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Робочий зошит учня з професії «Столяр будівельний 2 розряду» 

складено відповідно до  ДС ПТО. 

Мета зошита – організувати роботу учня на уроці виробничого 

навчання заради ефективного розподілу навчального часу. 

Дібрані завдання призначені для формування міцних і 

осмислених професійних компетентностей учнів на початковій стадії 

професійного навчання. Майстер виробничого навчання може 

використовувати даний зошит при підготовці до уроку в/н та під час 

його проведення. Учень, крім уроку в/н, може активно застосовувати 

робочий зошит у домашніх умовах (при виконанні домашнього 

завдання, при підготовці до наступного уроку в/н, а також у разі 

повторного самостійного виконання робіт чи операцій, засвоєних у 

майстерні в/н). 

Робочий зошит має велике практичне значення як для майстрів 

виробничого навчання, так і для учнів та  сприяє поглибленню 

професійних  навичок останніх. 
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ЗЗММІІССТТ  

Назва розділу Сторінка 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика  

Вступ. Особливості професіїї  

З історії професії  

Інструкція з охорони праці при роботі ручними інструментами  

Інструкція з охорони праці при роботі електрифікованим інструментом  

Інструкція з охорони праці по пожежній безпеці  

Інструкція з охорони праці по наданню першої (долікарської)допомоги  

Вимоги безпеки під  час  навчання  учнів  у  навчальних  і навчально-
виробничих майстернях 

 

Теми 1- 2.  Вступне заняття. Безпека праці та пожежна безпека в 
учбових майстернях. 

 

Урок виробничого навчання № 1. Вступне заняття. Безпека праці та 
пожежна безпека в навчальній майстерні. 

 

Тема 3. Екскурсія на виробництво  

Урок виробничого навчання № 2. Екскурсія на виробництво  

Тема 4. Пиляння деревини  

Урок виробничого навчання № 3. Види пил. Підготовка пил до роботи. 
Виготовлення стусла 

 

Урок виробничого навчання № 4. Повздовжнє пиляння. Виготовлення 
підставки під гаряче 

 

Урок виробничого навчання № 5. Поперечне пиляння . Виготовлення 
розробної  дошки 

 

Тема 5. Стругання деревини  

Урок виробничого навчання № 6. Підготовка рубанка до роботи, 
виготовлення ручки для молотка 

 

Урок виробничого навчання № 7. Виготовлення указки  

Тема 6. Свердлення, довбання деревини, різання стамескою  

Урок виробничого навчання № 8. Різання стамескою та свердлення 
деревини.Виготовлення штукатурної терки 

 

Урок виробничого навчання № 9. Довбання наскрізних та ненаскрізних 
отворів. Виговлення швабри 

 

Тема 7. Виготовлення найпростіших столярних з’єднань  

Уроки виробничого навчання №№ 10, 11. Виготовлення з’єднань з 
одинарним шипом, з подвійним шипом 

 

Урок виробничого навчання № 12. Виготовлення з’єднань „упівдерева” 
(«впівдерева») 

 

Тема 8. Комплексні роботи  

Уроки виробничого навчання №№ 13, 14, 15. Виготовлення маленького 
табурета 

 

Список використаних джерел  
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ООССВВІІТТННЬЬОО--ККВВААЛЛІІФФІІККААЦЦІІЙЙННАА  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  

 

1. Професія – 7124  Столяр будівельний.  

2. Кваліфікація: 2 розряд. 

3. Кваліфікаційні вимоги: 

- столяр будівельний 2 розряду повинен знати: основні властивості 

деревини; способи приготування столярного клею; 

- повинен уміти: виконувати найпростіші столярні роботи.  

4. Загальнопрофесійні вимоги:  

столяр будівельний 2 розряду повинен: 

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці; 

б) додержуватись норм технологічного процесу; 

в) не допускати браку в роботі; 

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт;  

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені 

тощо); 

е) знати інформаційні технології.  

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-

технічної освіти: базова або повна загальна середня освіта. Без вимог до 

стажу роботи.  

6. Сфера професійного використання випускника: будівельна 

деревообробка 

 і столярні будівельні роботи.  

7. Специфічні вимоги:  

7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років. 

7.2. Стать: жіноча, чоловіча.  

7.3. Медичні обмеження. 
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ВВССТТУУПП  

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЇЇ 
 

Столя р - професійний робітник, майстер, ремісник, який працює з деревом, 

виточує і виготовляє вироби з дерева або вироби на дерев'яній основі. Столяр виконує 

такі роботи: виготовляє складні меблі, двері, вікна, арки, сходи та інші вироби з 

масиву деревини з можливим застосуванням фанерування, шпонування, ламінування, 

без різьблення вручну. Столяр виконує точнішу, тоншу роботу, ніж тесляр, і в не 

меншому об’ємі, ніж різьбяр(чи скульптор) по дереву. 

Столяр може виконувати унікальні роботи з мікромоделювання на дерев'яній 

основі. 

Професія столяра затребувана в меблевому виробництві, у спорудженні та 

оздобленні  будинків,  в авіаційній промисловості(виготовлення дерев'яних планерів і 

частин літаків), у фігурному різьбленні по дереву та в інших сферах. Професія 

столяра популярна у молоді:  ще у школах діти вчаться роботі з деревом на уроках 

праці. Професія столяра користується попитом на ринку праці. 

 

ДО ПРОФЕСІЙНИХ ФУНКЦІЙ СТОЛЯРА ВІДНОСЯТЬСЯ: 
 

1. Виточування і виготовлення виробів з дерева або на дерев'яній основі, 
виготовлення меблів (столів, стільців, шаф, сервантів, табуретів, тумбочок, 

полиць і т. д.), вікон, плінтусів, карнизів, сходів, дерев'яних частин літаків, 

фігурне різьблення по дереву.  

2. Розпилювання і стругання вручну необлицьованих деталей брусків простого 
профілю. Нанесення клею вручну на склеювані деталі і видалення патьоків клею 

з деталей і вузлів. Установка шкантів на клей. Наклейка на вироби оббивних 

матеріалів. Складання рамок на металевих скріпках. 

3. Складання простих ящиків з готових деталей. Приготування столярного клею. 
Заточування простого столярного інструменту. Обклеювання кінців деталей, що 

фанеруються, гумованою стрічкою. Просочення пластів і кромок брусків 

мильним розчином. 

 

СТОЛЯРНІ ІНСТРУМЕНТИ 
 

Для виконання столярних робіт столяри використовують наступний столярний 

інструмент: буравчик, верстак, долото, киянка, лобзик, рубанок, фуганок, ручна пила, 

скобозабивач, стамеска, зензубель, фальцгебель, цикля, шпунтубель, стусло, тесло, 

ножівка, сокира, шерхебель , рубанок подвійний, шліхтік, медведок, шпунтових 

рубанок, гребневий рубанок, галтельнік, горбань, грунтубеля, стружок, дінці, 

протягання, фуганок електричний, дорожник, строгально-пильний верстат, колодка, 

пила для випилювання шпунтів, стрічкова пила, лучкова пила, викружні пила, 

обушкова пилка, поперечна пилка, пилка одноручна, ножівка, наградка, верстат для 
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обрізання брусків, розводка, лобзик електричний, лобзик пружинний, лобзик 

рамковий, циркулярна пила, фрезерний верстат, ніж, різак, скальпель, фрізник, 

закрійник, заглибники, лапчасте долото, кутове долото, молоток, молот, 

заточувальний верстат, брусок шліфувальний, рашпіль, напилок, надфіль, шкурка, 

брусок, чавило, косинець, кутомір, ярунок, малка, рівень, висок, юстір, повірочна 

рейка, лінійка, повірочна лінійка, радіально -розмічальна лінійка, кронциркуль, 

нутромер, штангенциркуль, рулетка, шнур, масштаб, олівець, рейсмус, риса, 

чертилка, циркуль, отволока, струбцина, лещата дерев'яні, лещата, ручник, в'юшки, 

натиск, скобель, скоба, таскальна скоба, таскальний гак , затискачі, воріт, бурав, 

напар, центрова перка, гвинтова перка, шурупні перка, свердло, розсувне свердло, 

коловорот, дриль ручна, дриль спіральна, свердлильний верстат, шило, викрутка, 

гайковий ключ, кліщі, щипці, пінцет, плоскогубці, круглогубці , кусачки, ножиці, 

маслянка. 

 

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ 
 

Для безпеки столяр повинен знати свою столярну справу, уміти користуватися 

столярним інструментом, повинен працювати в спеціальному одязі, повинен одягати 

при необхідності засоби індивідуального захисту (окуляри, рукавички, респіратор і т. 

п.) і повинен знати правила техніки безпеки. 

Діти шкільного віку можуть навчатися столярній справі під керівництвом 

досвідченого учителя (наставника, інструктора і батьків), при цьому можливе 

користування простими столярними інструментами (використання дітьми дискових і 

стрічкових пил не допускається). 

До самостійного виробництва столярних робіт допускаються особи не молодше 

18 років, що мають відповідну кваліфікацію, пройшли вступний інструктаж і 

первинний інструктаж на робочому місці з охорони праці, правил пожежної безпеки, 

а також інструктаж з охороні праці при роботі на свердлувальному верстаті, з 

переносним пневмоінструментом, при роботі з ручним електроінструментом II класу, 

при роботі на висоті, при використанні вантажопідйомних машин, керованих з 

підлоги. 

 

ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ 
 

Як і в будь-якій професії, при виконанні столярних робіт треба керуватися 

правилами техніки безпеки, а також добре знати свою справу й уміти користуватися 

інструментом. У разі ігнорування правил техніки безпеки і режиму роботи, а також у 

разі неправильного користування інструментами можуть виникнути професійні 

захворювання. 

До професійних захворювань столяра відносять в основному захворювання 

дихальних шляхів ( рак легенів або рак носової порожнини), травми рухового апарату 

(крижі, хребет), і травми кінцівок (відпилювання пальців рук, долонь, ампутація 

пальців ніг через їх травмування), зниження слуху (у столярів-верстатників). 

Перераховані захворювання, як правило, не виникають при дотриманні правил 

техніки безпеки і режиму роботи, а також при правильному користуванні 

інструментами, причому столяри зберігають працездатність до похилого віку. 
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ЗЗ  ІІССТТООРРІІЇЇ  ППРРООФФЕЕССІІЇЇ  

 

Столярна справа споріднена з теслярською; на будівництві в колишні 

часи обидва види робіт виконувалися одними і тими ж людьми. Розділення 

професій столяра і тесляра відбувалося поступово, у міру того, як 

підвищувалися вимоги до якості обробки дерев'яних конструкцій, виробів з 

дерева. Звичайною сокирою умілі майстри Стародавньої Русі створили 

прекрасні дерев'яні споруди, меблі й інші предмети ужитку, які до цього дня 

представляють велику художню і культурну  цінність. 

 Деревина з давніх пір широко використовується в будівництві як 

матеріал, що володіє багатьма цінними якостями: високою механічною 

міцністю, низькою теплопровідністю, невеликою об'ємною вагою, легкою 

оброблюваністю, хімічною стійкістю до дії кислот, солей і масел.  

 При нормальній експлуатації конструкції з деревини зберігаються багато 

років. Прикладом цього може служити монастир, побудований з деревини під 

м.Новгородом у 1198 р., який простояв до 1941 р. (під час війни був 

зруйнований німецько-фашистськими загарбниками).  

 Роботи, пов'язані з використанням деревини, діляться на теслярські та 

столярні. До теслярських відносять зведення стін, перегородок, перекриттів, 

крокв, ферм, балок, риштувань, підлог, опалубки та інші, а до столярних - 

виготовлення вікон, дверей, панелей, меблів.  

 Столяр займається обробкою деревини, виготовленням виробів з неї 

(обробка поліруванням), при необхідності монтажем їх на будівельних об'єктах. 

В залежності від порід дерева існують білодеревні роботи (хвойні та м'які 

листяні породи) і червонодеревні (тверді цінні види листяних порід дерева). 

   Професія столяр - одна з найдавніших професій у світі, а обробка дерева 

- одне з перших ремесел, яке опановувала людина. 

   Найбільш древніми є зразки меблів, що збереглися ще з часів Давнього 

Єгипту та Месопотамії (кілька тисяч років тому). 

   Зображення  виробництва різних предметів з дерева зустрічаються 

вперше на давньоєгипетських пам'ятниках. Присутні зображення столярів, 

переписувачів, живописців, камнетесів, колеснічніков, черевичників, а також 

зображення ремісничих інструментів. Складніше і досконаліше інших були 

теслярські та столярні інструменти. Вони включали в себе різного виду сокири, 

круглі, плоскі і загострені долота, великі і малі пили, лінійки, косинець, схил, 

різновеликі різці, невеликі кліщі та інші дрібні інструменти. 

 Столяр - багатопрофільна професія. Він виготовляє меблі (м'які, 

корпусні, офісні), бере участь у будівництві (виготовлення і монтаж дверей і 

вікон, меблів, що вбудовуються, монтаж перегородок, урізання замків і ручок, 

облицювання стін дерев'яними панелями, а також виготовлення різноманітних 
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виробів з дерева: бігових лиж, вішалок, карнизів, свічників і всіляких 

декоративних предметів). 

 

Столяр працює не тільки з деревом, а і з матеріалами, які замінюють 

дерево, з різним способом кріплення і монтажу продукції, металевими 

шурупами, скобами, цвяхами, клеями, матеріалами, необхідними для 

облицювання, обтягування, обробки, дерев'яних виробів (плівками, лаками, 

фарбами, тканинами). 

 Умови праці столяра різноманітні й залежать від виду виконуваних робіт. 

Якщо столяр бере участь у виготовленні вироба, то, як правило, він працює в 

приміщенні - в майстерні або цеху. Робоче місце столяра - найчастіше верстат 

чи сучасні його модифікації. Столяр закріплює дерев'яні заготівки, робить 

розмітку й обробку виробу відповідно до наявного креслення. Способи обробки 

деревини: пиляння обробка, зборка. Кожна з цих операцій може виконуватися 

як уручну за допомогою традиційних інструментів (пилки, рубанка, фуганка, 

долота, свердла, стамески), так і на спеціальних верстатах. Робочим місцем 

столяра є ті об'єкти, на яких відбувається монтаж, тому інструмент столяреві  

доводиться майже завжди носити з собою. 
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ІІННССТТРРУУККЦЦІІЯЯ  ЗЗ  ООХХООРРООННИИ  ППРРААЦЦІІ  

ппррии  ррооббооттіі  ррууччннииммии  ііннссттррууммееннттааммии  

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТБ 

1.  Висоту верстата пiдiбрати так, щоб, ставши бiля верстата, робітник мiг, не 
нахиляючись i не згинаючи рук, покласти долонi на верстатну дошку. 

2.  Верстатна дошка повинна бути гладкою i рiвною : коробка зажиму повинна 
рухатись без перекосу i робити поступовий i мiцний зажим. 

3.  Верстат повинен забезпечити надiйний прижим матерiалу зверху, зажим на ребро 
i стоячи. 

4.  Iнструменти на верстатi розташовувати таким чином, щоб вони були на виду i 
ними було зручно користуватися. Не можна класти рiжучий iнструмент уверх 

лезом або звiшеним з верстата лезом. 

5.  Матерiали, заготовки складати бiля верстата так, щоб не вимагалося зайвих рухiв. 

6.  Верстати, вайми, пiдкладки повиннi закрiплюватися на мiсцi мiцно i стiйко. 
Пiдлога бiля них повинна бути рiвною, без уступiв i заглиблень, а проходи - 

вiльними, незаваленими, якi б забеспечували рух у зонi робочого мiсця i пiдхiд до 

нього. 

7.  Рукоятки до ручних iнструментiв виготовляють iз твердих i в’язких порiд 
деревини; вони повиннi мати гладку поверхню без гострих вуглiв, вiдколiв, 

трiщин. Рукоятки сокир, молоткiв, киянок повиннi мати гладенькi овальнi форми 

з поступовим затовщенням до вiльного кiнця. 

На рукоятках стамесок i долот повиннi бути стяжнi кiльця. 

 

ВИМОГИ ТБ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 

1.  Одягти i привести до порядку одяг. 

2.  Перевiрити стан ручок iнструмента: їх закрiплення та вiдповiднiсть вимогам. 

3.  Перевiрити стан заточки i правки лез. Тупим, зазубреним iнструментом 
працювати не дозволяється. 

4.  Підготувати робоче місце, розкласти інструмент у вiдповiдностi до вимог. 

 

ВИМОГИ ТБ ПІД ЧАС РОБОТИ 

1.  При розпилюваннi деревини не допускається ставити палець чи долоню для 
напряму пили по рисцi. Для цього слiд використовувати обрiзки деревини. 

2.  Мотузка та полотно лучкової пили повиннi бути туго натягнутi, полотно не 

неповинно мати перекосiв. 

3.  Перепилювання необхiдно закiнчувати обережно, зменшити натисканням та 
уповiльненими рухами, притримуючи одпилюваний кiнець, щоб вiн не впав на 

ноги. 

4.  Пиляння лучковою пилкою i ножівкою на повний розмах починати тiльки пiсля 
утворення глибокого запилу. 
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5.  Пiд час розборки рубанка при ударi по ньому молотком потрiбно тримати його в 
лiвiй руцi отворами вбiк, притримуючи рiзець великим пальцем. 

6.  Очищати рубанок, фуганок вiд стружки пальцями збоку пiдошви не можна, 
очищати можна тiльки зверху. 

7.  Колодки стругальних iнструментiв не повиннi мати вiдщепiв, шершавостей. 
Класти на верстат стругальнi iнструменти потрiбно боком колодки, лезом вiд 

себе. 

8.  Перед свердлiнням необхiдно перевiрити мiцнiсть закрiплення свердла в патронi 

коловорота чи дрелi. 

9.  Пiд час свердлiння необхiдно слiдкувати за правильним положенням свердла, яке 

повинне мати положення, перпендикулярне до поверхнi деталi, яку обробляють. 

10.  Отвори i гнiзда у крупних деталях виготовляють, сидячи на них. Отвори у тонких 
деталях потрiбно пiдбити, складаючи деталi в пакети. При довбаннi невеликих 

деталей їх слiд мiцно прижимати до верстата струбциною i працювати стоячи. 

11.  При роботi зi стамескою забороняється рiзати в напрямi пiдтримуючої руки, у 
пiдвiшеному станi, рухами на себе, натиском деталi в груди, з розташуванням 

деталi на колiнях. 

12.  На верстатi стамески i долота не дозволяється класти близько до краю верстата, 
звисаючими з верстаточної дошки, лезом до себе. 

13.  Передавати стамески, долота й iншi iнструменти, якi мають вiдточене лезо, слiд 
рукояткою в бiк особi, якiй вони передаються. 

14.  Не можна тримати стамески i долота пiд час роботи в кишенях спецодягу, за 
поясом, також забороняється переносити iнструменти з вiдкритими зубцями i 

лезами. Це можна робити тiльки в спецiальних футлярах, сумках чи в особливих 

ящиках-розносах. 

15.  Рiжучий ручний iнструмент з вибоїнами на робочiй поверхнi, трiщинами 
використовувати в роботi не можна, не рекомендується працювати i погано 

заточеним iнструментом. 

16.  При тесаннi сокирою слiд ставати так, щоб вiдтесувана деталь знаходилася мiж 
ногами; ногу з боку вiдтесуваної поверхнi потрiбно вiдставляти по можливостi 

далi вiд деталi, яка повинна бути мiцно закрiплена на пiдставках. 

17.  Ходiння з сокирою на плечi забороняється , її слiд тримати в опущенiй руцi лезом 
униз. 

 

ВИМОГИ ТБ ПІСЛЯ РОБОТИ 

Пiсля закiнчення роботи iнструмент потрiбно очистити вiд стружки, пилу i покласти 

на мiсце зберігання. 

Зберiгати iнструмент навалом забороняється. 

