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№
з/п Напрями підготовки

Кількість годин

Всього Загальнопрофесій- 
ний блок СРСГМУ2-1 СРСГМУ2-2

*
1 . Загальнопрофесійна підготовка 21 21 21
2. Професійно-теоретична підготовка 204 98 106

3. Професійно-практична підготовка 425 186 239
4. Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна 

атестація при продовженні навчання)
14 7 7

5. Консультації 20 20 20
6 . Загальний обсяг навчального часу (без п.5) 664 21 312 352

П р о ф ес ія : 7233 « Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування»

Кваліфікація: 1-2 розряд
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РОЗГЛЯНУТО
на засіданні методичної комісії викладачів та 
майстрів виробничого навчання 
1 іротокол віде/  9, 06. еЮ /Яр  № &___

Зведений робочий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників 
$ а професією: 7233 « Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування»
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Загальнопрофесійна підготовка
О д и н и ц я  м одуля П р едм ет К ільк ість

годин
З м іст  програм и

З ага л ьн о  п р оф есій н а  
п ідготов к а

21 -

О сн ови  п р авови х зн ань 7
Т ем а 1 .П раво - соц іа л ь н а  ц ін н ість , ск л адов а  частина  
за га л ь н о л ю д сь к о ї к ул ь тур и . П оняття  та ознаки п р ав ов о ї дер ж а в и

Право у житті кожного з нас. Право - цінність, одна з засад державного і 
суспільного життя. Принципи права -  його провідні основоположні ідеї. 
Морально-етична природа права. Правомірна поведінка і 
.правопорушення. Юридична відповідальність.

Поняття правосвідомості як регулятора правомірної поведінки, 
чинника зміцнення правопорядку і законності.

Загальна характеристика держави. Держава і громадянське 
суспільство. Засади правової держави: повне народовладдя; 
верховенство права; політичний, економічний та ідеолога чуіий 
плюралізм; розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу і 
судову;забезпечення прав полини.

Значення правосвідомості і правової культури у побудові 
правової держави.
Тем а 2 .К он сти туц ій н і осн ови  У країни
Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове 
становите громадян України. їхня рівноправність.
Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на 
повагу до гідності, на свободу га особисту недоторканість: 
недоторканість житла кожного, гаем ни ця листування, -телефонних 
розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захисі від 
втручання іі особисте і сімейне житія тощо.
Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народ} через 
вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. 
Верховна Рада України (парламент ). Верховна Рада представницький



*

орган державної влади в Україні. її склад, структура, повноваження і 
порядок роботи. Президент України -  глава держави. Обрання 
Президента України та його повноваження. Припинення повноважень 
ГІ резидента У країн и.

Кабінет Міністрів України -  вищий орган у системі органів 
виконавчої влади.

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення 
правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в
Україні, його система та повноваження. _ _ ________ ____________
ТемаЗ. Ц и віл ьн е  право  і в ідносини , що ним р егу л ю ю ть ся  
Г осподар ство  і право
Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні 
правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. 
Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин.
Поняття господарського права та його роль у регулюванні 
господарських відносин. Система господарського права. Господарське і 
законодавство, господарські, правовідносини. Суб'єкти господарського | 
права. Правове становище господарських організацій. Правове | 
становище підприємств і об'єднань.
І сма-4. Зачне і і оснода'рськпх прав та ін іер есів . Розгляд  
госп одар ськ и х  спорів. П раця, закон і ми
Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, 
які використовуються для розв'язання господарських спорів.
Загальна характеристика трудовою права України. Право громадян 
України на працю.
Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата 

Тема 5. А д м ін істр ати в н и й  п р оступ ок  і адм ін істративн а  
відповіла, іьніе 11>
Визначення га заі адьніположенняадмініс і ративної о права. І Іоняп я та 
організація державного управління. Роль адміністративного права \

,регх люваннівідноспн \ сфері державного управління.

