
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 

«ТОКАРНІ РОБОТИ» 

1. ВСТУП 

1.1 Назва і опис досвіду/компетенції 

1.1.1. Досвід/компетенція називається «Токарні роботи». 

1.1.2. Опис пов'язаних з досвідом/компетенцією трудових ролей або 

професій. 

Токар виконує обробку деталей на токарних верстатах різноманітних 

конструкцій із заготовок (прокат, кування, лиття), а також виконує ремонтні 

операції деталей: відновленні циліндричності (усуненні еліпсності, конусності 

та інших дефектів), встановлення ремонтного розміру.  

Токарям необхідно володіти досконалими знаннями і розумінням 

процедур безпечного виконання робіт і засобів особистого захисту. Вони 

повинні добре знати і розуміти спеціальні знання по всьому спектру 

різального токарного інструменту та обладнання. 

Токар повинен знати: 

- пристрої, правила підналагодження і перевірки на точність 

універсальних токарних верстатів;  

- правила керування великогабаритними верстатами, обслуговування 

спільно з токарем більш високої кваліфікації; 

- пристрої та правила використання універсальних і спеціальних 

пристосувань; 

- призначення та правила використання складного контрольно-

вимірювального інструменту і приборів; 

- геометрію та правила заточки ріжучого інструменту, виготовленого із 

інструментальних сталей, або з пластиною з твердих сплавів, або 

кераміки; 

- допуски та посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності 

та чистоти обробки);  
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- основні властивості оброблюваних матеріалів. 

Токар повинен вміти виконувати: 

- обробку на універсальних токарних верстатах деталі по 8-11 квалітетам та 

складні деталі по 12-14 квалітетам;  

- обробку деталі по 7-10 квалітетам на спеціалізованих верстатах, налагоджених 

для обробки певних деталей або виконання окремих операцій; 

- токарну обробку тонкостінних деталей з товщиною стінки до 1 мм та 

довжиною до 200 мм; 

- нарізання зовнішньої та внутрішньої  однозахідної трикутної, прямокутної та 

трапецієвидної різьби різцем; 

- управління токарно-центровими верстатами з висотою центрів до 800 мм, 

маючих більш трьох супортів під керівництвом токаря більш високої 

кваліфікації; 

- необхідні розрахунки для отримання заданих конусних поверхонь;  

- управління підйомно-транспортним обладнанням з підлоги; 

- стропування та ув’язку вантажу для підйому, переміщення, установки и 

складування. 

 

1.2 Актуальність і важливість даного документа 

Цей документ містить інформацію про стандарти необхідна для участі в 

Конкурсі в компетенції «Токарні роботи», а також принципи, методи і 

процедури оцінювання, якими необхідно керуватися в ході Конкурсу. Кожен 

Експерт і Конкурсант повинен знати і розуміти «Технічний опис». 

1.3 Супутні документи 

1.3.1 Оскільки цей «Технічний опис» містить тільки інформацію про 

навики компетенції, вони повинні використовуватися разом з наступними 

документами: 

● WSI - Правила змагань; 

● WSI - Рамка стандартних технічних умов WorldSkills; 

● WSI - Стратегія оцінювання WorldSkills (при наявності); 
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● WSI – Інтернет - ресурси, що містяться в цьому документі; 

● Регулювання в галузі охорони здоров'я та праці. 

 

2. СТАНДАРТНА СПЕЦИФІКАЦІЯ WORLDSKILLS (WSSS) 

2.1 Загальні вказівки до WSSS 

WSSS визначає знання, вміння і конкретні навички, які лежать в основі 

передової міжнародної практики в області технічного і професійного 

виконання. Вона повинна відображати загальне глобальне розуміння того, що 

пов'язана з цим робота являє для промисловості і бізнесу 

(www.worldskills.org/WSSS). 

Конкурс навичок покликаний відобразити кращу міжнародну практику, 

як описано в WSSS, і в тій мірі, на яку здатний. Стандартна Специфікація є 

керівництвом, необхідним для навчання і підготовки до змагань. 

На конкурсі професійної майстерності оцінка знань і розуміння буде 

відбуватися за допомогою оцінки виконання (не буде окремих випробувань 

знання і розуміння). 

Стандартна Специфікація розділена на окремі розділи з заголовками і 

доданими посилальними номерами. 