 

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

1. Надати першу медичну допомогу потерпілому, якщо травма тяжка -  викликати 

швидку допомогу. 

2. Провести контроль робочого місця, де скоївся нещасний випадок, перевірити 
робочий інструмент. 
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ІІННССТТРРУУККЦЦІІЯЯ  ЗЗ  ООХХООРРООННИИ  ППРРААЦЦІІ  

ппррии  ррооббооттіі  ееллееккттррииффііккоовваанниимм  ііннссттррууммееннттоомм  

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

1.  До роботи ручним iнструментом допускаються тiльки ті особи, які  знають 
безпечнi прийоми, мiри захисту вiд ураження електрострумом i прийоми надання 

першої медичної допомоги потерпілим, ураженим електрострумом. 

2.  Iнструктаж по поводженню i догляду за електроiнструментом та облiком 
особливостей кожного виду повинен бути вивчений робiтником своєчасно. 

3.  Всi електроiнструменти при видачi їх робiтникам повиннi бути пильно оглянутi: 
перевiрена справнiсть дротів, заземлення, правильнiсть роботи 

електроiнструмента шляхом включення його в електромережу i пуском на 

короткий час ухолосту. Електродвигун повинен працювати з нормальним звуком, 

а рiжучий iнструмент - обертатися без вiбрацiї. 

4.   При роботi в примiщеннях з пiдвищеною та особливою небезпекою, а також при 

роботi на вiдкритому повiтрi, де можливi контакти з металевими конструкцiями, 

напруга електроiнструментiв повинна бути не вище 36 В, а напруга свiтильникiв в 

особливо небезпечних примiщеннях - не вище 12 В. 

 

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД  ПОЧАТКОМ РОБОТИ 

1.  Одягти та привести в порядок спецодяг у вiдповiдностi з вимогами. 

2.  Перевiрити оброблювальний матерiал на вiдсутнicть у ньому металевих 

вкраплень. 

3.  Органiзувати робоче мiсце у вiдповiдностi з видом iнструмента, яким прийдеться 
працювати. Визначити категорiю небезпеки примiщення i у вiдповiдальностi з 

цим планувати свою роботу. Оглянути положення пiдводжуваного кабелю, щоб 

не допустити його перетирання, зажиму, потрапляння пiд рухомi частини 

механiзму.  

 

ВИМОГИ ТБ ПІД ЧАС РОБОТИ 

1.  Електроiнструмент пiд час роботи потрiбно тримати за рукоятку. Працювати 
дозволяється тiльки в гумових рукавицях, калошах та спецодязi. При цьому 

потрiбно слiдкувати, щоб його кінці не попадали у обертальнi частини 

iнструмента. 

2.  Пiсля включення iнструмента потрiбно дати робочому валу набрати повне число 
обертiв, а потiм подавати iнструмент на оброблювальну поверхню спокiйним та 

плавним рухом, без сильного натиску і  перекосiв. 

3.  Для запобігання  пошкоджень пiдвiдні дроти повиннi бути пiдвишенi чи захищенi 
коробами, жолобами.  
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4.  При появi ненормального гудiння електродвигуна, заїданнi рiзцiв i т.п. необхiдно 
вiдвести iнструмент вiд деревини, дати йому набрати повне число обертiв i знову 

пiдвести до деревини. Якщо звук не змiниться, роботу необхiдно припинити, а 

iнструмент вимкнути. Якщо в деревинi не виявиться твердих сучкiв, цвяхiв i т.п., 

iнструмент необхiдно здати для ретельної перевiрки. 

5.  Електроiнструмент розрахований на повторно-короткочасний режим роботи, тому 

при нагрiваннi електродвигуна його необхiдно вимкнути.  

6.  Під час експлуатацiї електроiнструмента забороняється : 

- приєднувати його до електромережi без штепсельних розйомів; 

- передавати iнструмент іншим особам; 

- залишати не вiдключений вiд мережi iнструмент без догляду; 

- гальмувати обертання валу чи диска руками, обрiзками деревини або iншим 

способом. Обертання повинно припинятись самостiйно; 

- включати електроiнструмент, коли вiн лежить рiжучими частинами на 

оброблюванiй поверхнi; 

- чистити, регулювати, ремонтувати електроiнструмент пiд час його роботи. 

7.  Для уникнення ураження струмом не слiд доторкатися до електропроводiв, 
рубильникiв. 

8.  Треба постiйно слiдкувати за справнiстю дротiв, не допускати їх перекручування, 
утворення петель, тертя об гострi кути, затискання рiзними предметами, 

перехрещення з металевими предметами. 

9.  Пiсля великої перерви в роботi електроiнструмент необхiдно вiдключити вiд 
мережi. Зберiгати електроiнструмент пiд час перерви слiд у визначеному мiсцi. 

10.  Виконувати електроiнструментом можна тiльки ту роботу, для якої вiн 

призначений. 

 

ПРИ РОБОТІ ЕЛЕКТРОРУБАНКОМ: 

- слiдкувати, щоб оброблюванi деталi були очищенi вiд пилу та бруду, не мали 

цвяхiв та iнших металевих вкраплень, були надiйно закрiпленi; 

- при струганнi перемiщати рубанок рiвномiрно, по прямiй лiнiї, не допускаючи 

перекосiв; 

- ножi необхiдно перiодично очищати вiд стружки; 

- під час перерви в роботі рубанок слід вимкнути, ставити робочою площиною 

догори або класти на бік; 

- під час тривалої перерви кабель відключають від мережі і прибирають разом з 

рубанком; 

- якщо електрорубанок використовується стаціонарно, дрібні деталі слід 

обробляти, затиснувши їх у спеціальних шаблонах. 
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ПРИ РОБОТІ ЕЛЕКТРОДРИЛЕМ: 

- свердло  повинно сидіти в гнізді патрона щільно і не провертатися;  

- перевірити відповідність напруги, струму в мережі, упевнитись, що кабель не 

пошкоджено, перевірити затяжку різьбових з’єднаннь і відсутність зовнішніх 

пошкоджень; 

- слідкувати за рівномірним виходом стружки з висвердлювального отвору. 

Забитий отвір призводить до перегріву електродвигуна; 

- якщо заклинювання свердла виникло через перекос чи засмічення стружкою, 

переключити на зворотнє обертання; 

- якщо сведло заклинилось так сильно, що двигун не може його провернути, 

електродриль слід відключити, вивернути з патрону, а потім розводним ключем 

вивернути з отвору. 

 

ПРИ РОБОТІ НА ЕЛЕКТРОПИЛЦІ: 

1.  Перед роботою перевірити справність запобіжних кожухів. Нижній рухомий кожух 
під дією пружини повинен вільно опускатися вниз,  верхній нерухомий кожух 

повинен бути міцно прикріплений до корпусу пилки. Крім цього, необхідно 

перевірити правильність встановлення диска на «круг» та «площину»; 

2.  Якщо на робочому диску відсутні два і більше зубців підряд, мають місце волосяні 
тріщини, працювати таким диском заборонено; 

3.  При заїданні диска і зупинці пилки необхідно подати її назад, а потім дати набрати 

повне число обертів; 

4.  У випадку зупинки електродвигуна його слід негайно відключити. Вимикається він 
і під час перерви в роботі; 

5.  Необхідно постійно слідкувати за тим, щоб не ослаб болт, який кріпить диск; 

6.  Струмоведучий кабель, щоб уникнути попадання під зубці пилки, повинен 

знаходитись позаду неї; 

7.  Розпилюваний матеріал повинен бути надійно закріплений. Пилку слід подавати 
рівномірно, без ривків та перекосів, робочий диск повинен іти строго по напрямку 

пропилу. 

 

ПРИ РОБОТІ НА ШЛІФУВАЛЬНИХ МАШИНАХ: 

1.  Перед початком роботи слід перевірити надійність болтових з’єднань, стан кабелю 
та вмикача; 

2.  При випробуванні машини на холостому ходу барабан не повинен торкатися 
оброблюваної поверхні; 

3.  Підлога, призначена для шліфування, повинна бути чистою, без цвяхів, оскільки 
виступаючі шляпки можуть порвати стрічку; 
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4.  Перед початком роботи машину вмикають з піднятим над підлогою барабаном, бо 
при дотику можливиий поштовх і машину може висмикнути з рук, а це може 

призвести до її поломки чи травми працюючого; 

5.  При роботі електрошліфувальною машиною з вузькою стрічкою, призначеною для 
обробки вузьких місць, слід дотримуватись наступних  правил:  

- не вмикати двигун, коли машина знаходиться на оброблювальній поверхні; 

- шліфувальна стрічка повинна мати достатній натяг, аби на початку роботи вона 

торкалась  підлоги всією своєю робочою поверхнею; 

- шліфувальна поверхня повинна бути чистою, рівною, без цвяхів. 

 

ВИМОГИ ТБ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

1.  Вимкнути електроінструмент з мережі. Вимкнути рубильник загальної мережі. 
Повідомити майстра.  

2.  Надати першу медичну допомогу потерпілому, якщо травма тяжка -  викликати 

швидку допомогу. 

3.  Провести контроль робочого місця, де трапився нещасний випадок, з метою 
перевірки цілісності  огородження та  заземлення. 

 

ВИМОГИ ТБ ПО ЗАКІНЧЕННІ РОБОТИ 

1.  Вимкнути електроінструмент з мережі, очистити від пилу, стружок, тирси і здати у 
відведене місце зберігання. 

2.  Привести в порядок робоче місце: забрати інструмент, пристрої. 

3.  Забрати спецодяг, захисні та запобіжні засоби в спеціально обладнані місця.   
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ІІННССТТРРУУККЦЦІІЯЯ  

зз  ппоожжеежжннооїї  ббееззппееккии  

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ  ТБ 

У зв’язку з використанням на деревообробних підприємствах легкозаймистих 

матеріалів під час роботи можуть скластися умови для виникнення пожеж. З метою 

запобігання виникнення пожеж здійснюються такі заходи: 

 з новоприбулими робітниками проводяться навчання та інструктажі з 

протипожежної безпеки; 

 столярів-новачків знайомлять з місцезнаходженням засобів сповіщення про 

пожежу і правилами користування ними; 

 електричні дроти ретельно ізолюються, електроапарати та електродвигуни 

захищаються  від потрапляння всередину сторонніх предметів; 

 під час перерви і по закінченню роботи електроустаткування вимикається; 

 найбільш небезпечні ділянки обладнуються протипожежними: ящиками  з піском, 

щитами  з інвентарем і бочками з водою; 

 робочі місця, майданчики цехів, теріторія звільняється від стружки; 

 заборонено користуватися вогнем і газовою зваркою без застосування запобіжних 

заходів; 

 відводяться спеціальні  місця для куріння; 

 на великих об’єктах створюються спеціальні пости пожежної охорони; 

 створюються запаси засобів гасіння пожежі; 

 проводиться профілактична робота по усуненню пожежнонебезпечної обстановки; 

 за порушення противопожежних правил встановлюється дисциплінарна, 

адміністративна та кримінальна відповідальність; 

 призначаються особи, відповідальні за протипожежний стан як підприємства в 

цілому, так і окремих його підрозділів; 

 монтуються пожежне водопосточання і пожежна сигналізація; 

 будуються під’їзні шляхи, що забезпечують під’їзд пожежних машин до всіх 

ділянок об’єкту; 

 в пожежнонебезпечних приміщеннях всіх класів використовуються переносні 

світильники тільки захисного виконання. Скляний ковпак повинен бути 

захищений металевою сіткою; 

 місця для зберігання і приготування антисептиків обладнують вогнегасниками, 

піском і водою; 

 на будівельному майданчику і деревообробних підприємствах плануються 

противопожежні в’їзд і виїзд на дороги. Вони повинні бути гарно освітленими, 

чистими, не закиданими сміттям, снігом, сторонніми предметами; 
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 горючі матеріали на будівельному майданчику складають на відстані 15 м від 

об’єктів, що будуються, чи тимчасових споруд; 

 склади горючих і мастильних матеріалів розташовують з протилежного боку і на 

великій відстані від будинків; 

 тимчасові металеві та електричні печі дозволяється влаштовувати тільки за згодою 

з органами пожежного нагляду; 

 в цехах і майстернях влаштовують пожежний водопровід, а на території вздовж 

доріг і проїздів на відстані 5 м від будівель і 2 м від доріг встановлюють пожежні 

гідранти. В місцях, де водопровід відсутній, на відстані 150-200 м від будівель 

обладнують закриті водойми. 

 для подачі сигналів про пожежу на підприємстві повинна бути пожежна 

сигналізація; 

 для забезпечення боротьби з пожежами і їх профілактики на кожнім будівництві і 

підприємстві зі складу працюючих створюються добровільні пожежні дружини; 

 кожен працюючий, помітивши пожежу, зобов’язаний негайно викликати пожежну 

команду.  
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ІІННССТТРРУУККЦЦІІЯЯ  ЗЗ  ООХХООРРООННИИ  ППРРААЦЦІІ  

ппоо  ннааддааннннюю  ппеерршшооїї  ((ддооллііккааррссььккооїї))    

ддооппооммооггии  ппооттееррппііллиимм  

 

1. Першу (долікарської) допомогу якомога скоріше повинен надати 

потерпілому його товариш. 

2. При наданні першої (долікарської)  допомоги використовують табельні або 

підручні матеріали. 

3. Всі прийоми першої (долікарської)  допомоги повинні виконуватись 

обережно, грубе втручання може нашкодити потерпілому. При преломах 

або в непевних випадках потерпілому за необхідності зупиняють кровотечу, 

перев’язують рану і накладають іммобілізаційні табельні або підручні 

засоби. 

4. При артеріальній кровотечі кров зупиняють притисканням артерії великим 

пальцем вище місця її пошкодждення до кістки, біля якої вона проходить. 

5. При наданні допомоги при опіках потрібно погасити палаючий одяг, 

накинувши на потерпілого пальто чи ковдру. 

 Обпечену частину тіла звільняють від одягу, обрізавши його навколо, 

залишаючи ту частину тканини, що прилипла до рани. 

 Не можна розрізати водянки, торкати місце опіку руками, чимось змазувати, 

потрібно накласти стерильну пов’язку. 

6. При раптовому припиненні дихання чи серцевої діяльності потрібно 

зробити штучне дихання “з рота в рот”. Зробити непрямий масаж серця. 

7. При обморожуванні потрібно потерпілого захистити від холоду, дати чаю 

або кави, змінити мокрий одяг, покласти, піднявши голову.(Покласти холод 

на голову та в районі серця, дати пити.) Якщо не наступили зміни в 

тканинах, обморожені ділянки протерти спиртом або одеколоном. 

8. При тепловому ударі потерпілого винести із зони прегріву, зняти тісний 

одяг, покласти, піднявши голову. Покласти холод на голову та в районі 

серця, дати пити. 

9. Потерпілому, який потонув, очищають ротову порожнину від мулу та 

бруду, кладуть на валик животом вниз та шляхом натискання на грудну 

клітину звільняють дихальні шляхи від води та мулу. 

10.  Викликати швидку допомогу. 
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ВВИИММООГГИИ  ББЕЕЗЗППЕЕККИИ  

  ппіідд    ччаасс    ннааввччаанннняя    ууччнніівв  уу    ннааввччааллььнниихх      

іі  ннааввччааллььнноо--ввииррооббннииччиихх  ммааййссттееррнняяхх  

1. Робоче  місце  учня  повинно бути організоване так,  щоб запобігти будь-якому 

нещасному випадку.  

2. Робоче місце,  за необхідності проведення робіт  сидячи, обладнують  сидіннями  

(приставними,  висувними  або  відкидними), якими учні можуть користуватися для 

відпочинку і виконання окремих операцій основної роботи.  

3. Робочі  місця  повинні   бути   обладнані   спеціальними пристроями: тумбочками, 

висувними     ящиками,     шафами, інструментальними   полицями   або   стелажами   

для    зберігання  

інструмента,   захисних   окулярів,   креслень   тощо;  заготовки, інструмент  тощо,  

які  зберігаються  на  стелажах,   не   повинні виступати за межі робочої площини 

стелажа.  

4. Інструмент слід зберігати в спеціальних інструментальних ящиках,  шафах,  толиках 

біля обладнання, а в тих випадках, де це передбачено конструкцією машини, - 

всередині її.  

5. Початкові  роботи  необхідно  виконувати  під   наглядом майстра, інструктора 

виробничого навчання або вчителя, викладача.  

6. Усі пристрої (кондуктори,  ділильні  головки  тощо),  що застосовуються  на 

обладнанні,  повинні бути справними,  зручними, безпечними в експлуатації.  

7. Для безпечного  підіймання  агрегатів  і  механізмів  за допомогою    підіймальних   

механізмів   необхідно   користуватися спеціальними захватами, які надійно їх 

утримують.  

8. Особи, які проводять навчання, мають право користуватися підіймально-

транспортними     механізмами     для    знімання    і транспортування деталей і 

механізмів, якщо вони пройшли відповідне навчання  та  мають  посвідчення.  

Залучати  до  цієї справи учнів забороняється.  

9. Навчальні   монтажні   роботи,    що    проводяться    з використанням   м'яких   

припоїв,  не  дозволяється  виконувати  з використанням сплавів, що містять свинець.  

10. Учні  під  час  трудового  навчання,  а  також учителі, викладачі,  майстри,  

інструктори  виробничого  навчання   повинні забезпечуватися справним   

спецодягом,   спецвзуттям,  запобіжними пристроями відповідно до діючих для 

певного виду виробництва норм.  

11. Учні,  учителі, викладачі, майстри виробничого навчання під  час  трудового  

навчання  повинні забезпечуватися спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 

індивідуального захисту  відповідно до   типових   норм,  що  затверджуються  в  

установленому  чинним законодавством порядку. 

Розміри спецодягу повинні відповідати зросту учнів. 

12. У випадку,  коли роботу на  металевих  поверхнях  треба виконувати  в лежачому,  
сидячому положенні або на колінах,  учням треба  видати  для  обов'язкового  

користування  під  час   роботи спеціальні    мати    або    наколінники   з   матеріалу   

низької теплопровідності.  

13. Інструмент  і   пристрої   в   лабораторіях   необхідно розміщувати  безпосередньо на 
робочому місці в тій кількості,  яка необхідна для виконання даного виду робіт.  

14. У разі  пересувного  робочого  місця  інструмент  треба розміщувати в спеціальному 
ящику або інструментальній сумці.  
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ТТЕЕММИИ  11--  22  
 

 

 

УРОК ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ № 1 

 

ТЕМА УРОКУ:  ВВССТТУУППННЕЕ  ЗЗААННЯЯТТТТЯЯ..  

ББЕЕЗЗППЕЕККАА  ППРРААЦЦІІ  ТТАА  ППООЖЖЕЕЖЖННАА  ББЕЕЗЗППЕЕККАА  ВВ  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННІІЙЙ  ММААЙЙССТТЕЕРРННІІ.. 

 

МЕТА УРОКУ:  

а) ннааввччааллььннаа:: ознайомитись з історією ДПТНЗ «Шосткинське 

ВПУ», з його традиціями, з базою, з навчальною майстернею, 

з правилами внутрішнього розпорядку, навчитись безпеці 

праці та пожежній безпеці в навчальній майстерні; 

б) ррооззввииввааллььннаа:: формувати в собі уміння і навички безпечно 

працювати в навчальних майстернях, розвивати в собі 

внутрішню мотивувацію до дотримання правил внутрішнього 

розпорядку; 

в) ввииххооввннаа:: виховувати в собі охайність, дбайливе ставлення 

до інструментів, інвентаря в навчальних майстернях. 

 

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ РОБІТ:  столярна майстерня. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРОКУ: 

- професіограма навчального закладу; 

- кваліфікаційна характеристика з професії  

«Столяр будівельний 2 розряду»; 

- фото кращих робіт столярної майстерні; 

- правила внутрішнього розпорядку; 

- інструкції з ОП. 

