні, неповоротні та 

неповоротно - запірні, котельні та запобіжні, головні та контрольні 1-го та 

2-го ступеня тиску (до 30 кгс/кв.см) – складання, регулювання, 
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випробування, здавання. 

43. Клапани  прямоточні дистанційні з приводом - складання, 

 регулювання, здавання. 

44. Клапани швидкозапірні та парові, коробки турбіни -  перебирання після 

стендових випробувань. 

 45. Клінкети з умовним проходом до 875 мм - шабрування та 

 притирання клинових поверхонь, складання, випробування, здавання. 

 46. Колонки водомірних суднових парових котлів складних 

 систем з робочим тиском понад 25 кгс/кв.см - складання, 

 регулювання, випробування, здавання. 

 47. Компресори та блоки сушіння (БС) тиском до 230 кгс/кв.см - установлення 

на стенд, монтаж, випробування за 

 заданою програмою, демонтаж, усунення незначних дефектів в  системі. 

48. Коробки реверса мотовозів та вантажної дрезини - шабрування вікон. 

49. Коробки центрального приводу - складання. 

50. Корпуси соплових апаратів - складання. 

51. Корпуси та каркаси зварювання  різних матеріалів - складання. 

52. Корпуси та кришки складної конфігурації великих габаритів - слюсарне 

оброблення з підганянням та установленням місць з'єднань замків та 

петель. 

53. Корпуси та кронштейни - шабрування площини за 2-м класом  точності. 

54. Кришки газонепроникні з приводом - складання та випробування. 

55. Кришки ущільнювальні - складання кілець. 

56. Кронштейни силових серводвигунів - складання. 

57. Круги  шліфувальні з діаметром до 750 мм - складання,  випробування, 

 балансування. 

58. Лабіринти - установлення та запресування. 

59. Маніпулятори - шабрування, притирання. 

60. Машини папероробні та картоноробні - складання. 

61. Машинки гідравлічні приводні для захлопок та інших 

 механізмів - остаточне складання,  регулювання,  випробування, здавання. 

62. Механізми головні, допоміжні і агрегати - установлення,  центрування, 

монтаж із застосуванням пластмас. 

63. Механізми планетарні - складання. 

64. Механізми - складання та  механічне  регулювання за 2-м класом точності. 

65. Механізми стопорні - складання та регулювання. 

66. Механізми та арматура дистанційно-керувальних корабельних 

 та суднових систем - випробування. 

67. Міст керування гідрофікований - складання, регулювання. 

68. Муфти кулачкові - приганяння. 

69. Муфти спускові - остаточне оброблення після загартування. 

70. Напрямні гартовані - притирання пазів з перевіркою індикатором. 

71. Нафтопідігрівачі суднові - складання. 

72. Обойми - складання з ударним сегментом. 
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73. Обойми та щити - складання з пластинками ущільнення. 

74. Опори двигуна - складання. 

75. Охолоджувачі, дистилятори, конденсатори - складання. 

76. Патрубки складні - складання, шабрування та підганяння. 

77. Переводи стрілочні подвійні перехресні - складання. 

78. Передачі кутові зубчасті - складання, регулювання з забезпеченням зазору, 

який вимагається, та п'ятна дотику. 

79. Передачі кутові керування клинкетами та клапанами - складання, 

регулювання, здавання. 

80. Перо керма з балером - шабрування конусів та шпонкових пазів, 

приганяння, складання, здавання. 

81. Перо керма та балер з фланцевим з'єднанням – шабрування площин  

фланців,  складання  з'єднання,  вивіряння  осьової  лінії, розгортання 

отворів. 

82. Підставки для тарілок парних - складання. 

83. Підшипники з конусними отворами - складання. 

84. Підшипники ковзання, які складаються з декількох частин - шабрування. 

85. Підшипники (кульові та роликові) всіх розмірів, які випускають за класами  

точності А, Б та С, - комплектування та складання. 

86. Підшипники суднові опорні, упорно-допоміжні для валів з діаметром до 300 

мм – шабрування постілей та вкладишів. 

87. Пневмоциліндри – складання та регулювання.  

88. Повзуни стрілочні електроприводів – обпилювання кутів, площин, фасок та 

виходів із кільцевої канавки. 

89. Преси гідравлічні потужністю до 3000 т – складання та монтаж. 

90. Приводи до кульових млинів – складання та регулювання. 

91. Пристрої підковпачні вакуумних напилювальних установок – складання 

вузлів. 

92. Пристрої промивальні на водооприснювальній установці – складання. 

93. Пружини – тарування та випробування навантаженням з перевіркою за 

таблицею. 

94. Редуктори – складання, регулювання, випробування. 

95. Редуктори черв’ячні – шабрування черв’ячного зачеплення. 

96. Ресори – складання. 

97. Ротори та статори  парових та газових турбін – складання. 

98. Самонакладачі, ротаційні та плоскодрукувальні машини, напівавтомати для 

відливання стереотипів – складання. 

99. Сельсини контактні – установлення та регулювання траверс, демпферів, 

монтаж шарикопідшипників. Обкатування, регулювання осьового люфта, 

доведення, попереднє складання, статичне балансування. 

100. Сепаратори – встановлення заклепок вручну за допомогою механізму, 

встановлення роликових кілець, заряджання роликами. 

101. Системи спеціальних труб – шабрування, полірування внутрішнє труб. 

102. Станини великих металообробних верстатів – шабрування напрямних. 
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103. Турбіни парові та газові – приганяння та установлення лопаток та 

складання опорно-упорних підшипників. 

104. Установки фільтрувальні – складання. 

105. Фільтри складаних конструкцій здвоєні – складання, здавання. 

106. Хоботи завалочних машин – складання. 

107. Холодильники – складання агрегатів, установлення дверей та 

випробування. 

108. Шарикопідшипники прецизійні (виконання за особливими технічними 

умовами) – складання та установлення. 

109. Шланги з обтисненням на пресі під гідравлічні випробування тиском до 

300 кгс/см2 – складання.   

 2. Вимоги до  освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної 

кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Слюсар з 

механоскладальних робіт 4-го розряду 

 2.1. При продовженні навчання  

Базова або повна загальна середня освіта. 

2.2. При підвищенні професійної кваліфікації  

Освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за 

професією Слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду; стаж роботи за 

професією Слюсар з механоскладальних робіт 3-го розряду не менше – 1 року. 

2.3. Після закінчення навчання  

Базова або повна загальна середня освіта, професійна (професійно-

технічна) освіта та освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» 

за професією Слюсар з механоскладальних робіт 4-го розряду. 

3. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників 

          Професія: 7233 Слюсар з механоскладальних робіт  

        Кваліфікація: слюсар з механоскладальних робіт 4-го розряду 

          Загальний фонд навчального часу – 503 годин 

 

Примітки 

1. Кваліфікаційна пробна робота виконується за рахунок часу, відведеного на 

професійно-практичну підготовку.  

2. Години  відведені на консультації враховуються в загальному фонді навчального 

№ 

з/п 
Напрям підготовки 

Всього 

годин 

МСР  

– 4.1 

1 Загальнопрофесійна підготовка   

2 Професійно-теоретична підготовка 100 100 

3 Професійно-практична підготовка  376 376 

4 Кваліфікаційна пробна робота 7   

5 Консультації 20   

6 
Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при 

продовженні навчання) 
7   

7 Загальний обсяг навчального часу (без п.п. 4,5) 483 476 
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часу.  

3. При підвищенні кваліфікації та перепідготовці  загальнопрофесійний блок 

вивчається в обсязі годин та компетентностей, визначених відповідно до результатів 

вхідного контролю і додається до годин загального обсягу навчального часу та до годин 

загального фонду навчального часу (але не більше ніж 221 година). 