Тема 6. Злочин і п окар ання . І І о н и п н  криминального1лірава. Ти а іьііі



положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення. 
Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи 
відповідно до вчинку.________________ __________________________
Т ем а ? .П р а в о в а  охорона природи. О х ор он а  при роди  - нев ід 'єм на  
у м о в а  економ ічног о та соц іал ьн ого  розви тк уУ к р аїн и
Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа-людина- 
суспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища. 
Відповідальність за порушення законодавства про охорону 
навколишнього середовища.

Ін ф о р м а ц ій н і т е х н о л о гії
Т ем а 1. В и к ор и стан н я  ін ф ор м ац ій н и х  та к о м п ’ю терни х техн ол ог ій  
для а в то м а т и за ц ії  ви робн и ц тва

Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням: 
верстатом, агрегатом, виробничою установкою, робото-тех нічним 
комплексом, гнучким автоматизованим модулем, лінією, цехом, 
підприємством.

Числове програмне управління та його різновидності.
Роботизація та автоматизація виробництва на основі електронно- 

обчислювальної техніки основа інтенсифікації виробництва.
Охорона праці та техніка безпеки під час роботи на 

авто ма ги зо вано м у об л а; ш а Ші і:
Роль людського фактора в автоматизованому виробництві.
Перспектива розвитку електронно-обчислювальної техніки і 

засобів автоматизації.

! ■ 'і-*:-V/У «дай:

.Набориторт)-практичні роботи
1. Складання алгоритмів управління-.автоматизації обладнанням.
2. Складання адіоритмів роботи числового програмного 

у правління для виробництва.
Геми 2. С истеми уп р ав л ін н я  на основі к о м п ’ю терни х технологій

Поняття про мікропроцесори, контролери та логічні елементи. 
Елемент на база сучасних комп’ютерів.

Функціональна схема мікропроцесора. Основний алгоритм 
робо і и мікропроцесора.

Пристрої зв'язку з об’єктами управління та їх класифікація по
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О сн ови  і алу зевої  
ек о н ом ік и  і 

п ідприсліництва

визначенню та принципу дії.
Датчики, їх визначення. Класифікація датчиків за видами вхідних 

неелектричних величин: механічних, теплових, оптичних.
Виконавчі механізми. Приводи: електричний, електромагнітний.
Засоби представлення інформації різними датчиками та 

пристроями зв'язку з об'єктами управління.
Поняття про пристрої перетворення інформації ( ЦАП, АЦП ).
Види управління: ручне, автоматизоване, автоматичне.
Структура і визначення різних систем управління механізмами та 

технологічними процесами. Регулювання. Контроль. Сигналізація та 
блокування.

Рівні управління верстатами. Основні функції програмного 
•керування на кожному рівні управління.______________________________

Тема І. Вступ. Загалі,н і основи  сусп іл ьн ого  в и р обн ицтва
Завдання предмета "Основи ринкової економіки і підприємниці ва‘‘Аіа 
його місце у підготовці робітників для сільськогосподарських 
п і д п рисмст в агро п ром и с л о воно комплексу.

Стислі відомості нр'б'економіку України на сучасному етапі, 
становлення соціально орієнтованої ринкової економіки.

І Іотреби суспільства. їх сутність і с труктура.
Суспільне виробництво та його .структура. Основні фактори 

виробництва. Робоча сила та її властивості. Засоби і предмети праці. 
-Земля як ..фактор, виробництва. Продуктивні сили еусіп і.і іо іо  

виробництва. Суспільна праця та її необхідність. Процес праці. Праця 
я-к джерело добробут у та-багатства-суспільства, і і роду кти виїсть -драні.

С утність відносин власнос ті. Форми власності. В проб нитті.; 
відносини. їх су і міст ь.

Поняття "економіка", типи економічних систем.
І Іоня і тя "національна економіка".
Економічна, ефективність суспільною виробництва та її

показники
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Т ем а 2. П он яття  р ин ку і р и н к ов и х  в ідносин. Ф о р м у в а н н я  та 
р озв и ток  ринку

І Іоняття, сутність ринку, його роль. Ринкова інфраструктура. Товарне 
виробництво як першооснова ринкової економіки. Закони ринкового 
господарства.