 

 

ВВССТТУУППННЕЕ  ЗЗААННЯЯТТТТЯЯ..    

ББЕЕЗЗППЕЕККАА  ППРРААЦЦІІ  ТТАА  ППООЖЖЕЕЖЖННАА  ББЕЕЗЗППЕЕККАА  

ВВ  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННИИХХ  ММААЙЙССТТЕЕРРННЯЯХХ 
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КОНСПЕКТ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ 

 

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Шосткинське вище 

професійне училище» є професійно-технічним навчальним закладом третього 

атестаційного рівня (найвищого рівня, який може мати ПТНЗ), а це означає, що 

училище має право  готувати робітників високого рівня кваліфікації з 

технологічно складних, наукоємних професій та спеціальностей або робітників, 

діяльність яких пов’язана зі складною організацією праці, як правило, з числа 

випускників загальноосвітніх шкіл. Училище може здійснювати перепідготовку 

та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.  

ДПТНЗ «Шосткинське вище професійне училище» у своїй діяльності 

керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про 

професійно-технічну  освіту», «Про загальну середню освіту « , «Про вищу 

освіту», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань 

професійно-технічної освіти», Положенням  про вище професійне училище та 

центр професійно-технічної освіти, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 20 червня 2000 року № 225 , Положенням про 

організацію навчально–виробничого процесу у професійно–технічних закладах, 

затвердженим наказом Міністерства освіти України від 30 травня 2006 року № 

419, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 

711/12585, іншими  нормативно-правовими актами в галузі професійно-

технічної освіти, рішеннями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  

України (наше профільне міністерство є  засновником училища), а також  

Статутом училища. 

Училище створено у 1977 році. Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 14 лютого 2002  року № 92 професійно-технічне училище №19 

реорганізоване у Вище професійне училище №19. У результаті реорганізації 

училище підвищило свій атестаційний рівень та розширило можливості 

навчально-виробничого процесу. Відповідно до пропозицій Шосткинської 

міської ради народних депутатів 2008 року ВПУ № 19 було  перейменовано в 

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Шосткинське вище 

професійне училище» (наказ  Міністерства освіти і науки України від 12 

березня 2008 року № 167; рівень атестації при цьому не змінився). 

Сьогодні ДПТНЗ «Шосткинське вище професійне училище» входить у 

числа  кращих  професійно-технічних училищ  Сумської області. У структурі 

училища 3 підрозділи:  

 відділ будівельного профілю (професії: «Штукатур, маляр, лицювальник-

плиточник», «Столяр будівельний», «Столяр, монтажник гіпсокартонних 

конструкцій», «Муляр, електрозварник ручного зварювання», 

«Електрогазозварник»,  «Слюсар з ремонту автомобілів»); 
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 відділення харчових технологій та ресторанного сервісу (професії: 

«Кухар, кондитер», «Офіціант, бармен»); 

 відділення робітничих професій, що є загальними для всіх видів 

економічної діяльності  (професії : «Секретар керівника. Оператор 

комп’ютерного набору», «Обліковець (реєстрація бухгалтерських 

даних»). 

Колектив працівників – понад 100 осіб, колектив учнів – понад 600. 

ДПТНЗ «Шосткинське вище професійне училище» - переможець багатьох 

міських, обласних конкурсів, лауреат багатьох всеукраїнських виставок та 

конкурсів. Усе це - результат роботи творчого колективу педагогів та учнів, 

високої відповідальності та діяльності керівного складу училища.  

Високий суспільний рейтинг навчального закладу підтверджують факти 

нагородження навчального закладу дипломами Міністерства освіти і науки 

України: «За розробку й упровадження у навчально-виховний процес 

інноваційних освітніх технологій» (2006р., 2007р.), «За вагомий внесок в 

інноваційний розвиток національної системи освіти» (2006р.), «За високі творчі 

досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу» (2007р., 

2008р.). 2006 року училище вибороло Диплом лауреата ІХ Міжнародної 

виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні - 2006» (м. Київ). 2007 

року навчальний заклад отримав диплом лауреата і почесне звання «Лідер 

сучасної освіти» за результатами Десятої ювілейної міжнародної виставки 

навчальних закладів  «Сучасна освіта в Україні - 2007», а також – диплом 

Четвертої виставки-презентації «Інноваційні технології навчання» (м. Київ, 30 

жовтня – 1 листопада 2007р.)  у номінації «Інновації у розробці сучасних 

технічних та наочних засобів навчання». У наступних міжнародних виставках, 

що проводились у столиці України, наше училище підтвердило почесне звання 

«Лідер сучасної освіти». 2012 року інноваційний проект майстрів виробничого 

навчання Єпик Наталії Анатоліївни та Клименко Марини Миколаївни 

«Використання інтерактивних веб-матеріалів при підготовці офіціантів ІІІ 

розряду» отримала Диплом і Бронзову медаль Третьої міжнародної виставки 

«Сучасні заклади освіти-2012» в номінації «Створення та упровадження 

сучасних засобів навчання» (1-3 березня 2012 року м. Київ). ДПТНЗ 

«Шосткинське ВПУ» - переможець рейтингу професійно-технічних навчальних 

закладів в номінації «Якісна професійна освіта» (2008р.). Колектив училища 

отримав Диплом Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2011» за 

активну участь в інноваційній модернізації національної системи освіти» , 

подяку голови Сумської обласної державної адміністрації  за значний внесок у 

розвиток професійно-технічної освіти Сумщини, підготовку кваліфікованих 

робітничих кадрів, результативність у роботі та з нагоди  

70-річчя від дня створення системи ПТО (2010р.). 
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КВІЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

з професії: «Столяр будівельний» 2 розряд 

 

 

Завдання та обов’язки:  виконує найпростіші столярні роботи. 

Повинен знати:  основні властивості деревини; способи 
приготування столярного клею. 

Кваліфікаційні вимоги:  повна загальна середня освіта та професійна 
підготовка на виробництві, без вимог до стажу 
роботи. 

Приклади робіт:   відбирання та сортування пиломатеріалів. 
Заготовляння вручну брусків за розмірами для 
столярів виробів з обстругуванням рубанком, 
поздовжнім і поперечним розпилюванням. 
Варіння столярного клею.  

 

 

 

Фото кращих робіт столярної майстерні 
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ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ  

безпека праці та пожежна безпека  

в навчальних майстернях 

 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

1. До виконання робіт в столярних майстернях допускаються учні, які пройшли 
медичний огляд і визнані придатними до навчання за даною професією, учні 

які пройшли вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії і 

пожежної безпеки та інструктаж на робочому місці.  

2. Учень не допускається до роботи в наступних випадках: 

- при відсутності спецодягу, спецвзуття та інших засобів 

індивідуального захисту, відповідно до діючих норм і правил 

охорони праці; 

- при хворобливому стані; 

- при порушенні правил, норм, інструкцій з охорони праці.  

3. Учень  виконує тільки ту роботу яку йому доручили. 

4. Учень зобов’язаний: 

- виконувати тільки ту роботу, по якій проінструктований і допущений 

майстром в/н.; 

- не виконувати розпоряджень, якщо вони суперечать правилам 

охорони праці; 

- не допускати на робочому місці сторонніх осіб; 

- утримувати устаткування і робоче місце в чистоті та порядку; 

- працювати тільки справним інструментами, пристосуваннями, 

механізмами і застосовувати їх, тільки за призначенням. 

- виконувати правила внутрішнього розпорядку, і повсякденні вказівки 

майстра в/н.; 

- учень повинен бути ознайомлений з небезпечними і шкідливими 

виробничими факторами, що діють на учня або робітника (небезпека 

одержання травм, отруєння, опіки, пожежі). 

5. Учням забороняється працювати ручним механізованим інструментом, без 
додаткового навчання. 

6. У   інструкції викладені вимоги безпеки праці для учнів під час виконання 
робіт на деревообробних верстатах (фугувальних, рейсмусових, фрезерних, 

свердлильних, токарних) та циркулярних пилках. 

 До     виконання    робіт     на    деревообробних     верстатах 

допускаються    учні,     які пройшли   медичний   огляд, вступний 

інструктаж та інструктаж на робочому місці.   
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 До самостійного виконання робіт допускаються учні під керівництвом 

майстра виробничого навчання. 

 Виконуйте тільки ту роботу, яка Вам доручена майстром виробничого 

навчання. 

 Не допускайте перебування сторонніх осіб у робочій зоні. 

 Не приступайте до роботи на технічно несправних або зі знятими 

захисними пристроями верстатах, із несправною сигналізацією, 

контрольними пристроями, з пошкодженим контуром заземлення. 

 При обробці на верстатах довгих деталей (більше довжини робочого 

стола) необхідно обладнувати ззаду й спереду станка спеціальні 

пристрої у вигляді опорних столів із роликами, щоб матеріал не звисав. 

 Не користуйтеся несправним інструментом, інвентарем і пристроями. 

 Верстати, стелажі, столи, шафи, тумбочки та інше обладнання повинні 

бути міцними, стійкими і мати висоту, зручну для роботи. 

 Очищення, змащення, регулювання й ремонт верстатів здійснюйте 

тільки після повної їх зупинки. 

 Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту повинні 

відповідати умовам і характеру виконуваної роботи. 

 Протягом роботи   слідкуйте   за   самопочуттям.   При появі 

стомленості, сонливості, раптової болі припиніть виконання роботи. 

Використайте   медичні  препарати  з  аптечки  або  зверніться по 

допомогу до присутніх осіб. 

 Виконуйте правила внутрішнього трудового розпорядку. 

 Виконуйте правила пожежної безпеки,    не    використовуйте 

пожежний інвентар не за призначенням. 

 Кожен учень зобов’язаний знати і виконувати правила пожежної 

безпеки, а при виникненні пожежі вжити всіх залежних від нього 

заходів для врятування учнів і гасіння пожежі. 

 Евакуаційні проходи, виходи, коридори, тамбури і сходи не повинні 

заставлятися будь-якими предметами і обладнанням. 

 Розміщення меблів і обладнання у кабінетах, майстернях, лабораторіях 

та інших приміщеннях не повинно перешкоджати евакуації людей  і 

підходу до засобів пожежогасіння. 

 У навчальних майстернях не повинно зберігання та застосування 

легкозаймистих горючих рідин, газів та легкозаймистих матеріалів. 

 Застосовувати з метою опалення нестандартні (саморобні) нагрівальні 

пристрої. 

 Весь пожежний інвентар і обладнання необхідно утримувати у 

справному стані, розміщувати на видних місцях. 
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2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 

 

1. Учень зобов’язаний перед початком роботи оглянути своє робоче місце, 
прибрати все непотрібне, звільнити проходи. 

2. Підготувати до роботи інструмент та пристосування. Матеріали, інструмент 

і пристосування на робочому місці, розташовувати в порядку їх 

застосування. 

3. Дерев’яні рукоятки інструментів, повинні бути виготовлені з деревини 
твердих порід, гладко оброблені, підігнані і надійно закріплені. 

4. Забороняється застосовувати ручний інструмент який має: 

- вибої, відколи робочих кінців; 

- задирки і гострі ребра в місцях затиску рукою; 

- тріщини і відколи на потиличній частині. 

5. Перед розпилюванням матеріалу вручну, покласти його на міцну опору.  

6. Отримайте   від   керівника   робіт   вказівки про порядок і безпечні прийоми 
виконання роботи. 

 Одягніть    і    заправте   спецодяг.   Упевніться,   що   він прилягає, не має 

елементів, ще звисають, які можуть бути захоплені деталями, що 

обертаються або рухаються. 

 Проходи повинні бути вільними, підлога чистою, сухою, без; виїмок і 

нерівностей. Перевірте наявність і справність підніжної дерев'яної 

решітки. 

 Перевірте освітленість робочого місця. Світло спрямуйте на ріжучий 

інструмент зліва. 

 Огляньте верстат. Переконайтеся в його справності й наявності надійно 

закріпленню упорів для фіксування матеріалу, який буде оброблятися. 

7. Перевірте     на     верстатах     наявність     та     справність пристроїв,     які   
запобігають зворотному викиданню оброблюваних матеріалів. 

 Переконайтеся, що всі частини верстата, які рухаються й обертаються, 

мають захисне огородження. 

 Проводи заземлення повинні бути без пошкоджень і мати надійний 

контакт із корпусами верстатів. 

 Перевірте наявність первинних засобів пожежогасіння й аптечки першої 

долікарської допомоги. 

8. Вилучіть із лісоматеріалів, призначених для оброблення, гвіздки та інші 
металеві предмети, а також очистіть їх від бруду, льоду та снігу, верстатах 

гнилу, сучкувату і завилькувату деревину. 
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3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

1. Забороняється: 

- залишати різальний інструмент лезом на гору під час перерв у 

роботі; 

- розпилювати матеріал на коліні, ставити туку або палець у пропилі 

для напрямку пилки по рисці; 

- очищати рубанок від стружки пальцями збоку підошви рубанка.   

2. При свердлінні електродрилем отворів у дерев’яних конструкціях, стежити 

за надійним закріпленням свердла в гнізді шпинделя, і за рівномірним 

виходом стружки з отвору, що висвердлюється. 

3. При застосуванні електрорубанків необхідно: переміщати рубанок по 
прямі лінії, плавно без перекосів. Стежити за тим щоб ножі не забивалися 

стружкою, і періодично прочищати їх. 

4. Виконувати роботу на верстаті з абразивним каменем, слід тільки при 
наявності огороджую чого кожуха абразивного круга, підручника і 

захисного екрана.  

5. Учні яку виконують столярні роботи на висоті 1,3 м. над землею або 

перекриттям, повинні виконуватися тільки при наявності огородження. 

Для роботи на висоті, використовувати тільки надійні опори для 

підмащування. 

6. Учень на висоті зобов’язаний користуватися   випробуваним запобіжним 
поясом, місця закріплення карабіну запобіжного пояса повинні бути 

визначені виконробом або майстром. 

7. Учням забороняється виконувати столярні роботи, в неосвітлених чи 
затемнених місцях. 

8. Навішення віконних плетінь і дверних полотен, слід робити до установки 
їх у прорізи. 

9. Забороняється установлювати столярні вироби, з приставних драбин. 

10. Віконні і дверні блоки слід складати вертикально, в один ряд на підкладках 
із пристроєм упорів по обидва боки. 

11. Слідкувати за економним використанням електричної та теплової енергії, 
забезпечити мінімальне використання ламп освітлення в навчальних 

корпусах, майстернях та лабораторіях. 

12. Матеріал біля верстатів і робочих місць складайте у штабелі висотою не 

більше 1,7 м. Не залишайте матеріал і деталі на столі верстата, механізму, 

огородженні. 

13. Для запобігання травмування рук скалками під час роботи користуйтеся 
надолонниками (рукавичками без пальців). 
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4. ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ 

 

1.  Прибрати своє  робоче місце, покласти інструменти і пристосування  у 

відведене для нього місце. 

2.  Здати  виконане  завдання майстру  в/н.                         

3.  Привести в порядок спецодяг, вичистити від пилу та бруду.              

4.  Ретельно вимити руки теплою водою з милом, чи прийняти душ. 

5.  Зупиніть верстат і вимкніть рубильник на щитку. 

6.  Приберіть тирсу і стружку за допомогою щітки і віника. 

7.  Очистіть від тирси й пилу інструмент і покладіть його на зберігання у 

відведене місце.   

8.  Зніміть засоби індивідуального захисту і здайте на зберігання. 

Прийміть душ. 

9.  Повідомте керівника робіт про всі несправності, що виникли у процесі 

роботи, і здійснені заходи по їх усуненню необхідно доповісти 

керівнику робіт. 

10.  Щоденно після закінчення занять у  майстернях,  майстри в/н повинні 

уважно оглянути всі приміщення, які закриваються, вимикати 

електроприлади, обладнання, освітлення, усувати виявлені недоліки. 

11.  Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи та виробничі 

обрізки. 

12.  Після кожного заняття необхідно усі пожежонебезпечні речовини та 

матеріали винести у спеціально виділені та обладнані приміщення. 

 

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

 

1. При виявленні диму, або виникненні загорання, пожежі необхідно 

припинити роботу, негайно повідомити майстра. Одночасно з цим 

вжити заходів по ліквідації пожежі чи загорання за допомогою наявних 

первинних засобів пожежогасіння (вогнегасники, вода, пісок, азбестові 

покривала) відповідно джерелу пожежі. 

2. У випадку аварійної ситуації (появі сторонніх шумів, іскріння 

електрообладнання, запаху горілого, диму, появі електричної напруги на 

деталях, підвищеному нагріванні поверхні підшипників, редукторів, 

інших частин машин, порушенні цілісності захисних пристроїв 

верстатів тощо) зупиніть роботу верста в порядку, передбаченому 

експлуатаційною документацією. 
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3. При виникненні небезпеки для здоров'я й життя покиньте небезпечну 

зону, попередивши працівників, що знаходяться поблизу неї. 

4. Не проводьте ремонт, не усувайте несправності в аварійній ситуації, не 

зупинивши верстат. Після аварійної зупинки і при повторному запуску 

верстат повинен бути звільнений від заготовок та деталей. 

5. В аварійних ситуаціях дотримуйтесь заходів які б запобігали нещасним 

випадкам: г торкайтеся проводів, металевих частин технологічного 

обладнання при підозрі появ електричної напруги на ньому або 

пошкодженні проводів; не підходьте близько до небезпечних 

механізмів, технологічних матеріалів тощо. 

6. У разі нещасного випадку, у першу чергу, усуньте небезпечний фактор, 

відключи електроенергію, зупиніть механізми, що рухаються і т.п., 

надайте потерпілому перш (долікарську) допомогу і відправте 

потерпілого в медичний заклад. По можливості, зберігайте л 

розслідування на робочому місці обстановку й стан обладнання такими, 

якими вони були е момент випадку (якщо це не загрожує життю й 

здоров'ю оточуючих і не порушує безперервній технологічного 

процесу). 

7. При виникненні пожежі чи загоранні необхідно терміново повідомити 

про це керівний робіт, пожежно-сторожову охорону (пожежну команду) 

і дальше дійте відповідно д Інструкції з пожежної безпеки. 

8. При загорянні електропроводів слід негайно, за допомогою 

комутаційної апаратури знеструмити лінію. Якщо це зробити 

неможливо, потрібно сокирою або лопатою із сухої дерев'яною ручкою 

перерубати проводи, по одному, попереду місця їх загоряння. При 

цьому необхідно стати на суху дерев'яну підставку або гумовий 

килимок та надіти гумові рукави чи ізолювати руки вовняною тканиною 

(шарфом, картузом тощо). 
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ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ  

ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ» 
 

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку ДПТНЗ «Шосткинське 

ВПУ» розроблені до чинного законодавства та статуту училища. 

Навчальні заняття в училищі проводяться за розкладом відповідності з 

навчальними планами і програмами, затвердженими у встановленому порядку. 

Учні груп виконують прибирання закріплених за групами навчальних 

кабінетів, майстерень. 

Учні повинні бережливо і акуратно ставиться до навчального 

устаткування, приладів, меблів. Забороняється без дозволу адміністрації 

виносити за межі училища предмети і устаткування із лабораторій, майстерні. 

Учні кожної групи обирають старост. Старости груп забезпечують у своїй групі 

виконання всіх розпоряджень і вказівок майстра виробничого навчання та 

класного керівника. 

За високу успішність, активну участь у художній самодіяльності, спорті 

та в громадському житті училища для учнів установлюються такі заходи 

заохочення: 

- подяка; 

- нагородження грамотою; 

- запис до Почесної книги училища; 

- призначення іменних стипендій; 

- преміювання. 

За порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку 

училища та в гуртожитку до учнів може бути застосовані такі дисциплінарні 

стягнення: 

- попередження; 

- догана; 

- відрахування з навчального закладу. 