 

4.Типова програма з підготовки за професією Слюсар з 

механоскладальних робіт  4-го розряду (зміст професійних профільних 

компетентностей) 

Позна

чення 

Професійні 

компетентності 
Зміст професійних компетентностей 

Модуль МСР – 4.1. Виконання слюсарних робіт підвищеної середньої складності 

МСР– 

 4.1.1. 

Виконання слюсарних 

робіт підвищеної 

середньої складності  

Знати: особливості розмітки деталей з необробленою 

базовою поверхнею; використання ділильної голівки 

при розмітці, розрахунок розгорток простих 

геометричних тіл і гнутих деталей, дефекти при 

розмітці; устаткування, інструмент і пристосування, 

вживані при правці і гибці, дефекти; обпилювання,  

механізація обпилювання, дефекти; свердлення,  

визначення режимів різання по таблицях, точність 

розмірів і форми отворів, параметри шорсткості при 

свердленні; типові процеси обробки отворів, дефекти 

при обробці отворів і способи їх усунення; нарізування 

прямокутних і трапецієвидних різьб комплектами 

мітчиків,  нарізування різьб в отворах на верстатах; 

шабрування, механізація процесу шабрування, дефекти 

при шабруванні і способи їх попередження; притирання, 

вимоги до абразивів, застосування змащувальних 

речовин; доведення, утворення повітряної і масляної 

плівки і усунення цього явища при доведенні, дефекти і 

заходи їх попередження; будову, призначення та правила 

застосування робочого, контрольно-вимірювального 

інструменту, приладів та пристроїв; допуски і посадки, 

квалітети (класи) точності та параметри шорсткості 

(класи чистоти оброблення); принцип взаємозамінності 

деталей та вузлів; засоби розмічання складених деталей 

та вузлів; засіб термооброблення та доведення особливо 

складного слюсарного інструменту; засоби запобігання 

та усунення деформації металів та внутрішньої напруги 

в процесі термічного оброблення та зварювання; основи 

механіки та технології металів в межах роботи, яку 

виконує; електротехніку з основами промислової 

електроніки; вимоги з охорони праці. 

Уміти: виконувати розмітку простих конічних тіл, 

розмітку розгорток гнутих деталей; розмітку складних 

отворів, отворів з паралельними і перпендикулярними 

осями; розмітку осьових ліній суцільних і порожнистих 

деталей; виготовляти шаблони і контршаблони методом 

розпилювання і припасування; здійснювати свердлення 

отворів з перетинаючими осями, розгортати отвори 
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вручну на верстатах; виконувати нарізування 

прямокутних і трапецієвидних різьб комплектами 

мітчиків; виконувати точне шабрування, шабрувати 

поверхні, розташовані під різними кутами; шабрувати 

опорні поверхні, перевіряти шабрування різними 

інструментами; виконувати притирання клапанів, 

притирання циліндрових валиків і втулок, виконувати 

доведення вузьких кромок і ребер деталей; виконувати 

слюсарну обробку деталей з пазами і прорізами форми 

«хвіст ластівки»; виконувати пригін кулачкових муфт, 

притирати клапани високого тиску, кільця, ущільнювачі; 

виконувати шабрування направляючих станин крупних 

металообробних верстатів; виконувати слюсарне 

оброблення та приганяння великих деталей та складних 

вузлів за 7-10 квалітетами; складати, регулювати та 

випробовувати складні вузли, машини та верстати; 

здійснювати притирання та шабрування поверхонь 

складних деталей та вузлів, які сполучає; внутрішніх 

пазів, щліцевих з’єднань простих та евольвентних; 

підганяти натяги та зазори, здійснювати центрування 

деталей, вузлів та агрегатів, які монтує; виконувати  

запресовування деталей на гідравлічних та гвинтових 

механічних пресах; виконувати вимоги з охорони праці 

МСР– 

4.1.2. 

Виконання складання 

механізмів приводів 

Знати: з'єднання трубопроводів; призначення арматури 

для з'єднання окремих ділянок трубопроводів; типові 

з'єднання мідних труб з розвальцьовуванням; порядок 

виконання розвальцьовування кінців мідних труб; 

пристрій, правила застосування пристосування для 

розвальцьовування; типові з'єднання сталевих труб; суть 

безтрубного (стикового) з'єднання складальних одиниць 

і механізмів гідросистем; вимоги, що пред'являються до 

монтажу трубопроводу; порядок ведення монтажу труб; 

технологію складання і перевірки пластинчастих 

насосів; призначення, класифікацію ущільнюючих 

пристроїв; вимоги до якості притирання плунжера до 

циліндра; зазори між плунжером і циліндром; овальність 

і різницю діаметрів циліндра; ущільнення з'єднань в 

насосах, гідроциліндрах, гідродвигунах; технічні вимоги 

до їх виконання; пристрій складальних одиниць, 

ущільнювачів, для плунжера, для поршня; складальні 

одиниці гідроприводів; операції, що виконуються при 

складанні; деталі, що вимагають притирання; 

технологічний процес притирання; конструкцію, 

порядок застосування пристосувань; призначення, суть 

хонінгування; пристрій хонінгувальної голівки; 

технологію складання гідроциліндрів, регулюючої і 

розподільної апаратури; технічні вимоги до виконання 

різьбових з'єднань, притирання голок і тарілок клапанів, 

постановки пружин; правила випробування зібраних 

клапанів на щільність. технічні вимоги до золотників; 

порядок виконання і усунення забоїн на деталях 

гідроприводу; правила перевірки установки циліндро-



 39 

поршневої групи; порядок виконання і контролю 

центрування валів складальних одиниць; правила 

перевірки герметичності з'єднань; методи наладки, 

виявлення і усунення дефектів у механізмах приводів; 

класифікацію гідравлічних пресів по технологічному 

призначенню, конструктивному виконанню, за видом 

застосування робочої рідини та видом приводу; технічну 

характеристику гідравлічних пресів; принцип дії, 

конструктивну схему та основні елементи гідравлічного 

пресу; цикли роботи; сили, які діють на елементи пресу; 

робочі рідини, які застосовують в гідравлічних пресах, 

їх механічні характеристики; насоси гідропресових 

установок, їх кінематичну схему; гідроапаратуру, 

розподільчі і регулюючі пристрої в гідросистемах 

пресів; вимоги з охорони праці. 

Уміти: монтувати трубопроводи, які працюють під 

тиском повітря та агресивних спецпродуктів; розбирати 

технічну і технологічну документацію, виконувати 

монтаж трубопроводів, які працюють під тиском повітря  

та агресивних спецпродуктів; підготовку труб до 

монтажу; з'єднувати мідні труби, виконувати 

розвальцьовування труб; з'єднувати два кінці труб, 

виконувати приєднання труб до гідравлічних пристроїв: 

пряме кінцеве на різьбі, кутове кінцеве на трійнику; 

з'єднувати сталеві труби, виконувати підготовку труб до 

монтажу; з'єднувати пряме проміжне, ущільнення 

проміжною кладкою, пряме кінцеве, пряме кінцеве на 

трубній різьбі, виконувати безтрубне (стикове) з'єднання 

складальних одиниць і механізмів гідросистем; 

виконувати монтаж гідроапаратури на плоскій панелі, 

з'єднувати вихідні отвори гідроапаратури, здійснювати 

перевірку трубопроводу на герметичність; виконувати 

складання пластинчастих насосів, перевіряти 

рівномірність і сили затягування кріпильних гвинтів, 

регулювати затягування гвинтів, притирати задню 

кришку; виконувати складання ущільнюючих пристроїв, 

притирання плунжера і циліндра, ущільнення з'єднань в 

насосах, гідроциліндрах, гідродвигунах; виконувати 

складання гідроприводів, притирання деталей; складати 

гідроциліндри, регулюючу і розподільну апаратуру, 

виконувати різьбові з'єднання, притирання голок і 

тарілок клапанів на площину; здійснювати контроль 

співвісних поясків золотників і клапанів, контроль 

конусності і овальності, взаємного розташування торців, 

герметичності з'єднань;  здійснювати видалення 

виявлених на поверхнях забоїн, що сполучаються, 

перевіряти правильність установки циліндрів групи, 

затягування ущільнення, перевіряти точність 

центрування валу насоса з валом приводу; контролювати 

герметичність з'єднання всмоктуючого трубопроводу з 

насосом, здійснювати наладку гідравлічної системи, 

виявляти і усувати дефекти; виконувати вимоги з 



 40 

охорони праці 

МСР– 

4.1.3. 