На кожен розділ виділяється певний відсоток від загальних оцінок, щоб 

вказати його відносну важливість в рамках Стандартної Специфікації. Сума 

всіх відсотків оцінок становить 100. 

Схема оцінювання і Конкурсні завдання будуть оцінювати тільки ті 

навички, які викладені в Стандартній Специфікації.  
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2.2 Стандартна специфікація WorldSkills 

РОЗДІЛ Кількість 

балів 

1 
ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ 

ТОКАРНОЇ ОБРОБКИ  
20 

  Конкурсант повинен знати і розуміти: 

  

 Вимоги щодо організації робочого місця;. 

 Вимоги правил охорони праці при експлуатації 

токарних верстатів; 

 Вимоги безпеки при виконанні токарної обробки ; 

 Правила безпечного закріплення  і зняття деталей. 

 

 Людина повинна буде: 

  

 Забезпечувати особисту безпеку в процесі виконання 

робіт; 

 Безпечно експлуатувати обладнання; 

 Розпізнавати аварійні ситуації при виконанні робіт  і 

вживати відповідних заходів. 

 Дотримуватися правильним прийомам при роботі. 

 Підтримувати чистоту робочого середовища. 

 Завершити роботу протягом певного часу. 

 

2 ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 20 

 

Конкурсант повинен знати і розуміти: 

● Вимоги безпеки перед початком роботи; 

● Порядок включення токарного верстата; 

● Порядок дії по опробуванню працездатності токарного 

верстату. 

Конкурсант повинен: 

● Включити  токарний верстат; 

● Оглянути кнопки та ручки управління органів верстату; 

● Визначити справність органів управління. 

 Підготувати заготовки згідно технологічного процесу і 

видалення з поверхні станка предметів, які можуть 

перешкодити токарній обробці; 

 Зробити відбір різального інструменту і розташування 

його на робочому місці згідно з черговістю його 

використання. 
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3 ВИКОНАННЯ РОБІТ З ТОКАРНОЇ ОБРОБКИ 60 

 

Конкурсант повине знати і розуміти: 

 Вимоги безпеки під час виконання  роботи; 

 Відповідність інструменту, необхідного для виконання 

завдання; 

 Навички роботи з різальним інструментом; 

 Ефективне використання обладнання; 

 Відповідність вимірювального інструменту термінам 

повірки. 

 

Конкурсант повинен: 

 Підготовити робоче місце і дотримуватись вимог 

охорони праці. 

 Дотримуватись технологічного процесу токарної 

обробки деталі  з урахуванням норми  часу токарної 

обробки: 

 Виконати циліндричну проточку згідно креслення з 

урахуванням норми  часу токарної обробки; 

 Виконати відрізку згідно лінійних розмірів креслення з 

урахуванням норми  часу токарної обробки; 

 Виконати фаски згідно креслення з урахуванням норми  

часу токарної обробки; 

 Виконати нарізку зовнішнього метричного різьблення 

токарним різцем з урахуванням норми  часу токарної 

обробки. 

 Виконати контрольні операції при токарній обробці 

деталі  

 Використати штангенциркуль для контролю 

діаметральних розмірів; 

 Використати лінійку для контролю лінійних розмірів; 

 Використати різьбові шаблони для контролю різьби 

(різьбове колібр-кільце, шаблон на крок різьби, шаблон 

на профіль різьби). 
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3. СТРАТЕГІЯ ОЦІНЮВАННЯ І СПЕЦИФІКАЦІЯ  

3.1 Загальна інструкціяё 

Процес оцінювання керується Стратегією оцінювання WorldSkills, яка 

встановлює принципи і техніки.  

В основі змагань WorldSkills лежить практика оцінки експертами, яка є 

об'єктом безперервного професійного розвитку і уважного розгляду. Зростання 

компетенції в області оцінювання вплине на майбутнє використання і 

спрямованість основних інструментів оцінювання, використовуваних в ході 

змагань WorldSkills.  

Оцінювання в ході змагань WorldSkills ділиться на два види: вимір і 

суддівство. Вони називаються об'єктивним і суб'єктивним оцінюванням 

відповідно.  