Не дозволяється в училищі під час навчального процесу палити чи 

вживати спиртні та наркотичні речовини на території училища. 
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РОЗКЛАД ДЗВОНИКІВ 
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 Домашнє завдання:  Повторити інструкцію з охорони праці 

«Безпека праці  та пожежна безпека в навчальній 

майстерні». 
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ТТЕЕММАА  33  
 

 

 

УРОК ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ № 2 

 

ТЕМА УРОКУ:  ЕЕККССККУУРРССІІЯЯ  ННАА  ВВИИРРООББННИИЦЦТТВВОО  

 

МЕТА УРОКУ:  

а) ннааввччааллььннаа:: ознайомитись з підприємством, з його 

традиціями, з базою, з правилами внутрішнього розпорядку, 

навчитись безпеці праці та пожежної безпеки на виробництві; 

б) ррооззввииввааллььннаа:: розвивати в собі уявлення про процеси 

реального столярного виробництва, формувати уміння і 

навички безпечно працювати  на виробництві, розвивати в 

собі внутрішню мотивувацію до дотримання правил 

внутрішнього розпорядку підприємства; 

в) ввииххооввннаа:: виховувати в собі охайність, дбайливе ставлення 

до інструментів, поглиблювати  набуті знання з професії, 

розширювати загальний  кругозір. 

 

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ РОБІТ: столярне виробництво. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРОКУ: 

- Інструкція № 1.2.  

З охорони праці під час проведення екскурсії. 

  

ЕЕККССККУУРРССІІЯЯ  ННАА  ВВИИРРООББННИИЦЦТТВВОО  
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КОНСПЕКТ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ 

 

 

ССТТООЛЛЯЯРРННЕЕ  ВВИИРРООББННИИЦЦТТВВОО  ССЬЬООГГООДДННІІ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зовнішній вигляд столярного цеху 

 

Екскурсія є складовою формою навчально-виховної роботи, триває 45-90 

хв. Вона відкриває можливості для комплексного використання методів 

навчання, збагачує знаннями учнів і самого педагога, допомагає виявити 

практичну значимість знань, сприяє ознайомленню учнів з досягненнями науки 

і техніки, є ефективним засобом виховання учнів, зокрема їх емоційної сфери.  

 

Екскурсії поділяють: за змістом (виробничі, біологічні, історичні, 

географічні, краєзнавчі, мистецькі); за часом (короткотермінові, тривалі); за 

черговістю під час навчального процесу: попередні, або вступні (на початку 

вивчення теми, розділу програми), супровідні, або проміжні (у процесі 

вивчення навчального матеріалу), заключні, або завершальні (наприкінці 

вивчення теми, розділу), за відношенням до навчальних програм (програмні та 

позапрограмні). Об'єктами навчальних екскурсій є промислові підприємства. 

Екскурсія на виробництво Гіпотези про її значимість у навчально-виховному 

процесі: - екскурсія як реклама тої або іншої професії; 

- екскурсія як підвищення ефективності навчально-виховного процесу; 
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- проведення екскурсій сприяє розвитку уваги, пам'яті, логічного 

мислення. 

Проведення екскурсії поділяють на декілька етапів: 

1. Теоретична та практична підготовка передбачає опанування учнями 

мінімумом необхідних знань. Учитель заздалегідь знайомиться з об'єктом, 

домовляється з екскурсоводом про дидактичний зміст екскурсії. 

2. Інструктаж, завдання якого полягає в ознайомленні учнів з метою і 

змістом екскурсії. Учитель характеризує об'єкт, зацікавлює ним, повідомляє 

про план екскурсії, за потреби  накреслює маршрут-схему. 

3. Проведення екскурсії, що передбачає послідовний розгляд об'єктів 

екскурсії, визначення головного для отримання необхідної інформації про 

об'єкт. Учні запитують, спостерігають, запам'ятовують, роблять нотатки. 

Завершується екскурсія відповідями на запитання щодо її змісту. 

4. Опрацювання матеріалів екскурсії передбачає уточнення, 

систематизацію, узагальнення одержаних під час екскурсії вражень, 

спостережень. Обов'язковим є аналіз підсумків навчальної екскурсії  усне 

опитування, використання даних під час наступних уроків. За потреби наслідки 

екскурсії оформлюють у вигляді стенда, плаката чи альбому. 

Вибір професії  один з головних у житті людини. Це, по суті, вибір 

життєвого шляху, вибір долі. Від нього багато залежить, наскільки людина 

зможе реалізувати себе в різних сферах життєдіяльності, якими будуть її власні 

набутки та віддача від неї суспільству. Тому вибір професії  точка, в якій 

схрещуються інтереси особистості та суспільства. Зважаючи на це, 

профорієнтаційна робота в школі має враховувати, з одного боку, схильності 

людини, з іншого  тенденції розвитку суспільства, господарсько-економічної 

системи, які потребують професійно мобільних кадрів, здатних організувати і 

розвивати свою справу, до конкурентної боротьби за робоче місце, до розвитку 

своєї кваліфікації, а за потреби і до перекваліфікації. Свідомий вибір професії 

передбачає якомога ширшу обізнаність учня про професії, їх особливості, 

здатність співставити свої можливості з професійними вимогами, врахувати 

потреби суспільства в кадрах певних спеціальностей. Профорієнтаційна робота 

в школі є тривалим, з кожним роком усе складнішим процесом. 
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ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ  

під час проведення екскурсії  

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 
 

1.1. Вибирають такий об’єкт для екскурсій, на якому забезпечується 

повна безпека її проведення. 

1.2. Керівники (педагоги навчального закладу) відповідають за 

дотримання правил техніки безпеки та охорону життя учнів. 

1.3. Керівники екскурсії повинні вести постійний нагляд за учнями. 

1.4. Забороняється проводити екскурсії на відкритих і закритих 

розподільних пристроях при настанні грози, під час дощу, туману і 

в темний час доби. 

 

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЇ 
 

2.1. Перед кожною екскурсією учнів ознайомлюють із загальною 

характеристикою об’єкта екскурсії, її маршрутом і правилами 

безпеки, яких необхідно дотримуватись під час проведення 

екскурсії. 

2.2. Кількість учнів, які одночасно беруть участь в екскурсії, не повинна 

перевищувати 25 чоловік. 

2.3. Вирушаючи на екскурсію , керівник повинен мати при собі 

дорожню аптечку першої допомоги. 

2.4. Допущені до екскурсії учні повинні бути відповідно одягнені, не 

мати при собі предметів, що створюють небезпеку під час 

проведення екскурсії. 

2.5. Перед проведенням екскурсії роблять перекличку учнів і 

відмічають присутніх. 

 

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЇ 
 

3.1. Другу перекличку і відмітку присутніх  проводять після прибуття 

на місце екскурсії. 

3.2. Якщо для доставки учнів до місця екскурсії використовується 

громадський транспорт, посадку здійснюють групами під 

керівництвом дорослих. При цьому у транспортні засоби входять 

спочатку учні, а потім особа, яка ними керує. У такому самому 

порядку здійснюється висадка учнів із транспортною засобу. 
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Можна доставляти групу до місця екскурсії також на спеціально 

виділених транспортних засобах. Для цього дозволяється 

використовувати автобуси і закриті вантажні машини. 

3.3. Перевозити дітей на відкритих вантажних машинах забороняється. 

3.4. Під час екскурсії забороняється розпалювати багаття, щоб уникнути 

пожеж та опіків учнів. 

3.5. Забороняється під час екскурсії пити воду з відкритих водойм. 

Необхідно заздалегідь запропонувати взяти із собою (з дому) питну 

воду у пляшці. 

3.6. Підчас екскурсії дітям забороняється знімати взуття і ходити 

босоніж.  

 

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЕКСКУРСІЇ 
 

4.1.  Після закінчення екскурсії, перед відправленням у зворотній шлях, 

керівники виводять усіх учнів з об’єкта екскурсії і перевіряють 

наявність їх за списком. 

4.2.  Після повернення з екскурсії ще раз перевіряють наявність учнів за 

списком. 

 

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ У АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 
 

5.1.  У випадку аварійної ситуації на місці екскурсії керівники виводять 

дітей у безпечне місце. 

5.2.  При нещасному випадку учнів виводять у безпечне місце, а 

потерпілому надають першу долікарську допомогу. 

 

 

 

 

 Домашнє завдання:  Підготувати розповідь про враження, 

отримані під час екскурсії. 
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ТТЕЕММАА  44  
 

 

УРОК ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ № 3 

 

ТЕМА УРОКУ:  ВВИИДДИИ  ППИИЛЛ..  ППІІДДГГООТТООВВККАА  ППИИЛЛ  ДДОО  РРООББООТТИИ..  

ВВИИГГООТТООВВЛЛЕЕННННЯЯ  ССТТУУССЛЛАА..  
 

МЕТА УРОКУ:  

а) ннааввччааллььннаа:: ознайомитись з правилами  підготовки пил до 

роботи: фуговка, розводка, заточка пил для повздовжнього, 

поперечного та змішаного пиляння; а також ознайомитися з 

технологією виготовлення стусла; 

б) ррооззввииввааллььннаа:: формувати в собі первинні уміння 

правильного виконання окремих операцій і прийомів з 

дотриманням вимог охорони праці;  

в) ввииххооввннаа:: виховувати в собі охайність, дбайливе ставлення 

до інструментів, інвентарю в навчальних майстернях. 
 

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ РОБІТ:   столярна майстерня. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРОКУ: 

- пили для поперечного пиляння;  

- пили для повздовжнього пиляння;  

- розводка для пил; 

- приспособа для фуговки зубців пили;  

- інструкції з ОП ; 

- олівець; 

- рулетка; 

- кутник; 

- ножівка; 

- пиломатеріал (сосна) 600 х 70 х 20 – 1 шт. 

  

ППИИЛЛЯЯННННЯЯ  ДДЕЕРРЕЕВВИИННИИ 
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 КОНСПЕКТ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ 

 

ПІДГОТОВКА РУЧНИХ ПИЛОК ДО РОБОТИ 

 Для забезпечення високопродуктивної праці і відповідної якості деталей 

пилки треба добре налагодити і нагострити. Перед налагодженням полотно 

пилки слід очистити від бруду, іржі і смоляного нальоту ганчіркою, змоченою в 

гасі. Спочатку вирівнюють полотно пилки легкими ударами на рівній чавунній 

або стальній плиті. Вирівнювати його можна і в лещатах з мідними або 

алюмінієвими пластинками; легенько затиснувши між ними полотно пилки, 

протягують його. Після вирівнювання прорізають напилком між зубцями 

пазухи і вирівнюють профіль і висоту зубців, тобто їх фугують. Для фугування 

застосовують спеціальний пристрій, який складається з дерев'яної колодки з 

проріззю для полотна пилки і круглого отвору, куди вставляють тригранний 

напилок. Цей пристрій рухають по зубцях пилки (або навпаки), вирівнюючи 

вершини зубців пилки по висоті. 

Всі зубці повинні мати однакову форму і висоту. Після профуговування 

зубці розводять і гострять. 

Для полегшення ходу пилки в пропилі, а також для зменшення витрат сили 

на різання її зубці розводять спеціальними розводками (рис. 1). При цьому 

спочатку відгинають одну половину зубців в один бік через один зубець, а 

другу — в протилежний. Величина розводу всіх зубців пилки має бути 

однаковою. В разі неоднакового розводу пилку тягне в бік, і неможливо досягти 

рівного пропилу. Крім того, менш відігнуті зубці не братимуть участі в пилянні, 

а більш відігнуті працюватимуть з перевантаженням, і пилка швидко 

затупиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Розводки для пилок:  

а — прості з упором, б — щипкова, в — дискова однобічна з упором,  

г — дискова двобічна, д — універсальна  
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Для розводу зубців полотно пилки затискують біля основи зубців у 

спеціальні дерев'яні лещата. Залежно від висоти зубців кожен з них відгинають 

вбік для сухої твердої деревини на 0,25—0,5 мм, для м'якої деревини — на 

0,5—0,8 мм, але не більш ніж на половину товщини полотна. Правильність 

розводу зубців перевіряють шаблоном, який прикладають до полотна пилки і 

проводять по вінцю зубців спочатку з одного, а потім з другого боку. 

Після розводу пилку загострюють тригранним або ромбічним напилком з 

дрібною насічкою. Для заточування полотна пилки затискують у лещата, як і 

при розводі. Гострять пилку через зубець: спочатку проходять напилком з 

одного боку пилки, потім її повертають другим боком до себе і гострять 

пропущені зубці. Натискувати треба рівномірно і несильно, бо від сильного 

натискування утворюються великі задирки і пилка нагрівається. При 

зворотному русі (на себе) напилок трохи піднімають. 

 

Таблиця 1 

ВИДИ ПИЛ 

Зовнішній вигляд Назва 

 

Лучкова пила 

 

Викружна лучкова пила 

 

Пила чистової розпиловки с 

поворотною ізогнутою ручкою 

 

Ножівка 

 

Ножівка з обушком 
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Найважливішими видами пил у столярній справі є лучкова пила і 

ножівка. 

Лучкові пилки 

У лучкових пилах вузьке пильне полотно двома кінцями і ручками 

з'єднане з обома стійками таким чином, що за допомогою обертання цих ручок 

пильне полотно можна натягувати. Для ручного ведення пилки на нижній 

частині стійок пристосовані ручки. За допомогою тятиви, натягиваемой 

допомогою різьбової шпильки і смушкова гайки, пильне полотно можна 

натягувати. Знаходиться в середині середник надає стійок необхідну 

жорсткість. 

До лучкових пил відносяться натяжнаі пили, , викружна лучкова пила і 

поперечна пилка. 

Натяжні лучкові пилки  мають довжину 700 мм і відносно великі пилящі 

при штовханні від себе зуби. Полотно натяжної пилки дає при цьому більш 

грубий розпил з великою ріжучої здатністю. Такі пили застосовують для 

поздовжнього й поперечного розпилювання пиломатеріалів. 

Викружна пила - це лучкова пила, призначена для випилювання 

криволінійних поверхонь. Пильне полотно має ширину від 4 до 10 мм і 

довжину 600 мм, і зуби маленькі. Для того щоб було зручно випилювати отвори 

усередині поверхні, пильне полотно викружні пилки можна знімати. 

Поперечна пилка - це лучкова пила довжиною 700 або 800 мм з пільним 

полотном, зуби якого можуть пиляти в обидві сторони. Такі пили застосовують 

для поперечного розпилювання по необхідної довжині дощок, брусів і балок. 

 

Викружна ножівка 

 

Японська пила чистової разпиловки 

 

Награтка 

 

Пила для заготівлі шпону 
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Ручні пили 

До ручних пил відносяться пилки для чистової розпилювання (лобзики), 

ножівки, ножівки з обушком, награтка, пила для різання шпони і викружні 

ножівка. 

Пилки для чистової розпилювання або лобзики - це невеликі ножівки з 

обушком з особливо дрібним нарізуванням зубів. Зуби тонкого розпилювання 

пиляють слабо при русі від себе. Довжина зуба складає 1,5 мм. 

Розрізняють такі пилки для чистової розпилювання: з прямою ручкою з 

вигнутою ручкою, тобто з ручкою, зігнутої паралельно полотну), і з 

переставною ручкою. 

Вигнута вправо або вліво ручка робить можливим ведення полотна пили 

по плоскій поверхні. 

У пилах для чистового розпилювання з перекидною ручкою існує 

можливість переставляти ручку з одного кінця полотна на інший при 

ослабленні гвинта. Зуби пилки з перекидною ручкою мають форму 

рівнобедреного трикутника, а пила пиляє в обох напрямках. 

 Японські пилки чистового  розпилювання мають пильне полотно у 

формі трапеції з дуже дрібним нарізуванням зубів, які працюють при русі на 

себе. З їх допомогою можна отримувати особливо тонкі розпили. Пильне 

полотно закріплено на одній довгій ручці і при затуплении може бути замінено. 

Ножівка має грубі зубці, що працюють при русі від себе. Її міцність 

визначається відповідною товщиною пиляльного полотна. Ножівку 

використовують насамперед для розпилювання великих плит. 

Ножівка з обушком  отримує міцність пиляльного полотна завдяки 

спеціальній накладці, так званому обушка. Дрібні, що працюють при русі від 

себе зуби роблять можливим отримання чистового розпилу. 

Викружні ножівка призначена для розрізання по кривих лініях всередині 

великих поверхонь. Перш за все, така пила служить для розширення маленьких 

отворів. Зуби викружні пилки не розлучені. Для того щоб зуби пили при 

розпилюванні не затискати, верхня частина полотна робиться тонше, ніж 

вершини зубів. 

Награтка - це ручна пила, яка пиляє виключно при русі на себе. Вона 

призначена для нарізування шпунтів. 

Пила для заготовки шпону має маленьке пильне полотно з круглою 

лінією вершин зубів, яке заточене ножеобразним чином. Завдяки вигнутій ручці 

можливо надійне ведення при початку обробки. Служить для нарізування по 

довжині і досить грубого розрізання шпону. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ СТУСЛА 
 

Стусло - це необхідне для кожного домашнього 

майстра пристосування, оскільки без нього вирізати 

якісний кут на профільних деталях з різних матеріалів 

практично неможливо. Звичайно, можна придбати 

стусло, виготовлене з пластмаси, до того ж воно досить 

дешеве. Однак готові стусла мають один дуже великий 

мінус - вони не довговічні. Після декількох пропилів 

направляючі борозни сильно розширюються, після чого 

точний відріз у 45 ° стає неможливим. Проблема легко 

вирішується  завдяки забутому останнім часом 

дідівському способу. Виготовити стусло своїми руками можна за годину - півтори, 

при цьому потрібно не так багато матеріалів. Крім того, ви самі можете вирішити, 

яку довжину ложа стусла вибрати, а це важливо при операціях з довгомірними 

деталями, такими як дверні наличники або плінтуси. 

Для виготовлення стусла своїми руками знадобиться добре оброблена 

дошка, бажано твердої породи деревини. Якщо стусло виготовляється з хвої, 

товщина дошки повинна становити близько 20 мм, Якщо з дуба, ясена або інших 

твердих порід, цілком достатньо 10 - 15 мм. У першу чергу необхідно підготувати 

торці заготовок - вони повинні бути максимально рівними, а кути на торцях мати 

точно 90°. Дошка для заснування стусла підбирається з урахуванням ширини 

майбутніх оброблюваних деталей, але в будь-якому випадку, робити її робочу 

ширину більше ніж 150 мм. немає сенсу. У цьому випадку борти стусла робляться 

висотою не більше 150 мм. Вони повинні бути добре закріплені на підставці. Для 

цього, крім саморізів, можна додатково встановити шканти на клейовому 

з'єднанні. Склеювані деталі після затягування саморізів бажано затиснути 

струбциною  для видалення надлишків клею. Після того, як минуло достатньо часу 

для надійного склеювання бортів з основою, проводиться розмітка майбутніх 

кутів. Для цього знадобиться столярна лінійка з кутом 90°. 

Відзначимо олівцем з її допомогою перпендикулярну лінію на торцях бортів 

з одного боку. Потім потрібно заміряти ширину стусла в цьому місці з 

урахуванням зовнішнього кордону бортів. Відміряємо таку ж відстань від раніше 

зроблених міток на кожному з бортів. Щоб виготовлене своїми руками стусло 

вийшло дуже точним, треба не один раз перевірити паралельність міток і 

відповідність всіх відстаней за допомогою кутової лінійки. Гострою ножівкою 

робимо діагональні пропили по кожній із сторін, обов'язково контролюючи проріз 

по зовнішній або внутрішній мітках на торцях борта. Після того, як пропили 

зроблені, їх треба трохи розширити. Це можна зробити за допомогою 

складеноїговдвічі  грубого наждачного паперу. Крім того, можна також зробити 

перпендикулярний проріз з одного або обох боків стусла для торцювання деталей. 
 