Загальне складання 

устаткування 

Знати:  конструкцію, кінематичну схему та принцип 

роботи вузлів механізмів, верстатів, які складає, умови 

на установлення, регулювання та приймання вузлів, 

машин, які складає; призначення і суть технологічного 

процесу загального складання; технічні вимоги до 

загального складання; вимоги до поєднання деталей, що 

сполучаються, і складальних одиниць; особливості 

складання складальних одиниць, що пройшли 

балансування і часткове розбирання; вимоги до сумісних 

опор підшипників, валів і осей; вимоги до дотримання 

осьових і радіальних зазорів; схеми і правила виконання 

складання відповідальних різьбових з'єднань; порядок 

забезпечення герметичності з'єднання трубопроводів, 

агрегатів, заглушок, ущільнень; правила вибору 

базового елементу; види загального складання залежно 

від кількісного співвідношення між пригоночними і 

складальними роботами; основні складальні одиниці 

устаткування, що випускається підприємством; 

устаткування, пристосування, інструмент, матеріали, 

вживані при загальному складанні устаткування; 

технічні вимоги, що пред'являються до устаткування; 

порядок контролю виконаних робіт в процесі складання 

устаткування; статичне та динамічне балансування 

відповідальних вузлів машин та деталей складної 

конфігурації; спеціальні балансувальні верстати; вимоги 

з охорони праці.  

Уміти: виконувати статистичне та динамічне 

балансування відповідальних вузлів машин та деталей 

складної конфігурації на спеціальних балансувальних 

верстатах; усувати дефекти, які виявляє під час 

складання та випробування вузлів, агрегатів, машин; 

брати участь у монтажі та демонтажі випробувальних 

стендів, в складанні, регулюванні та випробуванні 

особливо складних експериментальних та унікальних 

машин під керівництвом слюсаря більш високої 

кваліфікації; керувати підіймально-транспортним 

устаткуванням з підлоги; виконувати стропування та 

ув’язування вантажів для підіймання, пересування, 

установлення та складування; розбирати технічну і 

технологічну документацію; складати устаткування, яке 

випускає підприємств; здійснювати  вибір базового 

елементу; поєднувати деталі, що сполучаються, і 

складальні одиниці; забезпечувати співвідносність 

опору підшипників, валів, осей; забезпечувати 

дотримання осьових і радіальних зазорів, рівномірне 

затягування відповідальних різьбових з'єднань; 

забезпечувати герметичність місць з'єднання 

трубопроводів, агрегатів, заглушок, ущільнень; 

здійснювати контроль якості збірки; брати участь у 

монтажі та демонтажі випробувальних стендів, в 

складанні, регулюванні та випробуванні особливо 
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складних експериментальних та унікальних машин під 

керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації; 

виконувати вимоги з охорони праці 

 
5. Перелік основних  засобів навчання 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу з 15 осіб 

Для інд. Для групи 

 Обладнання та пристосування   

1.  Верстат слюсарний одномісний з 

піднімальними лещатами 
1 15 

2. Верстат вертикально-свердлильний - 2 

3. Верстат настільний свердлильний - 2 

4.  Верстат плоскошліфувальний - 1 

5.  Верстат точильний двосторонній - 1 

6. Верстат радіально-свердлильний  - 1 

 Інструмент, вимірювальний, 

перевірочний і розмічальний 

  

7. Глибиномір  - 2 

8. Індикатори годинного типу ИЧ, ИТ - 5 

9. Кернери  1 15 

10. Комплект лінійок  1 15 

11. Міри довжини кінцеві  - 2 

12. Комплект мікрометрів - 5 

13. Молоток розмічальний  1 15 

14. Нутромір індикаторний з ціною 

розподілу 0,01 мм 
- 5 

15. Рамка для визначення кількості плям при 

шабруванні 
1 15 

16. Косинець перевірочний із широкою 

підставою  
- 5 

17. Штангенглибиномір - 5 

18. Штангензубомір - 3 

19. Штангенциркуль ШЦ-1, ШЦ-2, ШЦ-3 - 15 

20. Щупи № 1-2 - 2 

 Інструмент для ручних робіт 

(слюсарний) 

  

21. Бородок слюсарний - 5 

22. Мітчики та плашки (різні) - По 5 комплектів 

23. Зубило різної довжини  1 15 

24. Канав очник 1 15 

25. Клейма ручні літерні  - 2 

26. Кліщі - 2 

27. Ключі динамометричні (різні)  - 10 

28. Ключі розвідні  - 5 

29. Круглогубці 1 5 

30. Гострозубці  1 5 

31. Плоскогубці  1 15 

32. Комплект молотків  1 15 

33. Комплект напилків 1 15 

34. Комплект надфілів  1 15 
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35. Ножівки по металу  1 15 

36. Рашпіль - 10 

37. Тріскачка - 10 

38. Викрутки (різні) - 10 

 Інструмент для обробки різанням   

39. Зенкери (різні)  5 

40. Зенківки (різні)  5 

41. Клупи трубні   2 

42. Мітчики   5 

43. Плашки   5 

44. Полотнина ножівкова  15 

45. Свердла (різні)  50 

46. Труборіз   2 

 Інструмент для шабрування, 

притирання 

  

47. Бруски шліфувальні   15 

48. Кола повстяні   5 

49. Притирання конічні (різні)  15 

50. Притирання плоскі   15 

51. Притирання циліндричні (різні)  15 

52. Шабери різні   15 

 Механізований інструмент   

53. Бормашини різні  2 

54. Молоток рубальний пневматичний з 

віброзахистом 
 1 

55. Комплект ножиць  1 

 Пристосування   

56. Втулки перехідні для інструмента з 

конічним хвостовиком (різні) 
 10 

57. Диски для виправлення шліфувальних 

кіл  
 5 

58. Домкрат   1 

59. Кондуктор для свердління (з різними 

насадками) 
 2 

60. М’які нагубники  15  

61. Патрони різні  5 

62. Плита для виправлення  1 

63. Плита розмічальна  1 

64. Плита перевірочна   1 

65 Притиски для труб (різні)  2 

66. Призми різні  4 

67. Пристосування для гнуття труб  2 

68 Машинні лещата   2 

 

             
Професійна кваліфікація: слюсар з механоскладальних робіт 5-го розряду 

1. Кваліфікаційна характеристика 

5-й розряд 
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Завдання та обов'язки. Виконує слюсарне оброблення та доведення 

термічно не оброблених деталей, виробів та вузлів складної конфігурації за 6-м 

квалітетом (1-м класом точності) та особливо складної конфігурації за 7-м 

квалітетом (2-м класом точності). Складає, регулює та налагоджує особливо 

складні машини, контрольно-вимірювальну апаратуру, пульти та прилади, 

унікальні та прецизійні агрегати та машини, підбирає і складає великогабаритні 

та комбіновані підшипники. Випробовує посудини, які працюють під тиском, а 

також випробовує на глибокий вакуум. Знімає необхідні діаграми та 

характеристики за результатами випробування та здає машини до ВТК. Монтує 

та демонтує випробувальні стенди. Перевіряє складне унікальне та прецизійне 

металорізальне устаткування на точність відповідно до технічних умов. Монтує 

трубопроводи, які працюють під високим тиском повітря (газу), та спец 

продукти. Виконує  статичне та динамічне балансування відповідальних 

деталей та вузлів особливо складної конфігурації.  