Схема оцінювання повинна слідувати ваговим коефіцієнтам в рамках 

Стандартної Специфікації. Тестовий проект є засобом оцінювання навички / 

компетенції в рамках змагань і слідує Стандартній Специфікації.  

У загальних рисах Схема оцінювання очолює процес розробки 

Конкурсного Завдання.  

 

4.  КОНКУРСНЕ ЗАВДАННЯ. 

Формат/ структура Конкурсного Завдання 

Токарна обробка деталі Болт М24х80 креслення 461210260-99.К з 

використанням набору необхідних різальних та вимірювальних інструментів і 

обладнання. 

Контроль виконується за допомогою контрольно-вимірювальних 

інструментів: штангенциркуля, лінійки, різьбового колібр-кільця, шаблону на 

крок різьби, шаблону на профіль різьби.  
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5. РОЗРОБКА КОНКУРСНОГО ЗАВДАННЯ. 

Конкурсне завдання розробляють і подають експерти по компетенції. 

 

6. ВИМОГИ ПО БЕЗПЕЦІ 

При проведенні конкурсу учасники зобов'язані використовувати як 

мінімум наступні засоби індивідуального захисту, які повинні відповідати 

Положенням техніки безпеки і охорони праці України. 

a) Захисні окуляри. 

b) Захист тіла (х / б костюм, тепла куртка при t менше 16⁰С). 

c) Захист ніг (взуття з захистом від об'єктів). 

d) Захист рук (рукавиці або рукавички трикотажні). 

e) Захист голови (каска, підкасник при t менше 6⁰ С). 

7. МАТЕРІАЛИ І ОБЛАДНАННЯ 

7.1 Інфраструктурний лист 

В інфраструктурному листі представлена детальна інформація по всьому 

устаткуванню, матеріалам і умовам, що забезпечується Організатором змагань. 

 

7.2 Матеріали, обладнання та інструменти. 

В якості обладнання організаторами конкурсу WorldSkills буде надано 

токарно-гвинторізний станок мод. (OPTIMUM  OPTIturn TU2807). 

Витратні матеріали, обладнання та інструмент, крім індивідуальних 

засобів захисту буде надано організаторами конкурсу WorldSkills. 

7.3 Матеріали і устаткування, заборонені в зоні проведення змагань 

На конкурс не можна приносити будь-які матеріали та інструменти для 

використання при токарній обробці.  

Заборонено приносити будь-які додаткові витратні або тренувальні 

матеріали. 
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8. ПОДАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ВІДВІДУВАЧАМ І ЖУРНАЛІСТАМ 

8.1 Максимальне залучення відвідувачів і журналістів 

Нижче наводиться список можливих способів максимізації залучення 

відвідувачів і журналістів в процес. 

● Пропозиція спробувати себе в професії; 

● Демонстраційні екрани; 

● Описи конкурсних завдань; 

● Інформація про учасників ( «профілі» учасників); 

● Кар'єрні перспективи; 

● Щоденне висвітлення ходу конкурсу. 

 

9. ТАБЛИЦЯ ШТРАФНИХ БАЛІВ 

1. 

Дотримання 

вимог 

охорони 

праці та 

підготовка 

до 

виконання 

робіт 

Відсутність елементів спецодягу ( х/б 

костюм ,закрите спецвзуття, застібнуті 

рукава ,прибране волосся та зручний 

головний убір, захисні окуляри) 

-5 балів 

 
Наявність сторонніх предметів на вузлах 

станка 

-5 балів 

 
Неправильне закріплення різця в 

резцедержці.(виліт різця більше 1,5Н) 

-5 балів 

2. 

Дотримання 

вимог 

виконання 

завдань з 

токарної 

обробки 

деталей 

Невміння читати конструкторські 

креслення 

-5 балів 

 
Неправильний вибір режимів різання 

(швидкість, подача, глибина різання) 

-10 балів 

 
Не дотримання послідовності 

технологічного процессу  

-5 балів 

 
Невміння користуватись контрольними 

вимірювачами 

-5 балів 

 

Виконання токарної обробки з 

перевищенням конструкторських 

допусків 

-15 балів 

 
Невиконання необхідних дій по 

закінченні роботи  

-5 балів 

 Не дотримання часу виконання етапів 

завдання (більше 2 хв) 

-10 балів 

 ВСЬОГО  - 70 балів 

 