 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 

 

 Види пил  Підготовка пил до роботи 

 Технологія виготовлення стусла  ТБ при пилянні деревини 
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА № 3 

 

Виготовлення стусла 
 

   

 

№ 
Послідовність 

роботи Поопераційні ескізи 
Інструменти і 

пристрої 

1.  
Розмітка 

заготівки 

 

Кутник, олівець, 

лінійка 

2.  

Відпилюємо 

заготівку в 

розмір ℓ300мм. 

 

Ножівка з маленьким 

зубцем 

3.  

Розмітка 

бокових стінок 

стусла 

 

Кутник, олівець, 

лінійка 

4.  
Відпилювання  

в розмір 

 

 

 

 

Ножівка з маленьким 

зубцем 

5.  

Збір стусла за 

допомогою 

цвяхів 

 
Молоток, ножівка  

з маленьким зубцем, 

цвяхи 

 

 
 

 Домашнє завдання:  Вивчити ТБ при пилянні деревини. 

Повторити види пил, технологію виготовлення стусла. 

  

http://www.centrsnab69.ru/images/ploskogubsi/stoliarniy/9.jpg
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УРОК ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ № 4 

 

ТЕМА УРОКУ:  ППООВВЗЗДДООВВЖЖННЄЄ  ППИИЛЛЯЯННННЯЯ..  

ВВИИГГООТТООВВЛЛЕЕННННЯЯ  ППІІДДССТТААВВККИИ  ППІІДД  ГГААРРЯЯЧЧЕЕ..  

 

МЕТА УРОКУ:  

а) ннааввччааллььннаа:: ознайомитись із правилами повздовжнього 

пиляння;  

б) ррооззввииввааллььннаа:: вдосконалювати первинні уміння правильного 

виконання окремих операцій і прийомів з дотриманням вимог 

охорони праці;  

в) ввииххооввннаа:: виховувати в собі охайність, дбайливе ставлення 

до інструментів і матеріалів. 

 

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ РОБІТ: столярна майстерня. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРОКУ: 

- пила для повздовжнього пиляння ; 

- розміточний шнур ; 

- інструкція з 0П; 

- стамеска 10 мм; 

- олівець; 

- рулетка; 

- кутник; 

- ножівка; 

- пиломатеріал (сосна) 300 х 10 х 15 – 6 шт.;  

- сучки  (кружальця) – 6 шт; 

- клей ПВА 10 мг. 
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КОНСПЕКТ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ 

 

 

ПОВЗДОВЖНЄ ПИЛЯННЯ 

Поздовжні (розпускні) пилки служать для поздовжнього розпилювання 

дощок (в розмашку). Зубці у формі косокутного трикутника 6 мм заввишки, 

крок 5-6 мм, кут загострення – 40-50°, заточування пряме (90° до полотна 

пилки). 

При поздовжньому пилянні дошку або брусок кладуть горизонтально на 

верстат і закріплюють струбциною так, щоб відпилювана частина звисала з 

верстата. Пилку тримають вертикально правою рукою за ручку, а лівою – за 

кінець стояка. Пиляють трохи натискуючи на пилку при русі її вниз; при русі 

пилки вгору (холостому) зубці пилки відводять від дна пропилу. При 

затискуванні пилки стінками пропилу в нього вставляють клинок. Для 

розпилювання довгих дощок вздовж волокон застосовують верстатні підставки. 

Пиляти вздовж волокон можна і при вертикальному закріпленні матеріалу 

у верстаті. Пилку ставлять на риску і повільними короткими рухами до себе 

роблять запил. Після утворення запилу пиляють на всю довжину полотна 

пилки, тримаючи пилку в правій руці, а лівою підтримують розпилюваний 

матеріал. Рух пилки має бути горизонтальним. Корпус і ліва рука в процесі 

пиляння мають бути майже нерухомі. Процес різання відбувається при русі 

пилки від себе. При всіх видах пиляння натиск на полотно має бути 

рівномірним. Надмірний натиск призводить до скривлення пропилу, а іноді і до 

полому пилки. 

Викружні пилки застосовуються для випилювання криволінійних 

заготовок. Процес різання і прийоми пиляння аналогічні поздовжньому 

розпилюванню. Завдяки вузькому полотну викружних пилок ними можна 

випилювати по кривих лініях. 

Ножівки і наградки застосовуються значно рідше, але й ними можна 

виконувати різні види розкрою. Для торцювання брусків під кутом 90° або 

запилювання їх на «вус» під кутом 45° слід застосовувати стусло (ящик для 

запилювання). 

Для якісного і продуктивного розкрою треба суворо дотримуватись 

вищеописаних прийомів праці, правильно організувавши при цьому робоче 

місце. Для цього на робочому місці треба мати тільки ті пилки, які будуть 

потрібні у процесі роботи; не слід ставити пилки на верстат, краще вішати їх на 

стіну, зубцями до неї; після роботи полотно пилки зубчастим вінцем 

повертають до розпірки, а при перенесенні — обвивають тканиною. 
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Для підвищення продуктивності праці розкрій здійснюють не окремими 

дошками, а цілими пачками. Це не тільки економить час на укладання і 

затискування матеріалу, а й спрощує розмічування. 

 

Технологія виготовлення підставки під гаряче: 

- розмітити деталі згідно з технологічною картою; 

- зарізати  по розмітці за допомогою пилки; 

- видовбати провушини за допомогою стамески  шириною 10 мм; 

- з’єднати деталі між собою з допомогою  клею, як показано на 

малюнку; 

- нарізати декоративних сучків та наклеїти їх згідно з малюнком. 

 

 
  

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 

 

 Який інструмент використовується для виготовлення 

підставки під гаряче? 

 Технологія виготовлення підставки під гаряче. 

 ТБ при пилянні деревини. 
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА № 4 

 

 
Виготовлення підставки під гаряче 

 
 

№ 
Послідовність 

роботи Поопераційні ескізи 
Інструменти 

і пристрої 

1 
Розмітки деталі 

згідно ескізу 
 

Кутник, лінійка, 

олівець 

2 
Запиляти всі деталі  

в півдерева 

 

Ножівка 

3 
Видовбати шипи  

в півдерева 

 

Стамеска 
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4 
З’єднати всі деталі в 

пів дерева на клею 

 

Шліфувальна 

шкурка 

5 

Шліфування готового  

виробу. Нарізання 

сучків.  

Приклеїти сучки. 

 

Ножівка 

 
 
 
 
 

 

 Домашнє завдання:   

Повторити технологію виготовлення стусла.  

Закріпитиі технологію виготовлення підставки 

під гаряче. 
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УРОК ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ № 5 

 

ТЕМА УРОКУ:  ППООППЕЕРРЕЕЧЧННЕЕ  ППИИЛЛЯЯННННЯЯ..    

ВВИИГГООТТООВВЛЛЕЕННННЯЯ  РРООЗЗРРООББННООЇЇ    ДДООШШККИИ..  

 

МЕТА УРОКУ:  

а) ннааввччааллььннаа:: ознайомитись із правилами розмітки та 

виготовленням розробної дошки;  

б) ррооззввииввааллььннаа:: формувати прості трудові прийоми та навички 

при  використанні різних видів пил під час пиляння;  

формувати уміння  раціонально використовувати 

пиломатеріал з деревини різних порід при виготовленні 

різних столярних виробів; 

в) ввииххооввннаа:: виховувати в собі охайність, дбайливе ставлення 

до інструментів, дотримуватись правил БП. 

 

 

 ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ РОБІТ:  столярна майстерня. 

  

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРОКУ: 

- ножівка з маленьким зубцем; 

- лінійка ; 

- олівець ; 

- кутник; 

- ручний дриль, свердло  Ø8 мм; 

- шліфувальна ручна машина, наждачній папір; 

- інструкція з ОП ;  

- технологічна картка або шаблон розробної дошки; 

- пиломатеріал ( береза або вільха) 400 х 250 х 20  - 1 шт. 
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КОНСПЕКТ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ 

 

Поперечне пиляння 

У процесі пиляння деревина розділяється на частини. Пилки для пиляння 

деревини вручну являють собою тонку сталеву   стрічку  від   0,4  до   1,5 мм  

завтовшки   з   насіченими на одній з її кромок зубцями. Весь ряд насічених 

зубців називається зубчастим вінцем. 

Кожен зубець — це самостійний різець. Розрізняють такі елементи зубців 

пилки: передню різальну кромку, дві бічні кромки  та поверхні, які називаються 

відповідно передньою і задньою гранями. Простір між передньою і задньою 

гранями зубця називається западиною. Розміри зубців характеризуються 

кроком і висотою. 

Кроком називається відстань між вершинами сусідніх зубців і 

позначається буквою -p. 

Відстань між вершиною зубця та його основою називається висотою 

зубця і позначається буквою -h. 

Поперечні пилки призначені для пиляння деревини впоперек волокон, їх 

зубцы мають форму рівнобедреного або рівностороннього трикутника з кутом 

при вершині 60...70°. Бічні грані зубця заточують під гострим кутом до 

полотна, в результаті чого на вершині зубця утворюється вістря, яке розрізує 

волокна деревини. 

Універсальні пилки мають зубці у вигляді прямокутних трикутників, 

прямий кут яких спрямований у бік пиляння і розташований біля основи зубця. 

Ці пилки заточують так, щоб передня різальна кромка була перпендикулярною 

до полотна або утворювала з ним кут 75... 80°. Така форма зубця дає змогу 

пиляти деревину як у поздовжньому, так і в поперечному напрямі. Кут 

загострення дорівнює 50...60
о
. 

Працюючи   ручними   пилками, треба мати на увазі, що поздовжні та 

універсальні пилки ріжуть тільки в одному напрямі — під час руху від себе. 

Поперечні пилки ріжуть однаково як під час руху від себе, так і до себе 

(вперед і назад), що є результатом форми і загострення зубців. 

Залежно від призначення розрізняють пилки з малим і великим кроком. 

Пилки з великим кроком мають збільшену западину між зубцями, і їх 

застосовують для пиляння м'яких порід деревини. Збільшення западини 

пояснюється тим, що при пилянні м'яких порід знімається багато деревини, яка 
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повинна поміститися в западині між зубцями. Пилки з малим кроком 

застосовують для пиляння деревини твердих порід. 

У процесі пиляння полотно пилки заглиблюється в деревину. Між 

стінками пропилу і полотном виникає тертя. По мірі проникнення полотна 

пилки в деревину тертя між бічними поверхнями пропилу і полотном пилки 

може досягти такої величини, коли пиляння стане неможливим. Щоб зменшити 

тертя, ширина пропилу повинна бути більшою від товщини полотна пилки. З 

цією метою зуби пилки розводять — по черзі відгинають у різні боки на одну й 

ту саму величину. 

 У правильно розведеної пилки ширина пропилу становить 1,5... 2 

товщини полотна пилки. 

Ручні столярні пилки поділяються на натягнуті з тонким пилковим 

полотном і ненатягнуті з вільним, товщим полотном. До натягнутих пилок 

належать усі лучкові пилки, а до пилок з вільним полотном — ножівки. 

 Лучкова пилка являє собою дерев'яний станок (лучок) з натягнутим між 

його стояками пилковим полотном. 

Станок пилки складається з двох стояків, середника (розпірки) з вушками 

на кінцях для кріплення стояків, двох ручок, тятиви і закрутки. 

Стояки встановлюють у вушках середника так, щоб він поділяв їх навпіл, 

тобто щоб вушка були на середині стояків. 

Тятива — це дві нитки міцної мотузки, натягнутої між верхніми кінцями 

стояків. Посередині тятиви встановлена закрутка. Сила натягу тятиви, а отже й 

полотна пилки регулюється ступенем закручування її ниток. Натяг пилки 

повинен бути досить сильним. При натисканні пальцем на полотно пилки воно 

повинно з трудом виводитись із площини натягу. 

За призначенням столярні лучкові пилки поділяють на поперечні, 

розпускні, шипові, викружні й дрібнозубі. 

Поперечні пилки випускають 750...800 мм завдовжки, 20...25 мм 

завширшки і 0,4...0,7 мм завтовшки. Зубці мають форму рівнобедреного 

трикутника з висотою 5...6 мм і кроком 4...5 мм. 
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Зразки розробних дошок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 

 

  Який інструмент використовується для виготовлення розробних дошок ? 

 Технологія виготовлення розробних дошок. 

 Який матеріал використовується для виготовлення розробних дошок. 

  ТБ при пилянні деревини. 
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА № 5 

 

 
Виготовлення розробної дошки 

 
   

 

№ 
Послідовність 

роботи Поопераційні ескізи 
Інструменти і 

пристрої 

1 
Розмітка 

розробної дошки 

 

Кутник, олівець, 

лінійка 

2 

Відпилювання по 

розмітці, 

свердління 

отвору 

 

Ножівка з маленьким 

зубцем, ручна дріль, 

свердло Ø8 мм. 

3 
Шліфування 

готового виробу 

 

Шліфувальна ручна 

машинка, наждачний 

папір 

 

Кросворд “Розмітка”. На кожній дошці розграфлені у клітинках 

початкові букви слів – назв розмічальних інструментів. Якщо правильно 
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розв’язати кросворд, то у виділеній колонці можна прочитати назву 

інструменту для розмітки.  Оцінюється в 5 балів. 

 

     Л  

   О  
 

 

   
 

   

  Ш  М   

 К 
 

 
 

 М 

Р 
 

    
 

 
      

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 Домашнє завдання:  Повторити види розміточних 

інструментів. Закріпитиі технологію 

виготовлення розробної дошки. 
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ТТЕЕММАА  55  
 

 

 

УРОК ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ № 6 

 

 

ТЕМА УРОКУ:  ППІІДДГГООТТООВВККАА  РРУУББААННККАА  ДДОО  РРООББООТТИИ,,    

ВВИИГГООТТООВВЛЛЕЕННННЯЯ  РРУУЧЧККИИ  ДДЛЛЯЯ  ММООЛЛООТТККАА..  

 

МЕТА УРОКУ:  

а) ннааввччааллььннаа:: ознайомитися з правилами підготовки рубанка 

до роботи та з технологією виготовлення ручки для молотка; 

б) ррооззввииввааллььннаа:: формувати  трудові прийоми та навички при 

роботі рубанком; 

в) ввииххооввннаа:: виховувати в собі охайність, дбайливе ставлення 

до інструментів і матеріалів. 

 

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ РОБІТ: столярна майстерня. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРОКУ: 

- рубанок; 

- метр; 

- олівець; 

- ножівка; 

- інструкція з охорони праці при струганні деревини; 

- пиломатеріал ( сосна або береза)  300 х 35 х 25  - 1 шт.; 

- технологічна карта для виготовлення ручки для молотка . 

 

  

ССТТРРУУГГААННННЯЯ  ДДЕЕРРЕЕВВИИННИИ 
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КОНСПЕКТ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ 

 

Ручне стругання вимагає певних навиків. Пиломатеріал ретельно 

підбирають. Для стругання (рис.2) заготівку закріплюють так, щоб напрям 

волокон деревини співпадав з напрямом робочого переміщення інструменту.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубанок (див. рис. 3.) складається із прямокутної колодки. Краще, коли 

вона склеєна з двох-трьох пластин деревини різних порід для запобігання 

деформації колодки, особливо її підошви. Найбільш придатна деревина граба, 

ясена, клена, берези, бука. У центрі колодки робиться наскрізний отвір (льоток) 

для залозки, що складається з трьох деталей: різця (нижня залозка), горбатика 

(верхня) і короткого гвинта, яким скріплюють обидві залозки в певному 

положенні. Для більш чистого стругання горбатик установлюють так, щоб він 

своєю нижньою крайкою не доходив до леза різця на 1,5-2 мм, але щільно 

прилягав у цьому місці до нижньої залозки. 

Якщо між залозками при перегляді на світло помітний зазор, то його 

треба усунути шляхом підгострювання крайки горбатика напилком або на 

плоскому бруску. Єдине призначення горбатика - надломлювати стружку 

якнайближче до підошви рубанка й направляти її нагору по льотку. 

Рис. 3 Складові частини рубанка: 
1 - колодка тришарова; 2 - льоток; 
3 - нижня залозка; 4 - горбатик; 5 - 

гвинт; 7 - ротик; 8 - ріжок; 9 - 
бобишка; 10 - вставки 

Рис. 2 . Прийоми стругання: 
а - рубанком; б - фуганком;  

в - положення ніг при струганні; 
1, 2, 3 - натиск на рубанок відповідно на 

початку, в середині і наприкінці стругання 
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Зі збільшенням відстані між крайками залозок стругати легше, робота йде 

швидше, різець знімає більш товсту стружку, перетворюючись у такий спосіб в 

одинарний рубанок. Але при цьому важко одержати гладку поверхню, особливо 

на матеріалі із сучками та іншими недоліками.  

Подвійна залозка втримується в льотку дерев'яним клинком з дерева, 

досить стійкого до ударів молотком. Льоток звужується донизу й утворює в 

підошві отвір (ротик) шириною 6-10 мм. Чим вужчий ротик, тем чистіше 

стругання. Збільшення його ширини призводить до того, що стругати легше, 

стружка не застряє в льотку, але чисту поверхню на оброблюваній деталі 

отримати важче. 

Для втримання рубанка лівою рукою служить ріжок, права долоня при 

струганні упирається в тильну частину колодки й бобишки. 

Підошва рубанка робиться з найбільш щільної деревини, що добре 

протистоїть зношуванню при ковзанні. Під час стругання нерівних поверхонь,  

найбільше зношування підошви відбувається у двох місцях: у передній частині 

й перед крайкою різця. Тут можливі навіть відколи деревини підошви. Коли 

зношування тільки намітилося, у ці місця врізають і кріплять на клею тонкі 

пластинки з деревини твердих порід. Вставки таких пластинок застосовують і в 

тих випадках, коли треба звузити ширину ротика. 

При значнім зношуванні підошви її вирівнюють на великому шматку 

наждакового паперу або шляхом стругання іншим рубанком (краще фуганком). 

Якщо при цьому доводиться зняти занадто товстий шар (допустимо, 5 мм), то 

підошву можна наростити, міцно приклеївши пластину із твердої деревини, 

тоді можна відновити й ширину ротика.  

У всіх рубанках і фуганках лезо залозок виступає над площиною підошви 

на 0,1-1 мм. Від розміру виступу залежить товщина стружки і чистота 

стругання. Щоб підняти різець і зменшити виступ, злегка б’ють молотком по 

тильній частині колодки (не по бобишці!). Коли притискне зусилля клинка 

слабшає, його можна вийняти зовсім. Установивши залозку в потрібному 

положенні, її знову затискають у льотку дерев'яним клином. Щоб вилучити 

різець, молотком дуже слабко один-два рази б’ють  спочатку по верхній частині 

залозки, а потім по клинкові. Величина виступу різця встановлюється 

дослідним  шляхом, по товщині стружки. При деяких навичках столяр з 

першого разу встановлює й закріплює залозку в потрібному положенні. Для 

цього треба перевернути рубанок і глянути уздовж підошви: величина виступу 

буде помітна по блискучій у просвіті ріжучій крайці залозки. 

Колодку рубанка в розібраному вигляді, без залозок і клинка, звичайно 

просочують підігрітою оліфою або іншою рослинною олією, натирають воском, 

покривають прозорим лаком, що поліпшує ковзання підошви  при струганні. 

Рубанки ніколи не фарбують олійною фарбою, тому що вона нерівномірно 

стирається й зовнішній вигляд інструмента псується. 

Стругати доводиться всі заготовки незалежно від того, обстругувались 

вони раніше чи ні. Якщо подивитись на дощечку, стругану в заводських умовах 

на машині, то неважко простим оком помітити на її поверхні сліди від ножів, 
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посаджених на круглий вал электрофуганка. Якщо дощечку раніше обробляли 

ручним стругом, то від часу вона могла пожолобитися або стати негладкою від 

нерівномірного всихання волокон деревини. 

Домашній столяр часто користується деревиною, що вже була у 

вживанні. У всіх випадках перед струганням слід оглянути поверхню заготовки, 

щоб переконатися, чи немає на ній виступаючих цвяхів, шурупів, металевих 

скріпок. Поверхню обов'язково треба очистити від залишків піску, фарби, 

іншого бруду. Під шаром пилу й бруду можуть виявитися цвяхи.  