Повинен знати: конструкцію, призначення та принцип роботи особливо 

складних механізмів, приладів, агрегатів, верстатів та машин, які складає; 

технічні умови на регулювання, випробування та здавання складених вузлів, 

машин та агрегатів і їх експлуатаційні дані; заходи складання та регулювання 

машин і режими випробування; заходи складання та регулювання машин і 

режими випробування; заходи запобігання деформаціям деталей; правила 

перевірки верстатів на точність.  

 Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення 

кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з механоскладальних робіт 4-

го розряду – не менше 1 року.  

 Приклади робіт 

1.  Апарати постові та розподільні механічної централізації – складання та 

регулювання. 

2. Арматура запірна та регулювальна для хімічних виробництв високого 

тиску – розбирання, підганяння, притирання, складання. 

3. Арматура золотникова – притирання та доведення ущільнювальних 

поверхонь. 

4. Вали гребні та дейдвудні – шабрування конусів та приганяння 

шпонкових пазів за калібром 

5. Валики диференційні спеціальної конструкції – припилювання опорних 

площин перпендикулярно осі з допуском на перпендикулярність 0,02 мм. 

6. Верстати прецизійні токарні – шабрування каретки та супорта. 

7. Верстати токарно-гвинторізні – випробування верстата на потужність з 

налагодженням та регулюванням, випробування на точність з 

регулюванням, підналагодженням та виправленням дефектів. 

8. Вкладиші – приганяння та шабрування в корпусі турбіни. 

9. Вузли, механізми, конструкції великих суден – монтаж із застосуванням 

пластмас. 

10. Вузли пневмодомкратів ударної дії – складання, налагодження. 
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11. Вузли складані, аґреґати та машини дослідних конструкцій складання та 

випробування. 

12. Вузли складні та аґреґати легкових машин вищого класу – складання, 

регулювання, випробування. 

13. Ґвинти гребні для валів – приганяння маточини по конусу валу або за 

калібром. 

14. Гіроскопи – попереднє та остаточне складання. 

15. Двигуни внутрішнього згоряння потужністю понад 736 до 1472 кВт 

(1000 до 2000 к.с.) – складання, регулювання та налагодження 

16. Дифузори – підганяння  та запресування в парову коробку та корпус 

турбін.  

17. Ексцентрики – остаточне слюсарне оброблення після гартування зі 

зніманням таблиць на компараторі. 

18. Електрогармати доменних печей – розбирання, складання. 

19. Калібри гребних валів та гребних  ґвинтів з двома та більше шпонковими 

з’єднаннями, з установленням шпонок в будь-яке положення відносно 

пазів – шабрування та приганяння конуса зі шпонками. 

20. Каркаси для радіоприладів з профільної сталі з кількістю вхідних 

деталей понад 50 – складання. 

21. Каркаси та обшивання на турбіни – виготовлення. 

22. Каруселі, натікачі вакуумних установок  – складання. 

23. Кільця поршневі шеститонного парового крану – обпилювання. 

24. Кільця поршневі з діаметром понад 400 мм – підганяння замка. 

25. Кільця поршневі з діаметром понад 500 мм – шабрування торців та 

підганяння до поршня. 

26. Клапани та кришки імпульсні всіх типів та розмірів – складання. 

27. Клапани регулювальні, здвоєні з серводвигуном та зі здвоєною системою 

важілів – складання, регулювання. 

28. Клапани захисних пристроїв регулювальні – складання, регулювання. 

29. Клапани, клінкери та засувки з приводом планетарної зубчастої передачі 

– складання регулювання і здавання. 

30. Клапани головні маневрові всіх типів суден – складання та регулювання. 

31. Клапани парові з дистанційним керуванням – складання. 

32. Клинкети з роздільним клином з умовним проходом понад 875 мм – 

складання, здавання. 

33. Клінгстони та засувки з пневмо- та гідроприводом – складання, 

регулювання та здавання. 

34. Колеса цифрові та літерні – заміна. 

35. Компресори та блоки сушіння (БС) тиском понад 230 кгс/см2 до  

400 кгс/см2 – монтаж (підключення стендових приладів, клапанів, 

датчиків тощо), виявлення та усунення дефектів, які виникли під час 

випробування. 

36. Конструкції металеві складні: панелі, плати, плити тощо для 

нестандартного дослідного технологічного устаткування – виготовлення. 
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37. Корпуси вакуумних вентилів та насосів, установок хімічної апаратури – 

складання. 

38. Корпуси основних та центральних приладів, які складаються з секцій, – 

складання та з’єднання секцій між собою з обробленням місць під 

механізми. 

39. Корпуси приладів складані з різних матеріалів – складання з 

виготовленням окремих елементів. 

40. Кришки – підганяння на корпус турбін. 

41. Круги шліфувальні з діаметром понад 750 мм – складання, 

випробування, балансування. 

42. Лінія валопроводів всіх типів суден, окрім катерів – спарювання, 

установлення на верстаті (стенді), розгортання отворів, приганяння 

болтів, складання і здавання. 

43. Лінії цифр в нумераційному апараті – підганяння та виправлення під час 

складання та ремонту. 

44. Машини глибокого друку – складання. 

45. Машини горизонтально-кувальні зусиллям тиску до 20 МН – загальне 

складання. 

46. Машини самохідні сільськогосподарські – остаточне складання. 

47. Машини шахто підіймальні з біциліндричним барабаном – загальне 

складання та регулювання з випробуванням. 

48. Механізми допоміжні суднові – здавання в експлуатацію. 

49. Механізми підіймально-якірні – складання, випробування та здавання. 

50. Механізми та арматура дистанційного керування корабельних та 

суднових систем з електричним, пневматичним та гідравлічним 

сервоприводами – притирання, складання та регулювання. 

51. Молотарка в складеному стані – випробування, обкатування та здавання. 

52. Молоти парові – складання, перевірка паророзподільних золотників та 

клапанів, ходу поршня, механізмів керування. 

53. Муфти еластичні головного валопроводу – складання, балансування. 

54. Муфти та пів муфти суднових валів – шабрування конуса, розбирання 

шпонкових пазів за калібром. 

55. Напрямні з трикутним пазом гартовані з довжиною до 340 мм – 

притирання з допуском на паралельність 0,01 – 0,02 на  довжині 300 мм. 

56. Насоси шестерень різних призначень та продуктивності – складання, 

випробування, здавання. 

57. Пакети порожнистих лопаток – складання та приганяння. 

58. Перо керма та балер з фланцевим з’єднанням – шабрування площин 

фланців, складання з’єднань, вивіряння осьової лінії, розгортання 

отворів, приганяння шпонок, болтів та штирів, здавання. 

59. Перо керма з балером – шабрування конусів та шпонкових пазів, 

приганяння шпонок, складання, здавання. 

60. Підшипники кочення та комбіновані – складання. 
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61. Площини, кулачки – оброблення за 1-м класом точності з 

паспортизацією розмірів. 

62. Площини – шабрування та коректування розточок під вкладиші. 

63. Пневмостягнення, пневмогайковерти – складання. 

64. Поверхні фланця компенсатора – шабрування з точністю не менше 2 

плям на 1 см2. 

65. Повітроводи всіх видів – контрольне складання та вивіряння. 

66. Преси гідравлічні зусиллям понад 30 до 100 МН – складання, 

регулювання, випробування та здавання. 

67. Пристрій перекладання керн – складання, регулювання, здавання. 

68. Пристрій перфорегулювальний – остаточне оброблення вхідних деталей 

після гартування, центрування пуансонів по матрицях з додержанням 

розмірів у межах допусків до 0,01 мм. 

