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Якби верстати вміли говорити, 

То мабуть Вам вони б розповіли, 

Що їм життя дають робочі руки, 

І руки ці пошану здобули. 

Важливу викона роботу, 

Фрезерувальник, шліфувальник, токар. 

Їх руки роблять добру справу – 

Деталі, щоб машини працювали. 

Без них машина не поїде, 

Корабель не попливе, 

І комбайн на нашій ниві 

Урожай весь не збере. 

Мотори верстатів співають 

Шану робочим рукам. 

Тож шануймо ці руки робочі, 

Вони завжди потрібні нам! 

 

      Верстатник широкого профілю відноситься до найбільш популярних 

професій металообробного напрямку. Вищевказана професія виникла у зв'язку з 

необхідністю оперативного виготовлення невеликих партій деталей різної 

складності для ремонту верстатів і механізмів. Верстатник широкого профілю 

обробляє деталі з металу і інших матеріалів на токарних, фрезерних, 

свердлувальних і шліфувальних верстатах. Керуючись кресленням деталі, він 

визначає послідовність її виготовлення; підбирає необхідні для цього 

інструменти; використовує довідники і проводить необхідні розрахунки; 

вибирає режим різання; проводить наладку верстата; встановлює інструмент і 

заготівку; обробляє деталі; вивіряє за допомогою сучасної системи контролю 

розміри деталі і якість її обробки. Верстатник широкого профілю використовує 

ручні інструменти, механічне устаткування (токарні, свердлувальні, фрезерні, 

шліфувальні верстати) і вимірювальні прилади 

    Машинобудування є основою розвитку промислового комплексу України. 

Еволюція цієї галузі пов'язана з прогресом верстатобудування, оскільки 

металоріжучі верстати разом з деякими іншими видами технологічних машин 

забезпечують виготовлення будь-якого нового обладнання. Таким чином, у 

технологічному ланцюзі виготовлення різного роду та призначення обладнання 

провідна роль належить операціям різання, що виконуються на металорізальних 

верстатах при участі робітника-верстатника, безпосередньо виконуючого 

керування верстатом, що забезпечує його програмування оператор. Зважаючи 

на це, до робітника-верстатника пред'являються особливі вимоги, необхідні при 



виготовленні конкурентоспроможної продукції. Для створення продукції 

високої якості верстатник повинен уміти працювати на різному обладнанні 

(токарному, фрезерному, шліфувальному й інших верстатах), самостійно 

налагоджувати обладнання, вибирати оптимальні режими обробки, усувати 

відмови, контролювати якість своєї праці. Для забезпечення вищезазначених 

вимог до вмінь верстатника, з метою швидкого його адаптування у нових 

виробничих умовах при роботі на різних підприємствах, в ремонтних 

майстернях, у підручниках  розглянуті основні правила безпеки при організації 

робіт на металорізальних верстатах, основні поняття з технічної механіки, 

відомості про слюсарну обробку, токарну справу, металообробні верстати, 

технологічні процеси токарної обробки деталей.  

 

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 

 

Хільчевський В.В., КондратюкС.Є., Степаненко В.О., Лопатько К.Г. 

                   Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів: 

Навч.посіб. -К.:Либідь,2002.-328с 

 

 

 

Викладено основні відомості про механічні властивості 

матеріалів,будову металів і сплавів. Висвітлено питання 

металознавства,термічної обробки та зміцнення металів, а також 

технологію виробництва і сфери застосування металічних 

порошків та неметалевих  матеріалів і виробів з них.      

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 



Маталознавство та обробка металів (у запитаннях і відповідях):  

      Підручник для учнів проф.-техн.навч.закладів /С.Є.Кондратюк, 

М.В.Кіндрачук,  В.О.Степаненко, Ю.Н.Москаленко. – К.:Вікторія,2000.-372с. 

 

 

 

У підручнику викладено основні відомості про будову, фазові 

перетворення і властивості машинобудівних матеріалів. 

Розглянуто питання металургії, теорії й практики термічної та 

хіміко-термічної обробки,ливарного 

виробництва,зварювання,обробки металів різанням і тиском. 

 

 

 

 

 

 

 

Чумак М.Г.  