Поверхня після стругання повинна бути не тільки чистою, але й рівною. 

Чистота стругання досягається правильним заточенням і установкою залозки, а 

також струганням за напрямком волокон, не  проти них. Але одержати рівну 

поверхню можна, тільки маючи деякий досвід роботи рубанком. 

Прикладіть на тільки що вистругану площину бруска металеву лінійку 

(дерев'яні часто самі потребують перевірки) і подивиться, чи немає просвітів на 

кінцях бруска. Якщо вони є, то це результат тільки того, що ви неправильно 

тримали рубанок. 

На початку стругання, з того моменту, коли різець ще не торкнувся 

деревини, і доти, поки підошва струга на три чверті довжини не опиниться на 

оброблюваній поверхні бруска, рубанок притискають лівою рукою, 

притримуючи за ріжок, а правою тільки підштовхують уперед. Потім на 

колодку натискають обома руками, а наприкінці стругання, коли ріжок ніби 

зависне в повітрі, зусилля лівої руки знімають і натиск здійснюється тільки 

правою рукою, лівою ж, користуючись ріжком, лише протягують рубанок 

уперед.  

Правильність стругання довгих брусків перевіряється на око. 

Правильність стругання більш широкої дощечки можна також перевірити на 

око, а також за допомогою двох рейок довжиною 150-200 мм. Дощечку кладуть 

на стіл виструганою стороною догори, а рейки встановлюють на кінцях. Якщо 

площина не перекошена , рейки будуть паралельними одна одній. При 

наявності перекосів треба підстругати . 

Брусок стругають починаючи з тієї поверхні, яка буде лицьовою. Але 

перед цим необхідно придивитися до сучків, навколо них завжди утворюються 

зазори, особливо якщо знімається товста стружка. Щоб одержати чисту 

поверхню на сучкуватій деревині, треба зменшити виступ ріжучої крайки 

залозки до мінімального, у цьому випадку стружка буде дуже тонкою.  

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 

 

 Перерахуйте інструмент для площинного стругання. 

 З яких частин складається рубанок? 
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА № 6 

 

Виготовлення ручки для молотка 
 

   

 

№ 
Послідовність 

роботи Поопераційні ескізи 

Інстру-

менти і 

пристрої 

1 

Зробити 

заготовку 

розміром 

ℓ =400  

Sбр.=30х40 

 

 

2 

Розмітка ручки 

молотка 

ℓ =355  

 

 

Метр, 

олівець, 

кутник 

3 

Стругання в 

розмір, пиляння в 

розмір 

 

Рубанок, 

ножівка 

4 

Стругання ребер 

по розмітки. 

Циклювання 

шліфування 

готового виробу. 

 
Цикля або 

скло, 

наждачний 

папір 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Домашнє завдання:  Закріпити технологію виготовлення ручки для 

молотка та повторити інструкцію з БП при струганні деревини. 
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УРОК ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ № 7 

 

 

ТЕМА УРОКУ:  ВВИИГГООТТООВВЛЛЕЕННННЯЯ  УУККААЗЗККИИ  

 

МЕТА УРОКУ:  

а) ннааввччааллььннаа:: ознайомитися з технологією виготовлення 

указки; 

б) ррооззввииввааллььннаа:: формувати нові трудові прийоми та навички  

(виготовлення указки); 

в) ввииххооввннаа:: виховувати в собі охайність, дбайливе ставлення 

до інструментів і матеріалів. 

 

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ РОБІТ:  столярна майстерня. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРОКУ: 

- рубанок;  

- деревооброблюючі верстати; 

- лінійка ; 

- наждачній папір; 

- цикля 

- олівець ; 

- інструкція з ОП; 

- пиломатеріал ( сосна)   700 х 20 х 20 – 1 шт.; 

- технологічна картка для виготовлення указки.  

 

 

 

 

 



62 
 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА № 7 

 

 
Виготовлення указки 

 
   

 

№ 
Послідовність 

роботи Поопераційні ескізи 
Інструменти і 

пристрої 

1 

Зробити заготівку 

розміром  

ℓ =700  

Sбр.=20х20 

 

 Деревооб-

роблюючі 

верстати 

2 
Розмітка та 

стругання в розмір  

 

Лінійка, олівець, 

рубанок 

3 

Шліфування, 

циклювання 

готового виробу 

 

Цикля, 

наждачний папір 

 

 

 

 

 Домашнє завдання:  Закріпити технологію виготовлення 

указки та повторити інструкцію з БП при 

струганні деревини. 
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    ТТЕЕММАА  66  
 

 

 

УРОК ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ № 8 

 

 

ТЕМА УРОКУ:  РРІІЗЗААННННЯЯ  ССТТААММЕЕССККООЮЮ  ТТАА  ССВВЕЕРРДДЛЛЕЕННННЯЯ  ДДЕЕРРЕЕВВИИННИИ..  

ВВИИГГООТТООВВЛЛЕЕННННЯЯ  ШШТТУУККААТТУУРРННООЇЇ  ТТЕЕРРККИИ..  
 

МЕТА УРОКУ:  

а) ннааввччааллььннаа:: ознайомитися з технологією різання стамесками 

та з технологією виготовлення штукатурної терки; 

б) ррооззввииввааллььннаа:: формувати нові трудові прийоми та навички 

(робота стамескою); 

в) ввииххооввннаа:: виховувати в собі охайність, дбайливе ставлення 

до інструментів, дотримуватись правил БП. 

 

 ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ РОБІТ:  столярна майстерня. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРОКУ: 

- стамеска;  

- лінійка; 

- олівець; 

- киянка; 

- рубанок; 

- кутник; 

- рейсмус; 

- пиломатеріал (сосна)   300 х 200 х 100 - 1 шт. 

150 х 40 х 20 - 1шт.; 

- інструкція з ОП. 
  

  

ССВВЕЕРРДДЛЛЕЕННННЯЯ,,  ДДООВВББААННННЯЯ  ДДЕЕРРЕЕВВИИННИИ,,    

РРІІЗЗААННННЯЯ  ССТТААММЕЕССККООЮЮ 
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КОНСПЕКТ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ 

 

Різання деревини 

Для виготовлення з деревини різноманітних виробів потрібна переробка 

її на напівфабрикати, деталі і вузли. Цей процес здійснюється за допомогою 

різноманітних інструментів та устаткування.  

Якщо процес обробки деревини здійснюється різанням, гнуттям, 

пресуванням або розколюванням (без зміни її хімічних властивостей), то його 

називають механічною обробкою деревини.  

У деревообробній промисловості найчастіше застосовують механічну 

обробку деревини способом різання. Розрізняють два способи різання: із 

зняттям і без зняття стружки. Більш поширений спосіб різання із зняттям 

стружки: це пиляння, стругання, довбання, свердлення, шліфування. Різання 

без зняття стружки — менш поширений спосіб, але він дає змогу виготовляти 

такі напівфабрикати, як шпон струганий і лущений для виготовлення клеєної 

фанери й облицьовування різноманітних деталей з деревини.  

Для різання деревини в усіх випадках застосовують різець, що має 

форму клина (рис. 4, а). У кожного різця є чотири грані: передня, задня (фаска) 

і дві бічні.  

Різання завжди виконується однією з кромок різця, яких у нього є п'ять. 

Передня кромка утворюється при перетині передньої і задньої граней; її ще 

називають різальною, бо вона в більшості різальних інструментів (у рубанках, 

долотах, стамесках та ін.) здійснює процес різання. При перетині передньої 

грані з бічними утворюються дві бічні кромки. У деяких інструментах ці 

кромки є різальними (в пилках для поперечного пиляння). Різальну кромку 

різця ще називають лезом. У різцях розрізняють і дві задні кромки, які 

утворюються при перетині задньої грані з бічними. Однак ці кромки 

різальними не бувають.  

Різання називається відкритим, якщо за один прохід різець утворює одну 

поверхню різання, і закритим, якщо за один прохід різець утворює дві або три 

поверхні різання (наприклад, при вибиранні шпунта передня кромка формує 

дно, а дві бічні — стінки).  

Кути, що утворюються при різанні деревини. Для того щоб відбувся 

процес різання, різець ставлять під певним кутом до площини різання. При 

різанні деревини утворюються такі кути (рис. 4, б): передній кут γ — між 

передньою гранню різця і перпендикуляром, опущеним до площини різання в 

місці дотику різця; задній кут α (кут нахилу) — між задньою гранню і 

площиною різання; кут загострення β — між передньою і задньою гранями 

різця; кут різання δ — між передньою гранню різця і площиною різання (він 

складається з двох кутів α і β).  
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Величина кутів загострення й різання дуже впливає на силу різання і 

гладкість поверхні. Тому при різанні деревини треба знати, під яким кутом 

загострювати різець і під яким кутом ставити його до оброблюваної поверхні.  

Для ножів рубанків і доліт кут загострення — 25-35°, для стамесок — 

18-25°.  

Для стругання твердої деревини і торців кут загострення має бути 

більшим, ніж для стругання м'якої деревини вздовж або впоперек волокон. Кут 

різання вибирають залежно від напрямку різання. Оскільки деревина — 

матеріал неоднорідний, то розрізняють три основні види різання: в торець, 

вздовж волокон і впоперек волокон.  

Різання вздовж волокон в 2—2,5 разів легше, ніж різання в торець; 

волокна підрізаються і ніби відділяються, не задираючись. Поверхня чиста, а 

стружка тоненька у вигляді стрічкової спіралі. Різання вздовж волокон 

позначається значком |. Кут різання  45—48°.  

При різанні в торець всі волокна деревини перерізаються, і при цьому 

відбуваються стискування і зминання волокон. Це найважчий вид різання, 

одержувана поверхня досить шорстка. Різання в торець позначається значком 

_[_. Кут різання  30—35°.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Різання деревини: 
а — елементи різця: 1 — передня грань, 2 — бічні грані, 

 3 — задня грань; б — кути що утворюються при різанні 
деревини; v — передній кут, β — кут загострення,  

δ — кут різання, α — задній кут. 

Рис.5 . Напрямки різання деревини: 
а — різання вздовж волокон, б — в торець, в — поперечне, 

 г — поздовжньо-торцеве,  д – поперечно-торцеве,  
є — поздовжньо-поперечне. 
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При поперечному різанні, коли різець ставлять перпендикулярно до 

напрямку волокон (рис. 5, в), волокна частково розриваються, бо в цьому 

напрямку вони слабко зв'язані між собою. Поверхня деревини залишається 

досить шорсткою, хоч це різання в 5—6 разів легше від різання в торець. 

Поперечне різання позначають значком ≠. Кут різання  48—52°.  

Крім цього, процес різання може відбутись і в інших напрямках: 

поздовжньо-торцеве (рис. 5, г), поперечно-торцеве (рис. 5, д), що дуже близькі 

до торцевого, поздовжньо-поперечне (рис. 5, є) та ін. При цьому кути різання 

беруть залежно від напрямку різання.  

Фактори, що впливають на силу і шорсткість різання. При різанні 

деревини прагнуть затратити найменше сили і отримати поверхню з 

найменшою шорсткістю. Для досягнення цієї мети необхідно знати, які 

фактори впливають на силу різання і шорсткість поверхні. Вище ми 

ознайомились з тим, як впливає на силу різання і шорсткість поверхні 

напрямок волокон, які кути різання слід брати для відповідного напрямку.  

Великий вплив на силу різання і шорсткість поверхні мають також кути, 

що утворюються при різанні деревини.  

Кут загострення різця β. Чим менший кут загострення різця, тим менше 

сили потрібно докласти; проте кут загострення, менший за номінальний, 

ослаблює міцність різця, особливо при струганні деревини твердих порід. Лезо 

таких різців швидко затуплюється, а при наявності навіть незначних сучків — 

викришується, їх треба часто міняти або гострити, на що затрачається багато 

часу. Тому для м'яких порід кут загострення має становити 25—30°, а для 

твердих — 30—35°. Шорсткість поверхні від нього не залежить.  

Кут різання δ. При збільшенні кута різання треба докласти більше сили, 

бо на передню грань тисне стружка, яка чинить опір різцю. Шорсткість 

поверхні при цьому значно менша, бо різання наближається до скобления 

(циклювання). Однак надто збільшувати кут різання не варто, бо в разі 

збільшення його від 45 до 85° зусилля для різання деревини вздовж волокон 

зростає в 2,8 рази, а в разі зменшення різати легше, але збільшується 

шорсткість. Оптимальний діапазон кута різання для ручних інструментів 45—

52
о
, для механізованих 55—60°.  

Кут нахилу α (задній кут) змінюється залежно від зміни кута загострення 

або різання. Проте він має бути не меншим за 10°, бо в іншому разі задня 

грань різця тертиметься об оброблювану поверхню, а це потребуватиме 

додаткових зусиль на переборювання сил тертя. Крім того, різець внаслідок 

тертя об деревину нагріватиметься, що зменшуватиме його міцність. На 

шорсткість поверхні задній кут не впливає.  

Гострота різця. Гостра кромка різця легко входить у деревину, 

акуратно зрізає стружку і залишає гладеньку поверхню. Та в процесі роботи 

різець затуплюється, тобто заовалюється і вже не перерізає, а вминає волокна і 

розриває їх. Це значно погіршує поверхню (вона стає шорсткою), а також 

потребує більше сили для різання. Після чотирьох годин безперервної роботи 
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різець затуплюється так, що сили для різання треба докласти в півтора-два 

рази більше, а шорсткість при цьому значно збільшується.  

Твердість деревини. Для різання твердої деревини треба докласти сили 

більше, ніж для м'якої. Це видно з таких даних. Якщо опір різанню деревини 

сосни взято за 1, то опір різанню деревини липи й осики становить 0,8, ялини 

— 0,9, модрини — 1,1, берези — 1,2—1,3, бука — 1,3—1,5, дуба — 1,5—1,6, 

ясеня — 1,5—2. Різання косошарої деревини потребує більших зусиль, ніж 

різання рівної прямої деревини за напрямком волокон. Крім того, в 

завилькуватих і косошарих місцях сили для різання теж треба докласти значно 

більше.  

Товщина стружки. Знімаючи товсту стружку, треба докласти більше 

сили до різця, бо товста стружка чинить більший опір надломлюванню і 

згинанню її, ніж тонка. Крім того, товста стружка ще до зрізування 

відколюється від оброблюваної поверхні, утворюючи перед різцем значні 

нерівності. Отже, чим тонша стружка, тим краща поверхня і менше треба 

затрачати сили для різання.  

Надломлювання стружки. Для запобігання відколюванню стружки 

перед лезом різця встановлюють стружколом, який зрізану стружку відразу ж 

згинає і зламує. Надломлювання стружки поліпшує якість поверхні, але 

потребує більших зусиль для її зрізування.  

Підпір волокон. У процесі різання деревини, навіть при наявності 

стружколама, стружка завдяки своїй пружності відколюється ще до того, як 

буде підрізана, тому перед різцем слід здійснювати підпір волокон, щоб 

запобігти відколюванню стружки. В ручних рубанках підпором для волокон є 

передня частина прольоту, а на деревообробних верстатах — спеціальні 

пристрої. Чим ближче до різця підпір, тим краща поверхня, але в такому разі 

треба докласти дещо більше сили.  

Тертя різця об стружку. При закритому різанні стружка або тирса 

викидаються не відразу, тому вони створюють додаткове тертя стружки об 

різець і стінки отвору. Це потребує додаткового зусилля для переборювання 

тертя.  

Ширина леза різця. Якщо ширина леза менша від ширини оброблюваної 

поверхні, то різання здійснюється не тільки передньою, а й бічними кромками 

різця (вибирання шпунта). Це потребує додаткового зусилля для різання, 

особливо при обробці деревини впоперек. При цьому якість обробки бічних 

стінок значно гірша, ніж дна.  

Ручне свердлення деревини 

Круглі циліндричні отвори для круглих шипів, нагелів, болтів вибирають 

свердлами, які складаються з хвостовика, стрижня, різальної частини та 

елементів для відведення стружки. Для свердлення застосовують перові, 

центрові, гвинтові, спіральні свердла. 

Перові свердла (рис.6,а) мають жолобчасту форму: з їх допомогою 

вибирають отвори переважно під нагелі. Жолобок служить також для 
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відкидання стружки. Оскільки він не може повністю відкидати стружку назовні, 

то для запобігання перегріву його доводиться часто виймати з отвору, який 

просвердлюється в деревині. Через це отвори виходять нечистими й не 

достатньо точними. Свердла бувають довжиною 100 – 170 мм, діаметром 3- 16 

мм з градацією 1- 2 мм. 

 

 

 

 

 

Центровими свердлами (рис.6,б) просвердлюють наскрізні та неглибокі 

отвори, розташовані впоперек волокон. Просвердлювати глибокі отвори цими 

свердлами важко через утруднене відкидання стружки. Працюють свердлами 

лише в одну сторону. Свердло являє собою стрижень, який завершується внизу 

різальною частиною, яка складається з під різальника, леза та направляючого 

центру (вістря). Діаметр центрових свердел  12–50 мм, довжина залежно від 

діаметра  – 120–150 мм. Під час роботи цими свердлами потрібно робити 

нажим, бо без цього вони не будуть занурюватись у деревину. 

Свердла гвинтові (рис.6,в) застосовують для свердлення глибоких отворів 

упоперек волокон. Кінець свердла має гвинт із дрібною різьбою. Під час 

свердління  отвори виходять чистими, бо по гвинтових каналах стружка 

видаляється легко. Діаметр свердел 10–50 мм, довжина 40–1100 мм. 

Спіральні свердла (рис.6,г) в залежності від форми різальної частини 

бувають з конічною заточкою або з центром и подрезальниками. Для 

відведення стружки  стрижень має  канавки, розташовані по гвинтовій лінії. 

Свердла с центром и подрезальником виготовляються діаметром 4–32 мм, а з 

конічною заточкою – діаметром 2–6 мм (коротка серія) и 5–10 мм (довга серия). 

Свердла приводяться в дію за допомогою коловорота и свердлилки. Коловорот 

застосовують для свердлення отворів під час виконання теслярських та 

опалубних робіт, а також використовують для загвинчування та вигвинчування 

шурупів, при склінні та інших видах робіт. 

Коловорот з трещіткою (рис.6,д) являє собою  колінчастий стрижень, 

посередині якого знаходиться ручка для обертання. На одному кінці 

Рис. 6. Свердла ручні  і свердлильні інструменти: 
а – перове свердло; б – бурав; в –г винтове свердло; г – спіральне свердло;  

д – коловорот; е – свердлилка; ж – центрове свердло; з – буравчик;  
1 – натискна головка; 2 – колінчастий стрижень; 3 – ручка; 4 – кільце-перемикач;  

5 – механізм храповий; 6 – патрон; 7 – головка; 8 – нарізна ручка; 9 – сталевий 
стрижень; 10 – патрон; 11 – підрізник; 12 – центр (вістря). 
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колінчастого стрижня розташований патрон для кріплення свердел, на другому 

– натискна головка. Коловорот с трещіткою може обертатися вправо і влево, 

напрям обертання  встановлюється кільцем- перемикачем. Кулачки патрона 

повинні забезпечувати надійне закріплення інструментів. Коловоротом можна 

загвинчувати болти, шурупи, для цього в патрон вставляють відповідно гайкові  

торцові ключі (квадратні и шестигранні), викрутки. В коловороті можна 

кріпити свердла з діаметром хвостовика до 10 мм. Для загвинчування шурупів у 

коловорот вставляють викрутки. Коловорот, який складається з колінчастого 

стрижня, чотирьохкулачкового патрона, кільця- перемикача, виготовляють з 

конструкційної стали. Усі деталі коловорота мають захисне гальванічне 

покриття. 

Отвори діаметром до 5 мм висвердлюють свердлилкою. 