69. Пульти керування та інші складні автоматичні станції – повне 

виготовлення та складання (без монтажу). 

70. Ролики алмазні складаного профілю – балансування. 

71. Ротори – статичне та динамічне балансування. 

72. Ротори турбіни – скидання, установлення опорно-упорного підшипника. 

73. Ротори – складання лопаток з бандажним кріпленням. 

74. Серводвигуни – складання блокування. 

75. Станини поздовжньо-фрезерних та інших верстатів- установлення на 

башмаки з вивірянням за водяним рівнем та струною з оптичним 

приладом. 

76. Станини унікальних та прецизійних верстатів – шабрування напрямних. 

77. Турбокомпресори, експериментальні екземпляри повітряних та кисневих 

компресорів – остаточне складання, регулювання та здавання. 

78. Уповільнювачі вагонні всіх типів – складання, регулювання та 

утримання в справному стані. 

79. Установки газотурбінні – складання. 

80. Центрифуги – притирання валу з ротором та ущільнювальних кілець, 

складання, регулювання  та випробування. 

81. Шатуни та регулятори крану, корпусу водяних живильних насосів, 

домкрати – складання. 

82. Шестерні в складеному стані – статичне та динамічне балансування. 

83. Шпилі електричні, механізми приводні шпилів – скидання. 

84. Щуп після гартування – запресування в напрямну з допуском на 

паралельність 0,01 на 120 мм довжини.  

 

 2. Вимоги до  освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, 

професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Слюсар з 

механоскладальних робіт 5-го розряду  

 2.1. При продовженні навчання  

Базова або повна загальна середня освіта.  

2.2. При підвищенні професійної кваліфікації  
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Освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією 

Слюсар з механоскладальних робіт 4-го розряду, стаж роботи за професією 

Слюсар з механоскладальних робіт 4-го розряду – не менше 1року. 

2.3. Після закінчення навчання  

Повна загальна середня освіта та освітньо-кваліфікаційний рівень 

«кваліфікований робітник» за професією Слюсар з механоскладальних робіт 5-

го розряду. 

 

3. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників 
 

         Професія: 7233 Слюсар з механоскладальних робіт  

          Кваліфікація: слюсар з механоскладальних робіт 5-го розряду 

        Загальний фонд навчального часу – 370 години 

№ 

з/п 
Напрям підготовки 

Всього 

годин 

МСР 

– 5.1.  

  1 Загально професійна підготовка  
  

  

2 Професійно-теоретична підготовка 90 90 

3 Професійно-практична підготовка  253 253 

4 Кваліфікаційна пробна робота 7 
  

  

5 Консультації 20 
  

  

6 
Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при 

продовженні навчання) 
7 

  

  

7 Загальний обсяг навчального часу (без п.п.4,5) 350 343 

Примітки 

1. Кваліфікаційна пробна робота виконується за рахунок часу, відведеного на 

професійно-практичну підготовку.  

2. Години  відведені на консультації враховуються в загальному фонді навчального 

часу.  

3. При підвищенні кваліфікації та перепідготовці  загальнопрофесійний блок 

вивчається в обсязі годин та компетентностей, визначених відповідно до результатів 

вхідного контролю і додається до годин загального обсягу навчального часу та до годин 

загального фонду навчального часу(але не більше ніж 221 година). 

 

 

 

4.Типова програма з підготовки за професією Слюсар з 

механоскладальних робіт 5-го розряду (зміст професійних профільних 

компетентностей) 

Позна

чення 

Професійні 

компетентності 
Зміст професійних компетентностей 

Модуль МСР – 5.1. Виконання слюсарних робіт з обробки  складних  деталей  

МСР– 

 5.1.1. 

Виконання 

слюсарних і 

Знати: поняття про розкладання сил, про визначення 

опорних реакцій; методи вимірювання обертаючого 
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слюсарно- 

складальних робіт 

при складанні 

машин, станків і 

агрегатів  

моменту і потужності; поняття про статистичне і 

динамічне балансування деталей, що обертаються; 

відомості про обробку зубчатих коліс методом 

копіювання і обгинання; поняття про копіювання 

зубчатих коліс; конструкцію, призначення та принцип 

роботи особливо складних механізмів, приладів, агрегатів, 

верстатів та машин, які складає; допуски і посадки, 

квалітети (класи точності) та параметри шорсткості 

(класи чистоти оброблення); способи виконання і 

послідовність робіт при об'ємній розмітці з установкою 

деталей в одному або декількох положеннях; методи 

виконання слюсарних робіт при обробці сирих і 

розпечених деталей складної конфігурації по 6-8 

квалітетам; притирання отворів для забезпечення точності 

розмірів по 6-8 квалітетам; методи складання; пристрої і 

принципи дії складальних вузлів, технічні умови на їх 

складання; методи складання відповідальних зубчатих і 

черв'ячних передач; перевірку положення осей і 

міжосьових відстаней; призначення попереднього 

затягування силових болтів і шпильок і складених 

корпусів і станин; методи перевірки взаємного 

розташування базових поверхонь; стендові випробування 

зібраних виробів; наладку, регулювання і проведення 

випробувань готових машин, агрегатів; правила перевірки 

верстатів, машин і агрегатів на точність; правила з 

охорони праці. 

Уміти: виконувати слюсарне оброблення та доведення 

термічно не оброблених деталей, виробів та вузлів 

складної конфігурації за 7 квалітетом та особливо 

складної конфігурації за 7 квалітетом; здійснювати 

слюсарне оброблення та доведення шаблонів з тупим 

кутом 170° та більше між двома прямими ділянками; 

складати, регулювати та налагоджувати особливо складні 

машини, контрольно-вимірювальну апаратуру, пульти та 

прилади, унікальні та прецизійні агрегати та машини, 

здійснювати підбирання і складання великогабаритних та 

комбінованих підшипників; випробовувати посудини, які 

працюють під тиском, а також випробовувати на глибокий 

вакуум;  виконувати розпаковування, промивку, 

візуальний контроль підшипників; виконувати монтаж 

підшипників; усувати радіальний зазор, створювати 

попередній натяг при монтажі прецизійних підшипників; 

виконувати запресування підшипників за допомогою 

преса, гідропресовим методом, за допомогою нагріву; 

виконувати установку радіальних і осьових зазорів; 

виконувати перевірку правильності зачеплення; складати 

гідравлічні і пневматичні вузли і системи; виконувати 

монтаж апаратури управління; виконувати регулювання 

апаратури управління; складати пневматичні пристрої; 

виконувати складання корпусних деталей і станин; 

виконувати пригін деталей стиків корпусів і станин; 

виконувати слюсарні роботи при виготовленні деталей і 
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вузлів складної конфігурації по 6-8 квалітетам; 

виконувати складання, регулювання підшипників 

ковзання всіх типів; складання і регулювання  

розподільної гідро- і пнемоапаратури; виконувати 

складання складних вузлів механізмів, верстатів, а також 

брати участь у складанні автоматичних ліній; виконувати 

складання з виконанням динамічного балансування на 

стендах; виконувати складання і випробування 

гідравлічних трубопроводів; виконувати складання, 

регулювання та налагоджування особливо складних 

машини, контрольно-вимірювальної апаратури, пультів та 

приладів, унікальних та прецизійних агрегатів та машин, 

підбирати і складати великогабаритні та комбіновані 

підшипники; виконувати правила з охорони праці 

МСР–         

5.1.2. 