          Матеріали та технології 

машинобудування.:Підручник.-К.:Либідь,2000.-368с. 

 

 

 

 

 

 

     Викладено основні відомості про машинобудівельні матеріали - металеві 

сплави, чавуни,сталі, кольорові метали, порошкові, мінералокерамічні, 

неметалеві та інші матеріали, про їх будову й застосування. Докладно описано 

основи технології в  машинобудуванні: виготовлення деталей машин,розробку 

технологічних процесів,обробку різних видів поверхонь тощо. 

 

 

 

 



Гарнець В.М., Коваленко В.М. 

             Конструкційне  матеріалознавство.: Підручник.-К.:Либідь,2007.-384с. 

 

 

 

 

 

Викладено основні відомості  про металеві й неметалеві 

конструкційні матеріали. Розкрито зв'язок між будовою 

основних конструкційних матеріалів. Наведено 

найнеобхідніші в практичній діяльності довідкові дані. 

 

 

 

 

 

 

 

Мохорт А.В., Чумак М.Г. 

              Термічна обробка металів.: Навч.посібник.- К.:Либідь,2002.-512с. 

 

 

 

 

 

Викладено основні відомості  про термічну обробку металів: 

заліза та його сплавів – сталі, чавуна, а також кольорових 

металів і їх сплавів. Описано технологічні процеси 

термообробки конструкційних матеріалів та інструментів, дано 

класифікацію, будову і принцип дії обладнання термічних 

цехів. Розглянуто методи та принципи контролю якості продукції після 

термообробки й основні положення техніки безпеки на машинобудівних 

підприємствах. 

 

 



ДОПУСКИ 

 

Журавлев Л.Н.  

             Допуски и технические измерения: Учебник для сред.проф.-техн.училищ 

-7-е узд.,испр.-М.:Высш.школа,1981.-256с.    

 

 

 

 

В книге приведены сведения о сущности взаимозаменяемости 

и технических измерений в машиностроении, изложены 

системы допусков и посадок на различные виды соединений, 

описаны наиболее распрастраненные средства измерений 

линейных и угловых величин, освещены вопросы механизации 

и автоматизации контроля размеров. Дано понятие о теории 

вероятности и ее применения при расчете допусков,погрешностей измерений и 

регулировании технологических процессов для получения продукции 

заданного качества. 

 

 

Воронин  Ю.В., Рубцов А.А. 

            Контроль измерительних приборов и специального инструмента. 

       Учеб.пособие для технических училищ. – М.:Машиностроение,1981.-200с. 

 

 

 

В книге расмотрены основне принципы, методы и средства 

поверки  мер и измерительных приборов для линейных и 

угловых  измерений. Приведены основне понятия метрологи 

и метрологической службы; изложены вопросы средств 

поверки, влияние погрешности поверки на оценку точности 

измерительных приборов. 

 

 

 

 

 



Когут М.С. 

             Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання: підручник  

      /М.С.Когут. - Львів:Світ.2014.- 400с. 

 

 

 

 

 

 

 

У підручнику викладено основні положення щодо 

нормування точності різних видів 

спряжень,допусків,посадок та технічних 

вимірювань.Подано перелік необхідних лабораторно-

практичних робіт, а також опис універсальних вимірювальних інструментів та 

контрольно- вимірювальних приладів і засобів, що орієнтовані на використання 

наявних метрологічних баз навчальних закладів професійно-технічної освіти. 

 

 

 

 

 

Зинин Б.С.,Ройтенберг Б.Н. 

           Сборник задач по допускам и техническим измерениям:Учеб.пособие для 

СПТУ.-М.:Высш.шк.,1988.-160с. 

 

 

 

 

Включены задачи по допускам гладких целендрических, 

конических, резьбовых, шпоночных и шлицевых  

соединений, а также угловых  размеров;задачи по оценке 

широховатости поверхностей, определению погрішностей 

формы поверхности и их взаємного расположения,выбору 

средств измерения. 

 

 

 



 

СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ 

 

   Щербаков В.П. 

           Програмування оброблення на токарному верстаті з пристроєм ЧПК 

моделі  «Електроніка НЦ-31»; Пробний навч. посіб.-К.:Вища шк.,2003.-22с.;іл.. 