Сверлилка (рис.6,е) являє собою стрижень з гвинтовою нарізкою, на який 

надіта ручка. На одному кінці стрижня розташований  патрон для установки 

свердел, а на другому – головка. Стрижень, а разом з ним і свердло, обертають 

шляхом переміщення вгору і вниз нарізної ручки. 

Для свердлення глибоких отворів використовують бурав (рис.6,ж), що 

являє собою стрижень з вушком для ручки, яка розташована в його верхній 

частині, і з гвинтовым свердлом на другому кінці (в нижній частині). 

Неглубокі отвори в деревині твердих порід під шурупи свердлять 

буравчиком (рис.6,з) з діаметром 2–10 мм. Щоб уникнути розколювання  

деревини, буравчик періодично витягують з отвору і чистять від стружки. 

Отвори  свердлами вибирають  по розмітці або по  шаблону, центр 

отвору попередньо наколюють шилом. Перед початком  работи свердло 

потрібно добре  заточити  напильником з дрібною  насічкою або  на 

спеціальному  станку, а потім  міцно закріпити в патроні коловорота чи 

свердлилки. Прийоми свердлення показані на рис.7 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Рис.7. Прийоми свердлення коловоротом: 
а – горизонтально укладеного материалу 

 б – закріпленого в тисках верстака вертикально 

 

Під час  работи треба  слідкувати  за тим, щоб вісь обертання коловорота 

чи свердлилки співпадала з віссю отвори. Під час  свердлення вертикальних 

отворів натискну головку коловорота тримають лівою рукою, а правою – 

обертають ручку. 
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Глибокі наскрізні отвори свердлять по розмітці з двох сторін деталі. Під 

час  свердлення отвору з однієї сторони деталі перед виходом на протилежну  

сторону натиск на натискну головку коловорота потрібно послабити, щоб не 

утворилось відколу, відщеплення або тріщини в деталі. Під деталь, у якій 

свердлять отвір, підкладають дошку. 

Працюють  коловоротом так: кладуть заготовку деталі на верстак і 

размічають точку отвору. Потім ручку коловорота обхоплюють пальцями 

правої руки, а натискну головку – пальцями лівої руки. Під час  свердлення 

лівою рукою натискають на головку, а правою – обертають колінчастий 

стрижень. 

Коловорот чи свердлилку не можна тримати свердлом у бік працюючого. 

Надавлювати на натискную головку коловорота, свердлилки можна лише 

руками. Не можна використовувати свердла з тріщинами та іншими дефектами. 

При неякісному свердленні виникають такі дефекти: невідповідний 

розмір (діаметр) отвору (результат биття свердла внаслідок неправильного 

закріплення його в коловороті); рвана поверхня отвору ( при свердленні тупим 

або неправильно заточеним свердлом). 

Механізоване свердлення деревини. Для механізованого свердлення 

застосовують ручні електричні свердлильні машини, які складаються з корпуса, 

електродвигуна, редуктора, вимикача з курковим приводом, струмоносного  

кабеля і штепсельного з’єднання. На кінці шпинделя є патрон для кріплення 

свердел. 

Для свердлення отворів електричними машинами застосовують в 

основному спіральні свердла. Перед работою машину ретельно оглядають і 

перевіряють, після цього в патрон вставляють свердло і міцно його 

закріплюють, а потім натиском на пусковий курок включають електродвигун. 

Спочатку протягом 1–2 хв працюють ухолосту; якщо електродвигун працює 

нормально, приступають до работи. 

Під час  свердлення отворів натиск повинен быть рівномірним, при 

вибиранні  наскрізних отворів наприкінці свердлення зметою уникнення  

заїдання натискання варто дещо  послабити. 

При работі свердлом діаметром до 9 мм швидкість подачі повинна бути 

не більше 0,7 м/хв. Якщо при вмиканні електродвигун не працює, значить 

відсутня напрга або зіпсований  вимикач. У разі зайвого нагрівання редуктора 

потрібно перевірити наявність мастильних засобів. Якщо у разі дотику до 

поверхні корпусу свердлилки «б’є» током, перевіряють заземлння. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 

 Який інструмент використовується для різання деревини? 

 З яких частин складається штукатурна терка? 

 Технологія виготовлення штукатурної терки. 

 ТБ при струганні та пилянні деревини. 
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА № 8 

 
 

Виготовлення штукатурної терки 
 

   
 

 

 

№ Послідовність роботи Поопераційні ескізи 

Інстру-

менти і 

пристрої 

1 
Застругати другу 

широку пласть  
 

Рубанок, 

лінійка, 

кутник 

2 

Розмітити ручку на 

другій широкій пласті 

та робочу лінію з 

припуском 

 

Рейсмус, 

лінійка, 

кутник, 

олівець 

3 Застругати ребро  

 

 

рубанок 
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4 
Запиляти виріз 

відколоти виріз 

 

Ножівка, 

стамеска, 

киянка 

5 

Зрізати навскіс другий 

торець. Затсругати 

зрізи. Зачистити торець 

та внутрішній виріз. 

 

 Ножівка, 

рубанок, 

рашпіль, 

напилок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Домашнє завдання:  Закріпити технологію виготовлення 

штукатурної терки та повторити ТБ при 

пилянні та  

струганні деревини. 
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УРОК ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ № 9 

 

 

ТЕМА УРОКУ:  ДДООВВББААННННЯЯ  ННААССККРРІІЗЗННИИХХ  ТТАА  ННЕЕННААССККРРІІЗЗННИИХХ  ООТТВВООРРІІВВ..  

ВВИИГГООВВЛЛЕЕННННЯЯ  ШШВВААББРРИИ..  

 

МЕТА УРОКУ:  

а) ннааввччааллььннаа:: ознайомитися з технологією довбання 

наскрізних і ненаскрізних отворів та з технологією 

виготовлення швабри; 

б) ррооззввииввааллььннаа:: удосконалювати трудові прийоми та  навички 

при роботі стамесками та рубанком; 

в) ввииххооввннаа:: виховувати в собі охайність, дбайливе ставлення 

до інструментів, формувати внутрішню мотивувацію до 

дотримання правил БП. 

 

  

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ РОБІТ:  столярна майстерня. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРОКУ: 

- стамески;  

- долото; 

- рубанок; 

- рулетка ; 

- олівець ; 

- пиломатеріал  (сосна)   1500 х 30 х 30 – 1шт; 

350 х 50 х 45 – 1 шт; 

- інструкція з ОП. 
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КОНСПЕКТ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ 

 

 

Стамески й долота. Стамески використовують для довбання різних 

гнізд і провушок у тонких деталях, для зачищення деревини в гніздах і вушках, 

а також для зрізання задирок, фасок, крайок і т.д. Стамески бувають плоскими 

й напівкруглими. Вони складаються з полотна, шийки, віночка, на який 

опирається рукоятка, і хвостовика,  на який надягають рукоятку. Щоб рукоятка 

не розколювалася, на неї з нижньої сторони кріплять ковпачок. Довжина 

полотен стамесок - 95-120мм, ширина - 4-50, товщина - 2-3мм. 

Для утворення ріжучої крайки, або просто жала, з полотен стамесок 

знімають фаску під кутом 25±5°. У стамесок, призначених для різьблення, 

фаску знімають під кутом 18-20°. 

Різати деревину стамескою під таким кутом заточення набагато легше. 

Рукоятки виготовляють із твердих порід дерева - дуба, бука, граба, клена, ясена, 

білої акації або ударостійкої пластмаси. Угорі рукоятки закруглюють, щоб не 

травмувати рук. 

 

Рис.8. Довбання й різання стамесками й долотами: 
а - стамески: 1 - полотно; 2 - шийка; 3 - віночок; 4 - ковпачок; 5 - хвостовик; 6 - рукоятка;  

б - долота: 1 - полотно; 2 - шийка; 3 - віночок; 4 - ковпачок; 5 - рукоятка; 6 - кільце;  
у довбання: 1 - брусок з ризиками; 2 - послідовність довбання; 3 - правильно виконане 

гніздо; 4 - неправильно виконане гніздо; г - різання стамескою: 1 - стругання; 2 - виконання 
закруглення; 3 - вирізання гнізда; 4 - вирізання паза; 5 - різання по лінійці 
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Полотна стамесок виготовляють зі сталі марок 9ХФ, 7ХФ, 9ХС, ВГ, УГ, 

В7А, В8, УФА. Часто їх роблять зі старих напилків різної форми, які попередньо 

відпускають на вогні, щоб вони відповідали маркам сталі, перерахованим вище. 

Працездатність стамесок визначають зрізанням зразка торця деревини 

твердих порід вологістю 10-16%.  

Ріжуча крайка (жало) після випробування не повинна мати механічних 

ушкоджень, притуплень, вигину. Поверхня зрізу повинна бути гладкою, без 

зминання волокон. 

Долота столярні (мал. 8, 6) мають ширину полотен 6-20мм, товщину - 8-

11мм, довжину, як у стамесок. Виготовляють зі сталі таких же марок, як і 

стамески. Поверх рукояток надягають кільце, яке захищає рукоятку від 

руйнування при нанесенні по ній ударів. 

Довбання отворів і різання деревини При довбанні або різанні деревини 

деталь міцно закріплюють на верстаті. Щоб не псувати кришки верстата, під 

деталь рекомендується підкласти дошку. Великі деталі при довбанні в них отворів 

часто притискають до верстата вагою свого тіла, тобто сідають на них так, щоб 

ліва рука тримала долото, а права киянку. Маючи більш широкий обушок, ніж у 

молотка, киянка більш безпечна під час роботи. 

Довбання виконують так .За допомогою рейсмуса, косинця або лінійки 

розмічають оструганную деталь. Риски проводять простим, гостро заточенным 

олівцем строго по розміру гнізда або вушка як з лицьової, так і зі зворотньої 

сторони деталі. Гнізда й вушка видовбують спочатку з однієї сторони на половину 

товщини деталі, потім - з іншої до кінця. Довбання вважається правильним, коли 

риски залишаються трохи помітними. Долото завжди ставлять перпендикулярно 

до отвору, що видовбується. Удари киянкою слід наносити тільки уздовж осі 

долота. 

Довбання ведуть у наступній послідовності. На відстані 1-1,5мм від риски 

встановлюють долото плоскою гранню убік риски або фаскою усередину гнізда й 

завдають удару, як правило, заглиблюючи долото в деревину на 5-10мм. Якщо 

долото ввійшло в деревину глибше  і з труднощами витягається, його треба злегка 

похитати. Вийнявши долото, його ставлять усередину гнізда жалом по напрямкові 

підрубаній деревині, приблизно під кутом 45°. По долоту завдають удару, яким 

зрубують підрубану деревину (на малюнку показане пунктирними лініями). Потім 

долото ставлять у перше положення й видовбують у такий спосіб гніздо на 

половину глибини або товщини деталі. 

Потім таким же способом вирубують деревину з іншого кінця гнізда. Після 

цього деталь перевертають на 180°, тобто зворотньою стороною нагору, і так само 

вибирають деревину з гнізда. Після цього зачищають гніздо. 
 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 

 

 Види стамесок та доліт. 

 З яких частин складається швабра? 

 ТБ при струганні деревини. 
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА № 9 

 
 

Виготовлення швабри 
 

   

№ 
Послідовність 

роботи Поопераційні ескізи 
Інструменти і 

пристрої 

1 

Вибрати 

заготівку, 

враховуючи 

припуски на 

обробку 

 

Вимірювальна 

лінійка 

2 
Стругати першу 

базову пластину 

 

Вимірювальна 

лінійка 

3 

Стругати першу 

базову кромку 

під прямим 

кутом до базової 

пластини 

 

Рубанок, 

вимірювальна 

лінійка, кутник 

4 

Розмітити 

заготівку з усіх 

сторін по ширині 

и стругати другу 

кромку 

 

Вимірювальна 

лінійка, олівець 

рубанок 

4
5
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5 

Розмітити 

заготівку з усіх 

сторін по 

товщині и 

стругати другу 

пластину 

 

Вимірювальна 

лінійка, олівець 

рубанок 

6 

Розмітити 

заготівку з усіх 

сторін по 

довжині і 

відпиляти 

 

Вимірювальна 

лінійка, кутник, 

олівець. ножівка 

7 

Розмітити 

заготівку по 

малюнку і 

стругати скоси 

 

Вимірювальна 

лінійка, кутник, 

олівець, 

рубанок 

8 

Розмітити  центр 

отвору і 

висвердлити 

 
Вимірювальна 

лінійка, олівець, 

шило, 

свердло25 або 

бурав 

9 
Зробити обробку 

виробу 

 

Напилок, 

шліфувальна 

шкурка 

 

 

 

 Домашнє завдання:  Повторити інструкцію з охорони праці 

«Безпека праці  та пожежна безпека в навчальній 

4
0
 

2
5
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майстерні». 
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ТТЕЕММАА  77  
 

 

 

УРОКИ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ № 10, 11 

 

ТЕМА УРОКУ:  ВВИИГГООТТООВВЛЛЕЕННННЯЯ  ЗЗ’’ЄЄДДННААННЬЬ  ЗЗ  ООДДИИННААРРННИИММ  ШШИИППООММ,,  ЗЗ  

ППООДДВВІІЙЙННИИММ  ШШИИППООММ..  
 

МЕТА УРОКУ:  

а) ннааввччааллььннаа:: ознайомитись із технологією виготовлення 

з’єднань з одинарним шипом, з подвійним шипом; 

б) ррооззввииввааллььннаа:: систематизувати та вдосконалювати уміння 

застосовувати різноманітні сполучення трудових прийомів та 

операцій, типових для професії «Столяр будівельний  

2 розряду»; 

в) ввииххооввннаа:: виховувати в собі охайність, дбайливе ставлення 

до інструментів, закріплювати в собі внутрішню мотивувацію 

до дотримання правил БП. 
 

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ РОБІТ: столярна майстерня. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРОКУ: 

- стамеска;  

- рулетка ; 

- олівець ; 

- киянка; 

- стенд із зразками з’єднань; 

- інструкція з ОП; 

- ножівка; 

- пиломатеріал  (сосна)   400 х 100 х 20 – 1 шт; 

400 х 40 х 50 – 1шт. 
  

  

ВВИИГГООТТООВВЛЛЕЕННННЯЯ  ННААЙЙППРРООССТТІІШШИИХХ  

ССТТООЛЛЯЯРРННИИХХ  ЗЗ’’ЄЄДДННААННЬЬ  
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КОНСПЕКТ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ 

 

Кутові з'єднання 

Кутові з'єднання, як правило, виконують за допомогою шипів і вушок.  

Шипові з'єднання бувають одинарними, подвійними й потрійними. Шипова 

деталь складається із шипа 1 із заплічками 2 (довжина шипа - 3, товщина - 4 і 

ширина - 5мм), а вушко - з вушка 6, обмеженого щічками 7. Замість вушка часто 

застосовують гнізда (рис. 9, а, б, в). Одинарний шип простіше виготовити, але він 

менш міцний у порівнянні з подвійним або потрійним шипом. 

 

 

 

 

 

 

Товщину шипа в кутових з'єднаннях прийнято ухвалювати в наступних 

межах: для одношипових з'єднань - від 1/3 до 
3/7 товщини бруска, для двохшиповых 

- від 1/5 до 
2/9, для трьохшипових - зазвичай 

1/7 товщини бруска. Ширина вушок 

повинна рівнятися товщині шипа, а ще краще бути такою, щоб шипи з невеликим 

зусиллям входили в провушини. 

Заплічка повинні бути однаковими й рівнятися 1/3 - 
2/7 одинарного шипа й 

1/5-
1/6 товщини бруска подвійного шипа. 

Рис.9 
1 - шип; 2 - заплечники; 3 - довжина шипа; 4 - товщина шипа;  

5 - ширина шипа; 6 - вушко; 7 - щічки; 8 - гніздо; а - одинарний шип; 
б - подвійний шип; в - потрійний шип; г - проведення рисок гребінкою;  

д - положення полотна пилки на бруску при запиливании шипів і вушок;  
е - лінії пропила в шипах і вушках; ж - запиливание шипів і вушок;  

з - спилювання щічок, позначені буквами деталі Ш - шипові, П - провушинні 
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Гнізда для глухого шипа повинні бути на 2-3мм більше довжини шипа. Це 

необхідно для підготовки з'єднання й для стікання туди надлишків клею. Шипи 

виконують у горизонтальних брусків;  вушка - у вертикальних. Крім цих шипів, 

залежно від товщини й довжини деталей, застосовують шипи вставні, 

циліндричної або прямокутної форми, товщиною 8-15мм довжиною 60-120мм. 

Товщина шипа повинна бути такою, щоб він з невеликим зусиллям входив у 

вушко. Якщо ж він буде товстішим від вушка або гнізда, то при вставці шипа 

деталь розколеться. Коли шип тонше вушка або гнізда, то з'єднання виходить 

слабке. Іноді на такий шип надягають тонкий міцний папір на клею, що збільшує 

міцність з'єднання. 

Шипові з'єднання 

До точності виконання шипових з'єднань висувають строгі вимоги. Шипові 

з'єднання виконують у такій послідовності Насамперед точно по розміру 

стругають бруски квадратної або прямокутної форми. Усі сторони брусків 

перевіряють косинцем. 

Потім по кінцях брусків за допомогою гребінки проводять риски. 

Застосовуючи гребінку, риски проводять за один раз, незалежно від того, яке 

шипове з'єднання: одинарне, подвійне або потрійне. Риски проводять на двох 

протилежних сторонах бруска. 

Коли застосовують рейсмус, то брусочки доводиться переставляти. Щоб 

риски були однаковими на всіх кінцях брусків, рейсмусом спочатку проводять їх 

по всіх брусках із двох сторін. Потім брусочки рейсмуса переставляють і точно так 

проводять риски по всіх кінцях. Таким чином, правильно влаштована гребінка 

більш продуктивна й зручна. Оскільки довжину шипа беруть рівній товщині 

бруска, те після проведення гребінкою або рейсмусом (поздовжніх) рисок треба 

провести ще й горизонтальні (поперечні) риски олівцем або шилом по косинцю, 

обмежуючи цю довжину. На брусках з вушками також проводять риски, 

обмежуючи їх висоту, яка повинна рівнятися ширині шипа. 

Після нанесення всіх рисок по кінцях брусків їх закріплюють у верстаті й 

приступають до запиловки шипів і вушок лучковою пилкою або ножівкою із 

широким полотном. Лучкова пилка продуктивніша від ножівки. 

При запиловці полотно пилки повинне перебувати близько від риски, але  її 

лінія повинна залишатися недоторканою, тобто пилка повинна йти недалеко від 

риски. Під час запилювання шипів пилка повинна йти з їхньої зовнішньої сторони, 

а у вушка - із внутрішньої. Після пропилювання залишається темна смуга пропилу. 

У початковій стадії запилювання роблять запил, тобто поглиблюють 

полотно пилки на 2-3мм у товщину деревини. Для цього полотно пилки ставлять 

від риски на 1/4 її товщини, приблизно на 
1/10 мм, і притискають до неї ніготь 

великого пальця лівої руки. Пилку спочатку ведуть на себе, роблячи тим самим 

запив, при якому зубці пилки злегка урізаються в дерево. Потім пилку короткими 

рухами ведуть уперед, поступово заглиблюючи її в деревину на  

2-3 мм. У міру поглиблення пилки в пропил пиляння виконують на повний розмах. 

Пиляти потрібно без натиску на пилку, інакше вона ухиляється від свого напрямку 

(особливо лучкова). Під час роботи пилку направляють у потрібне місце шляхом 
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повороту лучка. Правильний розпил без перекосу повинен бути по обидва боки 

шипу або вушка. 

Виконавши всі пропили, у шипових деталей спилюють щічки , при цьому 

лінія пропилу повинна бути строго під прямим кутом або зі скосом усередину, а не 

навпаки. 

