
  

        

        Дата проведення: /______ /________ /________      

                                                                                                                                                                                     

 

Критерії     Кількість 
балів 

Номер учасника за жеребкуванням 

          

ВИМОГИ 
БЕЗПЕКИ ПІД 

ЧАС 
ВИКОНАННЯ 

ТОКАРНОЇ 
ОБРОБКИ 

Спец одяг ( х/б костюм ,застібнуті рукава 
,прибране волосся та зручний головний убір, 
захисні окуляри, екран) 

5 
          

Вимоги безпеки перед початком 
роботи(,наявність гака для прибирання 
стружки ,оснастка  станка приладом , який 
обмежує  виступ прутка задньої частини 
шпинделя) 

5 

          
Провести аналіз безпечного виконання робіт 
АБВР, наявність ЗІЗ(засобів  індивідуального 
захисту),перевірити заземлення 

5 
          

Перевірка  фіксації захисних кожухів, 
рукояток та цілосності  підножного трапу, 
рівня масла та мастил. Підготувати 
необхідний інструмент 
 

5 

     

 
Ознайомитись з завданням: прочитати 
креслення та технологічний процес 
механічної обробки 

5 
     

ПІДГОТОВКА 
ДО 

ВИКОНАННЯ 
ЗАВДАННЯ 

Надійно та чітко закріпити заготовку в патроні 
станка, ключ прибрати 

5 
          

Закріпити різець  5 
     

Виконання необхідних дій по закінченні 
роботи ( вимкнути станок, прибрати гаком 
стружку, скласти інструмент 

5 
     

 Підрізати торець   5      

 Проточити поверхню Ø24-0,52 L=40 мм 5 
     

 Проточити поверхню під різблення М24 5 
     

 Проточити фаску 2,5х45 5 
     

ВИКОНАННЯ 
РОБІТ З 

ТОКАРНОЇ 
ОБРОБКИ 

Проточити канавку (вид А) 5 
     

Свердлити внутрішній отвір Ø8+0,5 наскрізь 5 
     

Нарізати  різблення М24 різцем 5           

Перевстановити деталь            

ЧЕК-ЛИСТ 
Всеукраїнський конкурс професійної майстерності WorldSkillsUkraine2020 

КОМПЕТЕНЦІЯ: токарні роботи 
ПІБ– Оцінювача  



 Підрізати торець 5 
          

 Проточити поверхню Ø27+/-0,2 L=20 мм 5      

 Проточити фаску 5           

 Виконати контрольний замір       
 Дострокове виконання завдання 10           
 Загальна кількість балів 100           

 ШТРАФНІ БАЛИ  
     

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 

     
Наявність сторонніх предметів на вузлах 
станка 

-5 
     

Неправильне закріплення різця в 
різцедержці.(виліт різця більше 1,5Н) 

-5 
     

Дотримання 
вимог 

виконання 
завдань з 
токарної 
обробки 
деталей 

Невміння читати конструкторські креслення -5 
     

Неправильний вибір режимів різання 
(швидкість, подача, глибина різання) 

-10 
     

Не дотримання послідовності технологічного 
процессу  

-5 
     

Невміння користуватись контрольними 
вимірювачами 

-5 
     

Виконання токарної обробки з перевищенням 
конструкторських допусків 

-15 
     

Невиконання необхідних дій по закінченню 
роботи  

-5 
     

Не дотримання часу виконання етапів 
завдання (більше 2 хв) 

-10 
     

Загальна кількість штрафних балів  - 70      

ПІДСУМКОВА СУМА БАЛІВ:      

 

 

 

  Оцінювач    ___________________   ________________  

     (підпис)     (ПІБ)  

 

 