 

 

 

 

 

Подано матеріали, які складаються з креслень деталей - 

завдань на розроблення керуючих програм оброблення, 

зокрема таких, що містять траєкторії рухів інструментів, 

призначених для оброблення, і безпосередньо керуючих 

програм  з докладними поясненнями. 

 

         

 

          

Спеціальна технологія для верстатників широкого профілю: 

     Пробний навч. посіб./ В.П. Щербаков, Є.В.Шматков,В.П.Головінов, 

В.О.Зайчук  За заг. ред. В.П. Щербакова.-К.:Вища школа,2000.-367с.;іл.. 

 

 

 

 

 

       Посібник складається  з трьох розділів: обгрунтовання 

методики викладання спеціальної технології,конкретних 

прикладів реалізації цієї методики та методики виконання 

письмових екзаменаційниї робіт. Розроблено вимоги до 

засвоєння  кожної навчальної теми,, визначено рівні 

засвоєння,наведено загальні рекомендації. 

 

 

 



 

  Стискін І.М. та ін. 

            Технологія токарної обробки: Підручник /Г.М.Стискін, М.П.Ревнівцев, 

В.А.Мелещик..-К.:Либідь,1998.-176с. 

 

 

 

 

 

Вміщені основні відомості про токарну обробку. Розглянуто 

питання обробки різних поверхонь та типових деталей. 

Викладено основи теорії різання металів, будови токарного 

верстата, технологічних процесів. Наведено  приклади 

застосування прогресивних пристроїв та інструментів для 

високопродуктивної токарної обробки,нової техніки 

металообробки та передового досвіду токарів-новаторів. 

 

      

 

   

 

 

 

 Технологія механічної  обробки на металообробних 

верстатах./Г.М.Стискін,М.П.Ревнівцев, В.В.Томашенко, М.М. Берізко.-

К.:Техніка,2005.-512с. 

 

 

 

 

У навчальному посібнику описано технологічне 

устаткування, пристрої,різальний і допоміжний інструмент 

та прийоми роботи для спеціальностей, що входять до 

навчального комплексу «Верстатник широкого профілю»: 

токар-універсал,токар-карусельник,токар-

револьверник,свердлувальник,фрезерувальник,токар-

розточувальник,оператор верстатів з ЧПК. 

       

       



 

 

 

 

Чумак М.Г.,Мохорт А.В.,Мохорт В.А. 

               Фрезерна справа: Підручник.-К.:Либідь, 2004.-440с 

 

 

 

Викладено основні відомості про технологічний процес і 

принципи його побудови, основи різання металів, якість 

обробки фрезеруванням деталей, їх технічне вимірювання й 

технологічні параметри процесу фрезерування; про деталі та 

механізми машин, устаткування для фрезерних 

робіт.Розглянуто загальні поняття про фрезерування плоских 

поверхонь, уступів,пазів, криволінійних фасонних поверхонь, 

складних видів фрезерування фрезерними головками;про проектування 

технологічних процесів, технічне нормування робіт фрезеруванням. 

 

      

  Програмування  оброблення на фрезерному верстаті з пристроєм  

      ЧПК моделі 2С42: Проб.навч.посіб. / І.Я. Бузулукін, В.П.Головінов, В.І.Кіс 

та ін..За заг.ред. В.П. Щербакова.- К.:Вища школа,2002.-391с.;іл. 

 

 

 

 

Уміщено креслення деталей і завдання  на розроблення 

керуючих програм їх оброблення на фрезерному верстаті з 

пристроєм  ЧПК моделі 2С42. З метою контролю виконаних 

завдань наведено траєкторії руху інструментів та координати 

опорних точок для них і безпосередньо керуючі програми з 

детальними поясненнями їхнього змісту.     

 

      

 

 

 

 



 

 Ревнівцев М.   

               Режим різання на металообробних верстатах у машинобудуванні.: 

         Навч.посіб./М.П.Ревнівцев, Н.П.Паршина.- К.: Видавництво А.С.К.,2006.-

416с. 

 

 

 

 

 

У посібнику наведено розрахункові формули й нормативи, 

викладено послідовність вибору режимів різання. 

Розглядаються найсучасніші виробничі технологічні процеси. 

 

 

 

Попов С.А. 