Виконання 

механоскладальних 

робіт з обробки 

складних  деталей 

Знати: умови на регулювання, випробування та здавання 

зібраних вузлів, машин і агрегатів та їх експлуатаційні 

дані; заходи складання та регулювання машин і режими 

випробування; заходи запобігання деформацій деталей; 

правила перевірки верстатів на точність; електротехніку з 

основами промислової електроніки; відомості про 

обробку зубчатих коліс методом копіювання і обгинання,  

поняття про копіювання зубчатих коліс; вибір баз при 

розміщенні, способи виконання і послідовність робіт при 

об'ємній розмітці з установкою деталей в одному або 

декількох положеннях; заходи підвищення точності 

розмічувальних робіт; методи виконання слюсарних робіт 

при обробці сирих і розпечених деталей складної 

конфігурації по 6-8 квалітетам: притирання отворів для 

забезпечення точності розмірів по 6-8 квалітетам; вимоги 

з охорони праці; методи визначення технологічних 

властивостей металів, технологічні випробування, їх 

види; випробування на розтяг, ударну в’язкість, 

втомленість, плинність;  види випробувань машин, 

призначення приймальних випробувань, призначення 

контрольних випробувань і порядок їх проведення; мета 

проведення спеціальних випробувань; конструкція 

випробувальних стендів, правила їх монтажу і демонтажу; 

вживане устаткування, пристосування, інструмент, 

матеріали; призначення випробування на холостому ході; 

порядок установки машини на випробувальний стенд,  

правила кріплення складальних одиниць і механізмів, 

установки захищаючих пристроїв; порядок перевірки 

роботи механізмів перед включенням машини, режими 

випробування; порядок спостереження за роботою 

складальних одиниць і механізмів, станом робочих 

поверхонь; особливості випробування машини під 

навантаженням; порядок випробування верстатів на 

точність і шорсткість поверхні (обробки); поняття про 

жорсткість верстата, порядок перевірки верстата на 

жорсткість, мета і порядок випробування верстата на 

потужність; правила зняття діаграм і характеристик за 

наслідками випробування і здачі машин ВТК, 
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дотримуватися технології обробки і упаковки виробів; 

правила з охорони праці. 

Уміти: виконувати регулювання і перевірку ділильних 

механізмів, динамічне балансування зубчатих коліс і 

маховиків, що працюють на великих оборотах; 

здійснювати гідравлічне випробування збираних вузлів і 

механізмів, випробовувати посудини, які працюють під 

тиском, а також випробовувати на глибокий вакуум; 

виконувати знімання необхідних діаграм та характеристик 

за результатами випробування та здавання машини до 

відділу технічного контролю;  монтувати та демонтувати 

випробувальні стенди; перевіряти складне унікальне та 

прецизійне металорізальне устаткування на точність та 

відповідність технічним умовам; монтувати 

трубопроводи, які працюють під високим тиском повітря 

(газу) та спецпродуктів; виконувати  статичне та 

динамічне балансування відповідальних деталей та вузлів 

особливо складної конфігурації; здійснювати керування 

підіймально-транспортним устаткуванням з підлоги; 

здійснювати стропування та ув’язування вантажів для 

підіймання, пересування, установлення та складування; 

виконувати правила з охорони праці 

 

5. Перелік основних  засобів навчання 
 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість  на групу з 15 осіб 

Для інд. Для групи 

 Обладнання та пристосування   

1. Верстат слюсарний одномісний  1 15 

2. Електроталь  - 1 

3. Кран-балка мостового типу 

вантажопідйомністю 5т 

- 1 

4. Компресор повітряний  - 1 

5. Верстат вертикально-свердлильний - 2 

6. Верстат настільний свердлильний - 2 

7. Верстат плоскошліфувальний - 1 

8. Верстат радіально-свердлильний - 1 

9. Верстат точильний двосторонній - 1 

 Інструмент для вимірювання та 

контролю 

  

10. Глибиномір мікрометричний - 3 

11. Кернери різні  - 6 

12. Лінійки різні  1 15 

13. Лінійки перевірочні різні 1 15 

14. Міри довжини  - 2 

15. Мікрометри різні - 5 

16. Нутромір індикаторний  - 2 

17. Косинець перевірочний  - 3 

18. Штангенглибиномір - 2 

19. Штангензубомір - 2 

20. Штангенрейсмус - 2 
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21. Штангенциркулі різні (ШЦ) - 15 

22. Щупи № 1-2 - 2 

 Інструмент для шабрування та 

притирання 

  

23. Бруски шліфувальні (різні) - 10 

24. Голівки шліфувальні (різні)  - 10 

25. Притирання конічні  - 10 

26. Притирання плоскі (з канавками і 

гладкі) 

- 10 

27. Притирання циліндричні (різні) - 10 

28. Шабери різні   10 

 Механізований інструмент   

29. Шліф машинка   1 

30. Машина пневматична свердлильна 

ручна  

 1 

31. Машина різьбонарізна ручна   1 

32. Ножиці гільйотинні   1 

33. Шабер із пневматичним приводом  1 

34. Шабер з електричним приводом  1 

35. Молоток для клепання пневматичний   1 

36. Молоток рубальний   1 

37. Ножиці махові   1 

38. Ножиці ручні електричні   1 

 Пристосування   

39. Лещата ручні  - 5 

40. Лещата машинні  - 2 

41. Вальцівка для труб  - 1 

42. Втулки перехідні з конічним 

хвостовиком  

- 10 

43. Домкрат  - 1 

44. Кондуктори  - 2 

45. Нагубники на лещата  15 - 

46. Патрони для свердлильних верстатів  - 5 

47. Притиски для труб  - 2 

48. Плита для розмітки  - 1 

49. Плита для правки  - 1 

50. Пристосування гібочні  - 1 

51. Струбцини  - 5 

52. Штампи вирубні та гібочні  - 2 

53. Ящик розміточний  - 2 

 

 

Професійна кваліфікація: слюсар з механоскладальних робіт 6-го розряду 
1. Кваліфікаційна характеристика 

6-й розряд  

 Завдання та обов'язки. Складає, регулює, випробує та здає відповідно до 

технічних умов особливо складні і відповідальні експериментальні, унікальні 

машини, верстати, агрегати та апарати. Перевіряє правильність їх складання зі 

зніманням експлуатаційних діаграм та характеристик. Монтує трубопроводи 
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високого тиску під будь-які гази і рідини, які застосовуються. Усуває дефекти, 

які виявляє. Розраховує  зубчасті зачеплення, ексцентрики та інші криві та 

перевіряє їх. Будує геометричні фігури. Бере участь в оформленні паспорту на 

машини, які складає та випробовує.  

  Повинен знати: конструкцію, принцип роботи особливо складних та 

відповідальних машин, верстатів, агрегатів та апаратів; способи статичного та 

динамічного випробування; способи налагодження і регулювання 

виготовлюваних машин, приладів та іншого устаткування; принцип розрахунку 

та способи перевірки ексцентриків та інших кривих та зубчастих зачеплень; 

методи розрахунку та побудови складних фігур; правила заповнення паспортів 

на виготовлювані машини.  

 Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення 

кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря механоскладальних робіт 5-го 

розряду – не менше 1 року. 

 Приклади робіт 

1. Апарати механічної централізації, механізми авто шлагбаумів, осьові 

редуктори шляхоукладачів – складання та регулювання. 

2. Апарати унікальні нумераційні (за спеціальними заказами) – складання та 

регулювання. 

3. Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згоряння – установлення  

поршневого, золотникового та розподільного валів з вивірянням осьових 

ліній.  

4. Вали колінчасті машин та двигунів внутрішнього згоряння – укладання, 

центрування та перевірка з регулюванням. 

5. Вали колінчасті парових машин різних типів для великих суден – 

підганяння шпонкових канавок, калібрування мотилевих шийок з 

точністю до 0,03 мм.  

6. Вали трансмісійні рольгангів – складання. 

7. Взірці головні дослідні та експериментальні суднової апаратури: 

автоматичної, сильфонної, запобіжної – дослідне складання, 

випробування в присутності комісії, доведення конструкції до 

остаточного виду. 

8. Верстати прецизійні металообробні – складання, остаточна перевірка на 

точність, випробування та здавання. 