Розвиток товарно-грошових відносин на сучасному етапі. 
Конкуренція -  найважливіша властивість ринку.

Інфляція, причини та наслідки._________________________________
Тема 3. Р еф ор м ув ан н я  ек он ом ік и . Власність та її  екон ом іч н а  
сутність . Р оздер ж авл ен н я  та при вати зац ія

Основні напрями реформування економіки України.
Реформування державної власності в сучасних умовах. 

Роздержавлення та приватизація. Державна програма приватизації в 
Україні. Орендна форма господарювання.

Аграрні відносини та форми власності в агропромисловому комплексі 
У країни.

І Іриватна власність на землю і майно -  основа розвитку підприємництва
на селі. ж ___ ____ _ ___ ___ *
Гема 4. С и стем а п ід п р и єм н и ц тв а . П ідп ри єм н и ц тво  у системі  
ри н к ови х  відносин

Підприємництво У соціально-економічна основа ринкової 
економіки. Сутність підприємництва, особисті й суспільні інтереси в 
підприємниці ві. Організаційно-економічні форми підприємниці ва.

Особливості функціонування підприємницьких структур в 
| агропромисловому комплексі, економічні і а екологічні ас пек і и.

Підприємство. Види, форми підприємств. їх розвиток \ системі 
і ринкових відносин.
; Тема 5. Витрати в и робн ицтва  і соб івар тість  с іл ьсь к о го сп о д а р сь к о ї  

продукції. Ціни і нінох з ворсини. П рибуток  і а сне гема 
: о п одатк ув ан н я  прибх і кх с іл ьсь к огосп одар сь к и х  п ідпри єм ств

Показники ефективності сільської осіюдарської о виробництва.
| Витрати виробити ва. Собівартість продукції і а irQc.ni . шляхи її 
| зниження.
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Поняття про ціну та її види. Фактори підвищення та зниження 
цін. Особливості регулювання цін на продукцію сільського господарства 
та переробних підприємств.

Прибуток та його економічна природа. Види прибутку. Розподіл 
та використання прибутку на підприємстві.

Рентабельність сільськогосподарського виробництва. Фактори, 
що впливають на підвищення прибутковості підприємства.

Система оподаткування доходів сільськогосподарських
підприємств. Види податків. 1 Іільги при оподаткуван н і . ____ ____ __
Т ем а  6. О рган ізац ія  і оплата  праці у с іл ьськ ом у  господарстві

Форми організації праці у сільському господарстві. Організація 
робочого місця. Раціональний режим праці і відпочинку.

Норми праці, порядок їх встановлення і перегляду.
Тарифна система та її елементи. Кваліфікаційні розряди (класи, 

категорії), порядок їх присвоєння.
Заробітна плата, її форми і системи. Види заробітної плати. 

Матеріальне стимулювання працівників залежно від наслідків госпо
дарювання. *

Права працівників наХхплату праці та їх захист.
Заробітна плата в умовіх ринкової економіки.
Реальна заробітна і иды а і захист від інфляції. Суспільні фонди

споживання. ______  ■_ _________,
Т ем а 7. Т рудові ресурси. Зай н ят ість  населення. Ринок праці. 
11 ід і о говка к он к у р ен то сп р о м о ж н и х  прац івників  -  основа їх
соц іальної о іахне гу

Трудові ресурси та їх використання.
Зайнятість населення, сучасні проблеми., нові підходи і форми 

реї у іювання. Служба зайнятості в Україні.
безробіття. мої оформи. Міграція пасе синя.
Ри нолей рані. Особдивоеті його форм\ в.іііня в Україні.
( \ частій стан рито, прані. Особливості'йогчтрозвитк\ в Україні.

Удосконалення системи нрофссіііної о навчання робітничих кадрів. 
Перепіді тонка незайнятого населення. І Гіді зповка кои курені осі іроможі і их 
робітників з \ рахуванням с\ спільних потреб - основа соціального захищу .