      Шлифовальные работы. Учебник для СПТУ.-М.:Высш.шк.,1987.-383с. 

 

 

 

 

 

 

Изложены основные сведения о современной технологии 

шлифования заготовокна различных шлифовальных станках, 

заточке и доводке металлорежущего инструмента, наладке, 

устройстве и конструктивных особенностях шлифовального и 

заточного оборудования, об автоматизации операций 

шлифования и заточки; о программном управлении станками. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Винников И.З. 

      Сверлильные станки и работа на них: Учеб. для СПТУ.-

М.:Высш.шк.,1988.-256с. 

 

 

 

 

 

Изложены основные сведения о сверлильных станках и работе на них; об 

инструменте и приспосаблениях для обработки отверстий, приведены данные о 

свойствах металлов и сплавов; рассмотрены вопросы организации 

технологического прцесса. 

 

 

 

 

Бердников Л.Н. 

  Работа на фрезерных станках.- Л.:Лениздат,1987.-204с. 

 

 

 

 

 

В данной книге приведены основные сведения о работе на 

универсальных фрезерных станках, о применяемой 

технологической оснастке , о способах ее рационального 

использования, а также об особенностях фрезерных 

операций. 

 

 

 

 

 



Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. 

          Станочник широкого профиля:Учеб. Для  ПТУ.-М.:Высш.шк.,1989.-464с. 

 

 

Даны сведения о назначении,наладке и эксплуатации  

различных универсальних металлорежущих станков с ЧПУс 

основами программного управления,рассмотрены 

конструкции режущего и вспомагательного инструмента и 

приспособлений, основные сведения о режимах обработки и 

безопасности труда при работе на станках. 

 

 

Усачев П.А. 

      Справочник фрезеровщика.-К.:Техника,1988.-136с. 

 

 

 

В справочнике приведены краткие сведения  о современных 

фрезерных станках, инструментах, оптимальных режимах 

резания, оснастке для фрезерных станков,смазочно-

охлаждающих технологических средствах. Даны практические 

рекомендации по выбору конструкций и геометрических 

параметров фрез, рациональному использованию режущего 

инструмента, применению прогрессивных приемов 

выполнения фрезерных работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Зайцев Б.Г., Рывцев С.Б. 

       Справочник молодого токаря.-М.:Высш.шк.,1988.-336с. 

 

 

 

 

 

 

 Содержит сведения по основам токарной обработке металлов; 

даны технические характеристики и краткие сведения об устройстве токарных 

станков, в том числе станков с ЧПУ, приспособлениях к ним; приведены 

данные о резцах, приемахобработки  и режимах резания; изложены 

рекомендации  по повышению точности обработки; даны понятия  о гибких 

автоматизированных производствах. 

 

 

 

 

 

 

Серебреницкий П.П. 

           Краткий справочник станочника.-Л.:Лениздат,1982.-360с. 

 

 

 

 

В справочнике приведены данные по единицам физических 

величин, математике, допускам и посадкам, 

машиностроительному черчению. В нес содержатся сведения  

о технологическом процессе  и его элементах,режущем, 

вспомагательном и мерительнои инструменте; приведены 

некоторые данные о металлорежущих станках. 

 

 

 

 



Сидоров В.Н. 

        Безопасность труда при работе на металлообрабатывающих станках.-

Л.: Лениздат,1985.-216с. 

 

 

 

 

 

В книге изложены общие вопросы охраны труда и 

приведены рекомендации по обезпечению безопасности 

труда при работе на металлообрабатывающих 

станках.Описана технологическая оснастка, предложенная 

новаторами производства для обеспечения безопасных 

условий труда. 

 

 

 

 

 

 

Блюмберг В.А., Зазерский Е.И. 

   Справочник токаря.- Л.:Машиностроение.Ленингр.отд-ние,1981.-406с. 

 

 

 

В справочнике приведены сведения об устройстве, 

эксплуатации  и наладке токарных станков, даны 

рекомендации по обработке деталей на токарных станках, а 

также работе на станках с программным  управлением; 

описаны  различные передовые  методы  токарной обработки 

изделий, обеспечивающие наибольшую производительность 

труда; приведены примеры из опыта работы токарей-

новаторов. 