9. Верстати унікальні металообробні з гідрокопіювальним пристроєм – 

складання, регулювання, випробування та здавання. 

10. Газотурбінна установка – регулювання. 

11. Двигуни внутрішнього згоряння потужністю понад 1472 кВт (2000 к.с.) – 

складання, регулювання, та налагодження. 

12. Засувки з суцільним подвійним клином ІІ та ІІІ ступеня тиску – 

складання, регулювання, випробування, здавання. 

13. Клапани дистанційного керування сильфонні з тарільчастими пружинами  

–  складання, регулювання, випробування, здавання. 
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14.  Колеса зубчасті некруглі – слюсарне оброблення, складання зі втулкою, 

остаточне оброблення після гартування, установлення. 

15. Колони з паралелями парових машин та двигунів внутрішнього згоряння 

– установлення, центрування, вивіряння та регулювання. 

16. Компресорні автоматичні станції тиском 400 кгс/см2 – установлення на 

випробувальний стенд, монтаж (регулювання пальної, масляної 

апаратури, системи пуску, клапанів датчиків тощо), виявлення дефектів в 

системі та усування їх, підрахування всіх характеристик, здавання 

замовнику. 

17. Компенсатори восьмигранні – виготовлення та складання. 

18. Коноїди – установлення на пристрій, остаточне оброблення зі зніманням 

величини припуску за таблицями на компараторі. 

19. Кронштейн кермового серводвигуна – складання. 

20. Лінії автоматичні, які складаються з агрегатних верстатів, – складання, 

налагодження, випробування та здавання. 

21. Лінії валів великих суден з діаметром валів, які зварює, понад 600 мм – 

установлення на стенді, вивіряння, розгортання отворів, приганяння 

болтів, складання, здавання. 

22. Лічильники температурних регуляторів, столи зварювальних установок, 

головки зварювальних установок, вакуумні датчики, столи 

координатографів, вузли до установок для виробництва твердих схем – 

складання та налагодження. 

23. Лопатки робочі, напрямні, соплові та діафрагми – приганяння на 

щільність в місцях кріплення зі зберіганням проходів за технічними 

умовами або кресленнями. 

24. Машини горизонтально-кувальні зусиллям понад 20 МН – загальне 

складання. 

25. Машини кермові гідравлічні та насоси змінної продуктивності – 

складання, монтаж, випробування та здавання. 

26. Машини парові – остаточне складання, випробування та здавання. 

27. Механізми головні суднові – здавання в експлуатацію. 

28. Муфти з’єднувальні турбін – приганяння зачеплення. 

29. Муфти роз’єднувальні – розрахунок та регулювання сполучених деталей. 

30. Обойми турбіни, парові щити, діафрагми – приганяння до корпусу 

турбіни. 

31. Поверхні ущільнювальних корпусів та кришок суднової апаратури з 

безпрокладальним з’єднуванням, з діаметром понад 200 мм – притирання 

та доведення ущільнювальних площин до 9-10-го класів точності. 

32. Преси гідравлічні зусиллям понад 100 МН – складання. 

33. Приводи особливо складні, з диференційними зачепленнями, з 

розрахунком зубчастих зачеплень – складання, механічне та електричне 

регулювання, випробування та здавання. 

34. Редуктори планетарні та глобоїдні понад два ступеня – складання. 
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35. Траверси головного підйому заливальних та розливальних кранів 

мартенівських цехів – складання. 

36. Трубоповітряпроводи дотичні, еліптичні патрубки, дотичні підводи – 

контрольне та укрупнене складання. 

37. Турбіни з редуктором та головним упорним підшипником – перевірка 

центрування при установлення на стенді та судні. 

38. Турбіни парові – перевірка зазору між лопатками, корпусом та ротором, 

ущільнень діафрагми, сальникових ущільнень в упорних та опорних 

підшипниках. 

39. Турбіни парові – посадка дисків на вал, установлення та балансування 

роторів (статичне та динамічне), остаточне складання, випробування, 

здавання. 

40. Устаткування електровакуумне – складання, регулювання, випробування. 

  

2. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної  

кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Слюсар з 

механоскладальних робіт 6-го розряду  

2.1. При підвищенні професійної кваліфікації   

Освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією 

Слюсар з механоскладальних робіт 5-го розряду, стаж роботи за професією 

Слюсар з механоскладальних робіт 5-го розряду – не менше 1року. 

2.3. Після закінчення навчання  

Освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією 

Слюсар з механоскладальних робіт 6-го розряду. 

 3. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників 
 

         Професія: 7233 Слюсар з механоскладальних робіт  

         Кваліфікація: слюсар з механоскладальних робіт 6-го розряду 

          Загальний фонд навчального часу – 280 години 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Всього 

годин 

МСР

– 6.1.  

1 Загальнопрофесійна підготовка   

2 Професійно-теоретична підготовка 55 55 

3 Професійно-практична підготовка  198 198 

4 Кваліфікаційна пробна робота 7  

5 Консультації 20  

6 Державна кваліфікаційна атестація  7  

7 Загальний обсяг навчального часу (без п.п.4,5) 260 253 

Примітки 

1. Кваліфікаційна пробна робота виконується за рахунок часу, відведеного на 

професійно-практичну підготовку.  

2. Години  відведені на консультації враховуються в загальному фонді навчального 
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часу.  

3. При підвищенні кваліфікації та перепідготовці  загальнопрофесійний блок 

вивчається в обсязі годин та компетентностей, визначених відповідно до результатів 

вхідного контролю і додається до годин загального обсягу навчального часу та до годин 

загального фонду навчального часу(але не більше ніж 221 години). 

 

  4.Типова програма з підготовки за професією Слюсар з 

механоскладальних робіт 6-го розряду (зміст професійних профільних 

компетентностей) 

Позна

чення 

Професійні 

компетентності 
Зміст професійних компетентностей 

Модуль МСР – 6.1.  Виконання  механоскладальних робіт з обробки  особливо 

відповідальних  деталей 

 МСР– 

 6.1.1. 

Виконання 

слюсарних  

робіт з обробки  

особливо 

відповідальних  

деталей 

Знати: швидкість обертання точки у відносному руху; силу 

інерції твердого тіла в обертальному руху; відомості про 

відцентрові регулятори; урівноваження відцентрових сил 

диска, що обертається; визначення радіусу і ваги вантажів; 

поняття про побудову евольвентного профілю двох зв’язаних 

зубчатих коліс; відомості про гвинтові зубчаті механізми;  

силові циліндри, гідро-двигуни і гідро-посилювачі моменту, 

що крутить; принцип дії, конструкцію і способи регулювання; 

контрольно-регулюючу апаратуру для зміни швидкості і 

підтримки постійного тиску; регулювання пневматичних і 

пнемо-гідравлічних приводів, пристосувань і пристроїв; 

особливості розмітки великих деталей; прийоми точної 

розмітки деталей, використання спеціальних приладів, 

кондукторів; методи виконання слюсарних робіт при обробці 

сирих і гартованих деталей, особливо складних конфігурацій 

по 5-7 квалітетам; засоби виконання точного і тонкого 

шабрування; засоби усунення дефектів механічної обробки у 

посадочних місцях великогабаритних деталей; конструкцію, 

принцип роботи особливо складних та відповідальних машин, 

верстатів, агрегатів та апаратури;  електротехніку з основами 

промислової електроніки; вимоги з охорони праці.  

Уміти: виконувати слюсарні  роботи при виготовленні сирих 

і розжарюваних деталей, вузлів особливо складної 

конфігурації по 5-7 квалітетам; складати,  здійснювати 

підготовку посадочних місць, регулювати вузли підшипників 

кочення і ковзання високого класу точності; виконувати  

притирання, складання і регулювання розподільної апаратури 

для пневматичного, гідравлічного устаткування і 

паророзподільних золотників і клапанів; виконувати 

складання особливо помилкових вузлів, механізмів, верстатів, 

а також брати участь в керівництві бригадою зі складання 

автоматичних ліній; виконувати вимоги з охорони праці 

МСР – 

6.1.2. 