Професійно-теоретична підготовка
О сн ов и  ел ектротехн ік и 7

’

Т ем а 1. О сн ов и  ел ек тр о ста т и к и
Силові та еквіпотенціальні лінії електричного полія. Простіші 

електричні поля: поле точкового заряду, поле зарядженої осі, поле між 
двома паралельними пластинами. Силова взаємодія заряджених тіл. 
Закон Кулона. Напруженість, потенціал і робота електричного поля.

Потік вектора через елемент поверхні і потік вектора через 
поверхню. Поляризація речовин. Вектор електричного зміщення 
(індукція). Теорема Гауса.

Провідники і діелектрики в електричному тіолі. Електрична 
ємність. Ємність плоского конденсатора і блоку конденсаторів. Типи 
конденсаторів та їх застосування.
Гема 2. Н ап івп ров ід н и к ов і прилади
Електричні властивості напівпровідників. Електропровідність 
напівпровідників! Напівпровідникові діоди, будова, робота і параметри. 
Правила зображення на схемах. Маркування напівпровідникових 
приладів, області застосування. Випрямлячі. їх призначення *\ 
застосування. Схеми випрямлення -  двонапівперіодна. мостова, 
принцип їх роботи. Регулюватися та стабілізація випрямленої напруг и. 

Лабораторно-практична робото:
1. Зняття волы -амперної характеристики напівпровідникового

діоду.
І Тема 3. Е л ек тром агнети зм .

Простіші магнітні поля: магнії нс йоле провідника із струмом.
І соленоїда та постійного маї ні ту.

Основні характерне і ики маї пітного поля: напруженість, магні тна 
І інду кція, магнітний потік, маї пітна проникність.

■'Парамагнітнії діамаї нітнї....... та феромапп і ні матеріали.
І 1 іа.матнічхвання тіл. Явище гістерезису. ї.лекіромагнїти.

Закон повного стром\ Магні тний опір. Розрахунок магнітних кіл. 
Провідник п струмом \ магнітному полі: Взаємодія паралельних 

: провідників зі струмом.. Явище електромагш гної і її ду к 11 її. її практичне



використання (поняття про трансформатор). Індуктивність. Розрахунок 
індуктивності котушки без осереддя. Поняття про індуктивність 
котушки з осереддям.

Самоіндукція, величина та напрями електрорушійної сили 
самоіндукції. Взаємоіндукція. Взаємна індуктивність. Вихрові струми та
їх використання._________________________________ ____________________
Т ем а 4. Е л ек тр и ч н і та радіотехнічні ви м ірю ван н я .  
Е л ек тр о в и м ір ю в а л ь н і при лади

Значення й роль електричних та радіотехнічних- вимірювань. 
Методи й похибки вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація 
електровимірювальних приладів. Будова та . принцип роботи 
вимірювальних приладів магнітоелектричної. електромагнітної,
.електродинамічної, індукційної, цифрової та інших систем. Шкали 
приладів. Чутливість приладів.

Вимірювання струму та напруги. Схеми ввімкнення амперметра і 
вольтметра. Розрахунок шунтів та додаткових опорів. Вимірювання 
опорів. Вимірювальні мостові схеми та омметри. Вимірювання опорів 
ізоляції проводів. *

Вимірювання потужності і енергії. Схеми ввімкнення ватметрів 
та лічильників.

Вимірювання потужності у гри - та чотирипровідній трифазній 
мережі змінного струму. Вимірювання коефіцієнта, потужності, j 
Вимірювання індуктивності та ємності. Частотоміри.

Вимірювання неелектричних величин за допомогою !
електровимірювальних, приладів. Основні тини чутливих елементів. їх 
статичні характеристики й ч\ і;іпвість.
Тем а 5. Т р ан сф ор м атор и

Принцип дії та будова- трансформаторів. Коефіцієнті і 
трансформації. Режим р о б о т  трансформатора:-режим холостого ходу, 
режим короткої о замикання, режим наїиш і аження. Коефінн н і корисної 
дії трансформатора. Коефіцієнт навантаження. Векторні діаграми при 
рі-ш.о.мані і них режимах робім и трансформатора, виграш потужності. 
Вигорне іання трансферна і оріте при пере і, є.ієк і роенері б на великі 
в і де і ані. Вимірювальні трансформатори.