Шипи у вушка повинні з'єднуватися без додаткового підчищення стамескою 

з відповідною щільністю. Чистота розпилу залежить від пилки. 

Вона повинна бути гострою, із дрібними, однаково розведеними зубцями. 

Щічки спилюють тільки в шипових деталях. Для одинарних шипів деревину не 

довбають, у подвійних - один раз усередині між двома шипами, у потрійних 

видовбують два рази між трьома шипами. У провушинних деталях виконують 

тільки довбання. 

У всіх випадках у шипових й провушинних деталях, а також у гніздах 

довбати деревину потрібно по рисках для гнізд і по лініях пропила в шипах і 

вушках. Довбання виконують за два заходи. Спочатку столярні долото або 

стамеску ставлять так, щоб лезо було близько біля риски, але  не зрізало її, а 

інструмент ставлять фаскою всередину гнізда або вушка. Лезо інструмента 

повинне відстояти від риски на 2-3мм, що захищає деревину від зминання. Щоб 

підрубана деревина легше виймалася й не ламався інструмент, стружку знімають 

товщиною не більш 5мм. 

Підрубуючи й вибираючи деревину, доходять до половини глибини гнізда 

або вушка, а потім приступають до довбання зі зворотної сторони. Довбання із 

двох сторін зручніше й легше. Після повного видалення деревини приступають до 

підрізування надлишку деревини, що залишився. Для цієї мети інструмент 

повинен бути гострим. Ставлять його строго по рисці й зрізують надлишки 

деревини, одночасно зачищаючи стамескою всі шорсткості. Виконавши кутові 

з'єднання й перевіривши насухо, з'єднують їх на клей. 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 

 

 Які бувають кутові  з'єднаня? 

 Технологія виготовлення кутового з'єднання з одинарним шипом. 

 Технологія виготовлення кутового з'єднання з подвійним шипом. 

 

 

 

 Домашнє завдання:  Закріпити технологію виготовлення 

кутового з’єднання з одинарним шипом, з 

подвійним шипом. 
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УРОК ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ № 12 

 

 

ТЕМА УРОКУ:  ВВИИГГООТТООВВЛЛЕЕННННЯЯ  ЗЗ’’ЄЄДДННААННЬЬ  „„УУППІІВВДДЕЕРРЕЕВВАА””((««ВВППІІВВДДЕЕРРЕЕВВАА»»))  

 

МЕТА УРОКУ:  

а) ннааввччааллььннаа:: ознайомитись із технологією виготовлення 

з’єднань „упівдерева”  («впівдерева»); 

б) ррооззввииввааллььннаа:: формувати нові трудові прийоми та  навички 

при виготовленні з’єднань „упівдерева”  («впівдерева»); 

в) ввииххооввннаа:: виховувати в собі охайність, дбайливе ставлення 

до інструментів, уважне ставлення до правил БП. 

 

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ РОБІТ:  столярна майстерня. 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРОКУ: 

- стамеска;  

- рулетка ; 

- олівець ; 

- інструкція з ОП; 

- киянка; 

- пиломатеріал (сосна)  500 х 40 х 50  -  1 шт. 
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КОНСПЕКТ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ 

 

З'єднання «впівдерева» 

З’єднання «впівдерева» використовуються при 

зведенні дерев’яних будинків, альтанок (рос. 

«беседка»). Найчастіше це кутові  з’єднання, які у 

більшості випадків виконуються під кутом 90
о 
, хоча в 

залежності від проекту можуть мати й інший градус 

кута з’єднання (наприклад, у шестикутних альтанках). 

З'єднання «впівдерева»  бувають:    

 поздовжніми (одна довга деталь виготовляється 
шляхом  з’єднання декількох коротших деталей); 

 кінцевими (по кутах дерев’яних споруд); 

 серединними (внутрішні перегородки у 

дерев’яних спорудах). 

Для виготовлення з'єднання «впівдерева»   

деревину спилюють у запланованих  місцях на ½ 

товщини обох  деталей, які будуть з’єднуватись. 

Довжина самого  з'єднання повинна дорівнювати  2-

2,5 товщини  деталей, які з’єднуються. Наприклад,  

при товщині обох брусків 100 на 100 мм довжина 

запилів  для з'єднання повинна дорівнювати 200-250 

мм  на кожному бруску. Елементи з'єднання 

кріпляться між собою за допомогою клею. Для  

більшої міцності їх додатково скріплюють цвяхами , 

болтами або шурупами . Для поздовжнього з'єднання 

«впівдерева»   можна використовувати кускові 

відходи пиломатеріалів. 

З'єднання «впівдерева», як правило, 

застосовуються у теслярських роботах. В 

окремих випадках ці з'єднання можуть 

використовуватись і при виготовленні  столярних    

виробів, але в цій ситуації слід пам’ятати, що 

з'єднання «впівдерева»   менш міцні від шипових 

з'єднань, тому при виготовленні, наприклад, 

меблів, віконних рам і дверей їх узагалі не 

використовують.  
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Рис.10.Серединні з'єднання брусків:  
а - впівдерева глухим сковороднем (1), наскрізним 
напівсковороднем (2), наскрізним сковороднем (3); 

 б - вушком; в - наскрізним одинарним шипом;  
г - наскрізним подвійним шипом; д - потайним шипом. 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 

 

 Які бувають кутові  з'єднання? 

 Технологія виготовлення з'єднання «впівдерева». 

 

 

 

 

 

 Домашнє завдання:   

Закріпити технологію виготовлення з’єднань «упівдерева» 
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ТТЕЕММАА  88  
 

 

 

УРОКИ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ № 13, 14, 15 

 

 

ТЕМА УРОКУ:  ВВИИГГООТТООВВЛЛЕЕННННЯЯ  ММААЛЛЕЕННЬЬККООГГОО  ТТААББУУРРЕЕТТАА  
 

МЕТА УРОКУ:  

а) ннааввччааллььннаа:: детально вивчити технологію виготовлення 

маленького табурета;  

б) ррооззввииввааллььннаа:: закріпити трудові прийоми по раціональному 

виконанню навчально-виробничих робіт; розвивати в собі 

логічність, аналітичність та критичність мислення у процесі 

комплексного застосування набутих умінь і навичок; 

в) ввииххооввннаа:: виховувати в собі охайність, дбайливе ставлення 

до інструментів, довести до автоматизму дотримання правил 

БП. 
 

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ РОБІТ: столярна майстерня. 
 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРОКУ: 

- набір столярного інструменту; 

- деревообробні верстати; 

- столярний верстат; 

- клей ПВА -20 мг; 

- шліфувальний папір та шліфувальна машина; 

- деревина сосна   300 х 30 х 30 – 4 шт.; 

300 х 40 х 20 – 4шт.; 

300 х 20 х 20 – 4 шт.; 

310 х 310 х 20 – 1шт.; 

- технологічна карта на виготовлення маленького табурета. 

 
 

  

ККООММППЛЛЕЕККССННІІ  РРООББООТТИИ 
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КОНСПЕКТ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ 

 

 

Маленький табурет 

 

Табурет складається з з двох основних частин – корпуса та кришки.  

Корпус – це збірна конструкція з брусків, яка включає в себе чотири ніжки, 

чотири царги та чотири проніжки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11 
Елементи табурета: 1 —ніжка, 2 — проніжка, 3 — царга, 4— сидіння 

 

Перед виготовлення табурета треба уважно ознайомитись з кресленням, 

прочитати інструкційно-технологічну карту, а потім приступити до розмітки 

деталей, використовуючи лінійку, олівець, кутник. Розмітку треба зробити згідно 

технологічної карти №13. Після розмітки приступаємо до довбання провушин та 

зарізання шипів. 

Для складання деталей табурета беруть дві ніжки, царгу і проніжку 

сполучають між собою без клею. Так само сполучають ще дві ніжки ( виходять дві 

складальні одиниці). Потім затискають ці вузли в складальному верстаті (вайме) за 

допомогою клинів. Скіс клинів не повинен перевищувати 10°, а щоб не зам'яти 

ніжки клинами, між ніжкою і клинами ставлять прокладки. Правильність 

складання перевіряють прикладанням косинця до ніжок в кутах між царгою, 

проніжкою і ніжками або перевіряють діагоналі між царгою і проніжкою. Якщо 

діагоналі рівні, значить, кути прямі. Контролюють паралельність зібраних ніжок, 

розташування їх у площині. Паралельність перевіряють шляхом виміру відстані 

між кінцями ніжок, а розташування в площині - на око. Для цього бік табурета 

розташовують так, щоб сторона однієї ніжки зливалася в одну лінію з другою. 

Якщо це досягнуто, значить, перекосу немає. Перекіс можна визначити і по 

розташуванню ребер. Якщо ребра однієї ніжки йдуть паралельно ребрам іншої, 

значить, перекосів немає. Перекіс контролюють так само, поклавши бік табурета 

на рівну плиту або щит. Якщо бік прилягає щільно усіма точками, значить, 

складання виконане правильно. 
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Після сполучають два боки (вузли) разом і затискають корпус табурета при 

склеюванні в складальному верстаті. При цьому вимірюють кути і діагоналі між 

знову склеєними царгами і проніжками, перевіряють паралельність зібраних 

ніжок, перекіс у площині двох ніжок, перекіс корпусу по діагоналі. 

Виправляють перекоси ударом киянки по торцю, при цьому міняються кути 

і розміри діагоналей. Відстань змінюють, відпускаючи або сильніше затискаючи 

клинами ніжки в складальному верстаті. Розташування в площині міняють, 

підводячи один кут боку вгору і опускаючи інший кут боку вниз. 

Якщо заплечики не підходять щільно до сторін ніжки, значить, або шпилька 

довша, або заплечики спиляні неперпендикулярно до пласти. Для усунення 

дефекту потрібно стамескою підрізувати шпильки з невеликим піднутренням. 

Якщо заплечик торкається ніжки тільки з одного боку, значить, він спиляний не 

під косинець. Щоб виправити цю помилку, роблять тонкою ножівкою пропил по 

щілині. 

 Ніжки царги і проніжки вганяють в гніздо шляхом натиску рукою або 

слабким ударом киянкою. Від сильних ударів ніжка може розколотися. 

Для виготовлення щита кришки табурета заготівки можна обробляти і так: 

спочатку обстругують одну пласть, а потім під кутом 900 - кромку. При підгонці 

кромок заготовки складають в ряд і по усій ширині щита проводять упоперек 

волокон дві лінії під гострим кутом. Це дає можливість при склеюванні швидко 

зорієнтуватися, які кромки повинні з'єднуватися одна з іншою. 

При фугуванні кромок і склеюванні ділянок для сидіння потрібно 

враховувати, що усихання деревини в тангенціальному і радіальному напрямі 

різне, а тому і викривлення може бути у різних напрямах. Викривлення плоских 

клеєних конструкцій з масиву деревини (плити) залежить від розташування 

волокон і напряму річних шарів деревини в деталях(ділянках), з яких має бути 

склеєна конструкція, а також від розміру ділянок. Клеєна конструкція з широких 

ділянок тангенціального розпилювання з розташуванням річних шарів в одному 

напрямку коробиться також в одному напрямку. Якщо річні шари в  ділянках 

тангенціального розпилювання розташовані поперемінно у різних напрямках, то 

клеєна конструкція має хвилеподібну поверхню. При розташуванні в ділянках 

радіального розпилювання річних шарів перпендикулярно до площини ділянки 

клеєна конструкція не коробиться, проте її поверхня не буде рівною через 

неоднакове  усихання заболонної і серцевинної частин ділянки. 

Застосування в клеєних конструкціях вузьких ділянок дозволяє отримати 

відносно плоскі заготівлі з рівною поверхнею. У таких конструкціях відношення 

товщини ділянки до її ширини не повинно перевищувати 2:3, наприклад, ділянки 

завтовшки 16мм повинні мати ширину не більше 24 мм.  Після склеювання щит 

потрібно обробити, тобто зробити його  поверхню рівною і гладкою з двох сторін. 

Щит повинен бути однакової товщини по всій площині та відповідних  розмірів по 

ширині й довжині (350x350 мм). Склеєний щит затискають у клинці (упори) 

верстака і знімають клей, що проступив по швах, а потім стругають під кутом до 

волокон деревини  шерхебелем, рубанком і фуганком. 

Обробивши одну пласть, обробляють кромку, а потім від цієї кромки по 

косинцю відмічають довжину двох кромок (торців) по усій ширині. Точно 

обпилюють торцеві кромки. Затискають щит переднім затискним гвинтом і 
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торцюють кромки точно під косинець до пайових кромок і пласти. Потім 

відмічають ширину щита, обстругують в розмір і перевіряють косинцем. 

Обстругавши щит по довжині і ширині, розмічають товщину його за 

допомогою рейсмуса, встановленого на 19 мм, а потім обробляють другу пласть 

так само, як і першу. 

Перед струганням другої пласті рекомендується зрізувати кути (зняти 

фаски) точно до нанесених на кромках рисок; це дає можливість вести чіткіший 

контроль, оберігає від перестругування. Закругляють кути сидіння циркулем, 

радіусом 25мм, роблячи сполучення двох кромок з однією та іншою пластями. 

Кути можна розмічати і за шаблоном. Після розмітки зрізують кути пилкою, а 

стамескою підрівнюють точно під прямим кутом до пласті. Для контролю кутів 

потрібно мати шаблони, рівні радіусу з закругленням. 

Після обробки кутів наносять риски на відстані 2,5 мм від кромки по всьому 

периметру з лицьового і внутрішнього боку для закруглення кромки. Розмічені 

кромки обробляють рубанком, а кутовий профіль - стамескою. Після цього 

остаточно шліфують шкіркою. 

Для оторцовки і вирівнювання ніжок табурет двома ніжками затискають в 

передній затискний гвинт, під царги підкладають брусок. У такому положенні 

корпус табурета міцно укріплений і при струганні не зміщується. Щоб не сколоти 

внутрішні ребра  ніжки, зрізують фаски. При торцюванні рухи рубанка мають бути 

спрямовані всередину, торець повинен знаходитися під прямим кутом до сторін 

ніжки, а кромки царг - під прямим кутом до пласті. Але цього буває недостатньо, і 

тоді кришку підганяють до корпусу. 

Якщо кришка щільно прилягає по усьому периметру, корпус обструганий 

правильно, якщо є просвіти, зістругують ті місця, які заважають щільному 

з'єднанню кришки з каркасом табурета. 

Щоб прикріпити кришку табурета до каркаса, її кладуть на верстак 

внутрішньою стороною вгору. На кришку ставлять корпус. Вирівнявши звіси з 

чотирьох сторін навколо каркаса, на кришці проводять лінію. 

Потім знімають каркас і на царзі, у якої немає гнізда під бобишку, на 

відстані 30мм від ніжок і в центрі забивають тонкі цвяхи. Головки цвяхів 

відкушують. У такому вигляді корпус встановлюють на розмічену лінію і 

натискають на каркас. Залишені від цвяха поглиблення будуть центром свердління 

в кришці. На їхньому місці свердлять отвори на глибину 12 мм. В цей же час 

свердлять отвори діаметром 4 мм у бобишках під шурупи. 

Перед з'єднанням каркаса табурета з кришкою вставляють шканти на клею в 

царгу, потім промазують кромки царг клеєм і притискають кришку струбцинами 

до царги з чотирьох сторін. Потім перевертають табурет сидінням вниз, 

промазують гніздо і шпильку бобишок клеєм, ставлять бобишки на місце і 

прикручують їх шурупами, розрахувавши заздалегідь довжину шурупів. 

 Коли клей висохне і будуть зняті струбцини, табурет остаточно шліфують 

шкіркою, а потім обробляють.  
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ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЧЧННАА  ППООССЛЛІІДДООВВННІІССТТЬЬ  ВВИИГГООТТООВВЛЛЕЕННННЯЯ  ТТААББУУРРЕЕТТАА  

 

1. Ознайомитись з кресленням табурета. 

2. Розмітити всі деталі. 

3. Видовбати всі провушини в ніжках. 

4. Запиляти шипи в царгах і проніжках. Спиляти заплечики. 

5. Спиляти або зрізати  торці шипів під кутом 45
0
. 

6. Запиляти та застругати косину на ніжках. 

7. З’єднати царги та проніжки з ніжкми. 

8. Склеїти бокові частини табурета, перевірити їх прямокутність 

прямокутником. 

9. Зібрати та склеїти корпус табурета перевіряючи його 

прямокутність. 

10. Відпиляти припуски ніжок зверху табурета. 

11. Закріпити  кришку табурета. 

12. Повністю відшліфувати готовий виріб. 

 
РРЕЕККООММЕЕННДДААЦЦІІЇЇ::  

  

 Під час виконання роботи користуватися технологічною картою. 

 Отвори під царги на ніжках потрібно розмічати, залишаючи запас 1 – 2 

см до торця ніжки.  

 Заготовки з дефектами бажано розташовувати таким чином, щоб ці 
дефекти не були на лицьовій частині виробу.  

 Під час довбання провушин потрібно слідкувати за тим, щоб не зім’яти 
краї провушин стамескою.  

 Під час довбання провушин під царгу спочатку слід видовбати отвір під 
шип, а потім під потьомок. 

 Глибина провушин повинна бути на 2 мм більша від довжини шипа. 

 Торець шипа потрібно запилювати під кутом 45 градусів у сторону до 
середини табурта.  

 Запилювати низ ніжки потрібно до початку збирання табурета. 

 Шипи потрібно припасовувати так, щоб відстані між ніжками зверху і 

знизу табурета були однакові.  

 Збирання табурета потрібно проводити  блоками: спочатку збирають 
один блок, що складається з двох ніжок, царги та проніжки; потім 

другий блок, а потім два блоки з’єднують разом. 

 Відрізати верхній край ніжок потрібно після збирання табурета. 

 Під час збирання блоків та всього табурета потрібно постійно 

слідкувати, щоб кут між ніжкою та царгою,  ніжкою та проніжкою був 

90 градусів.   
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА № 3 

 
Виготовлення маленького табурета 

 

 

№ Послідовність роботи Поопераційні ескізи 
Інструменти  

і пристрої 

1 

Виготовлення ніжок. 

Відторцювати нижній край 

ніжок під кутом 900.  

Розмітити провушини ніжок  

згідно кресленню починаючи 

відділ від нижнього кінця 

ніжки. 

Продовбати проушини 

згідно розмітки. 

Потсрогати скоси на ніжках. 

 

Олівець, кутник, 

рейсмус, 

стамеска, 

киянка, рубанок. 

Столярний 

верстат. 

2 

ВиготовленнЯ проніжок. 

Розмітити проніжку згідно 

кресленню. Запиляти шипи 

по за плечиках та бокових 

гранях. Запиляти шипи під 

кутом 450. 
 

Ножівка. 

Столярний 

верстат. 

3 

Виготовлення царгю 

Розмітити царги згідно 

креслення. Запиляти шипи по 

за плечиках та бокових 

гранях. Запиляти шипи під 

кут 900. Випиляти 

напівпотьомок шипа. 

 

Столярний 

верстат. 
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4 

Виготовлення кришки. 

Розмітка кришки. 

Застругати кромку, 

паралельно базовій кромці. 

Відпиляти торці кришки. 

Зняти фаску. 

 

Олівець, кутник, 

лінійка, рубанок, 

ножівка. 

Столярний 

верстат. 

5 

Збирання виробу. Зібрати 

табурет на сухо. Підігнати 

шипові з’єднання. 

Склеювання шипових 

з’єднань. Відторцювати 

верхню частину ніжок. 

 

Клей, киянка, 

кутник. 

6 

Підігнати кришку. Приклеїти 

кришку та закріпити цвяхами 

зі сплющеними шляпками. 

Шліфування готового 

виробу. 

 

Шліфувальний 

папір. 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 

 

 Складові частини табурета. 

 Технологія виготовлення табурета. 

 Інструмент, який використовується при виготовленні табурета. 

 

 

 

Домашнє завдання:  

Вивчити технологію виготовлення табурета. 
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