Виконання 

слюсарно- 

складальних 

робіт при 

складанні вузлів 

Знати: методи розрахунку та побудови складних фігур; 

складання вузлів з підшипниками кочення; засоби монтажу 

підшипників кочення різноманітних конструкцій; перевірку 

початкових величин радіального і осьового зазорів, биття 

кілець і інших параметрів для прецизійних підшипникових 
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особливо 

складних 

машин, верстатів 

і агрегатів 

вузлів; контроль складених підшипникових вузлів; складання 

вузлів з підшипниками ковзання; способи досягнення 

співвісної підшипників в окремо вартих корпусах; досягнення 

хорошої якості прилипання; особливості монтажу вузлів з 

тонкостінними вкладишами; контроль установки 

тонкостінних вкладишів в кубла; складання гідравлічних і 

пневматичних вузлів і систем; особливості складання і 

визначення величини зазорів в шестеренчастих і лопатевих 

насосів; методи попередження відсмоктування повітря у 

вузлах, трубопроводах і системах, що складаються; складання 

пневматичних пристроїв; складання корпусних деталей і 

станин; методи складання корпусів і станин; особливості 

складання відповідальних вузлів у різних механізмах: 

кривошипно-шатунних, ексцентрикових, кулачкових і інших; 

остаточну збірку агрегатів, забезпечення встановлених 

технічних вимог; узгодження роботи окремих ланок агрегату, 

що збирається, і вимоги його точної взаємодії; методи 

перевірки верстатів великої точності на точність; 

складання і регулювання прецизійних верстатів; вимоги з 

охорони праці.  

Уміти: складати особливо помилкові вузли, механізми, 

верстати, а також брати участь у керівництві бригадою зі 

складання автоматичних ліній; виконувати складання і 

регулювання парових турбін і електричних машин з 

виконанням динамічного балансування на стендах; 

виконувати складання і випробування гідравлічних і 

пневматичних трубопроводів, що працюють під тиском понад 

200 ат.; виконувати складання і випробування судин, що 

працюють при глибокому вакуумі; дотримуватися вимог 

безпеки праці при виконанні слюсарних робіт по складанню 

вузлів і машин особливо високої точності; керувати 

підіймально-транспортним устаткуванням з підлоги; 

виконувати стропування та ув’язування вантажів для 

підіймання, пересування, установлення та складування; 

здійснювати заходи з державної реєстрації суб’єкта малого 

підприємництва, формувати бізнес-план; виконувати вимоги з 

охорони праці 

МСР – 

6.1.3. 

Виконання 

контролю якості 

складання і 

випробування 

виробів 

Знати: засоби статичного та динамічного випробування; 

засоби налагодження і регулювання машин, приладів та 

іншого устаткування, яке виробляє; принцип розрахунку та 

засоби перевірки ексцентриків і інших кривих та зубчастих 

зачеплень; методи розрахунку та побудови складних фігур; 

правила заповнення паспортів на виготовлені машини; види 

випробувань машин; конструкцію випробувальних стендів, 

правила їх монтажу і демонтажу; призначення випробування 

на холостому ходу; порядок установки машини на 

випробувальний стенд, правила кріплення складальних 

одиниць і механізмів, установки захищаючих пристроїв; 

порядок перевірки роботи механізмів перед включенням 

машини, режими випробування; порядок спостереження за 

роботою складальних одиниць і механізмів, станом 

поверхонь, що труться; правила усунення виявлених 
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несправностей; особливості випробування машини під 

навантаженням; порядок випробування верстатів на точність 

і шорсткість поверхні (обробки); поняття про жорсткість 

верстата, порядок перевірки верстата на жорсткість; мету і 

порядок випробування верстата на потужність; правила зняття 

діаграм і характеристик за наслідками випробування і здачі 

машин ВТК; технологію обробки і упаковки виробів; вимоги з 

охорони праці. 

Уміти: здійснювати розрахунок зубчатих зачеплень, 

ексцентриків і інших кривих і їх перевірку; побудову 

геометричних фігур; виконувати перевірку правильності їх 

складання із зняттям експлуатаційних діаграм і 

характеристик; виконувати   монтаж трубопроводів високого 

тиску під будь-які гази і рідини, які застосовуються; усувати 

виявлені дефекти; виконувати складання, регулювання, 

випробування та здавання відповідно до технічних умов 

особливо складних та відповідальних експериментальних, 

унікальних машин, верстатів, агрегатів та апаратів; перевіряти 

правильність їх складання зі зніманням експлуатаційних 

діаграм та характеристик; брати участь в оформленні 

паспорта на складання і випробовування машини та 

виконувати вимоги з охорони праці; виконувати вимоги з 

охорони праці 

 

       5. Перелік основних засобів навчання 
 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу з 15 осіб 

Для інд. Для групи 

 Обладнання та пристосування    

1. Верстат слюсарний одномісний з піднімальними 

лещатами  

1 15 

2. Верстат вертикально-свердлильний - 2 

3. Верстат настільний свердлильний - 2 

4. Верстат точильний двосторонній - 2 

5. Верстат шліфувальний - 1 

6. Верстак монтажний  - 2 

7. Прес гвинтовий  - 1 

8. Компресор повітряний  - 1 

9. Муфільна піч  - 1 

10. Випробувальний стенд  - 1 

11. Індукційна піч  - 1 

12. Кантувач - 1 

 Інструмент вимірювальний, перевірочний і 

розмічальний 

  

13 Кернери різні  1 5 

14 Лінійки вимірювальні металеві різні  1 10 

15 Лінійки перевірочні  1 5 

16 Мікрометри різні   10 

17 Молотки сталеві різні 1 15 

18 Рамка контролю шабрування  1 15 
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19 Штангенглибиномір - 3 

20 Штангензубомір - 3 

21 Штангенрейсмус - 3 

22 Штангенциркулі  - 15 

23 Щупи № 1-2 - 3 

24 Індикатори ИЧ, ИТ - 4 

25 Лекальна лінійка довжиною до 400 мм - 5 

26 Рівень  - 2 

27 Мітчики (різні) комплекти  - 5 

28 Плашки (різні) комплекти  - 5 

29 Ключі гаєчні  - 10 

30 Напилки  - 60 

31 Надфіль - 60 

32 Ножиці ручні  - 10 

33 Плоскогубці комбіновані  - 5 

34 Рашпіль   5 

35 Ножівка ручна  - 5 

36 Свердла різні  - 50 

37 Труборіз  - 2 

38 Набір шаберів  - 10 

39 Набір для паяння  - 3 

 Механізований інструмент   

40 Електродриль  - 2 

41 Шліфувальна машинка - 2 

42 Ножиці махові  - 1 

43 Електроножівки - 2 

 Пристосування   

44 Втулки перехідні  - 5 

45 Домкрат для розмітки  - 2 

46 Домкрат звичайний  - 1 

47 Кондуктори для свердління  - 2 

48 Кола шліфувальні та заточні  - 10 

49 Нагубники м’які на лещата  1 15 

50 Патрони для свердлильних верстатів  - 5 

51 Плита для правлення  - 1 

52 Плита для притирання  - 1 

53 Призми різні  - 3 

54 Зажим для труб  - 2 

55 Пристосування для гнуття труб  - 2 

56 Струбцини (різні) - 5 

57 Пристосування для знімання підшипників та 

шківів  

- 2 

58 Лещата ручні  - 3 

59 Ящик розмічальний  - 1 

 
Зауваження та пропозиції щодо змісту стандарту надсилати за адресою: 

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, 

Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.  

Відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти 

Телефон: (044)248-91-16. 
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