Трифазні трансформатори. Групи з’єднання обмоток. Паралельна 
робота трансформаторів.

Автотрансформатори, будова, принцип дії, основні 
характеристики автотрансформаторів та області застосування.

Зварювальні трансформатори. Магнітні підсилювачі.
Лабораторно-практична робота:
1. Перевірка режимів роботи однофазного трансформатора.______

Т ем а  6. Е л ек тр и ч н і м аш ин и.
Електричні машини змінного струму.
Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова асинхронних 

двигунів короткозамкненим та фазним роторами. Синхронна швидкість 
обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт 
корисної дії. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Способи 
реверсування. Регулювання швидкості обертання асинхронних машин. 
Область застосування асинхронних електричних машин.

Принцип дії та будова синхронних електричних машин змінного 
струму. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Зовнішня й 
регулювальна характеристики. Пуск в хід, реверсування та регулювання 
швидкості обертання синхронних машин. Оберненість синхронних 
електричних м а ці и н.

Синхронні генератори, синхронні компенсатори. Синхронні 
двигуни трифазні та однофазні.

Електричні машини постійного струму.
Принцип дії й будова генератора постійного струму. 

Електрорушійна сила, Реакція якоря. Комутація . струму. Додат кові., 
полюси. Способи збудження: незалежне, послідовне, паралельне, 
вмішане. Основні характерне і ики генератора постійного стру му .
1 Іаралельна робота генераторів

Принцип дії і а будова двигуна постійної о струму : 
Прої мелектрорх шїйна сила якоря Обертовий момеітг-. . .Двигуни з 
паралелі,ним. послідовним та змішаним збудженням, (леми ввімкнення, 
пу ск, реіулюватшя швидкості обертання двигунів. їх реверсу канття.

Втрати іа коефіцієнт корисної дії манніті постійної о струму. 
Оберненість машин пост ійної и с і руму. Використання машин постійного
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О снови технічної о 
к р еслення

струму. Обертальні перетворення.____________________________________
Т ем а 7. Е л ек тр и ч н і ап ар ати . В и р обн и ц тв о , розподіл  та сп ож и в ан н я  
ел ек т р и ч н о ї енергії. О сн ов н і в ідом ості про елек тр обезп ек у
Загальні відомості про електричні апарати.

Рубильники, вимикачі, перемикачі.
Запобіжники.
Автоматичні вимикачі.
Електромагнітні виконавчі пристрої.
Електромагнітні контактори та пускачі. Безконтактні контактори. 
Електричні реле.

Виробництво і споживання електричної енергії як єдиний процес. 
Електроенергетичні системи.

Електричні станції. Порівняльні техніко-скономічні 
характеристики теплових, гідро і атомних електростанцій.

Електричні мережі. Кабельні і повітряні лінії електропередач. 
Способи втрат потужності при передачі електричної енергії.

Електропостачання промислових та електротранспортних 
підприємств. Трансформаторні підстанції і розподільчі пункти. Тяі»ві 
підстанції. Типи споживачів електричної енергії. Категорії споживачів, 
споживання електроенергії.

Дія електричного струму на організм людини. Перша допомога 
при враженні людини електричним струмом.

Аналіз небезпеки електричних мереж.
Технічні засоби і способи захисту від ураження електричним 

струмом. Захисні заземлення, замулення. вирівнювання иотецціалів.- 
роздільні трансформатори.
Поняття про І і І і) і а 11 ІТ б

Тема 1. ( )сновні поняття технічної о креслення.
Основні поняття зехнічного креслення.
Гема 2. Основні відомості про виконання і а оформлення креслень.



1

Правила оформлення креслення, формат рамки, основний 
напис. Лінії креслення. Правила нанесення розмірів. Масштаби 
креслень.

Л а б о р а т о р н о -п р а к т и ч н а  робота:

]. Нанесення розмірів на плоску деталь.____________ - _____________
Т ем а  3. Г еом етр и ч н і побудови .

Графічний склад зображення на кресленнях. Проведення 
паралельних і перпендикулярних прямих, побудова кутів. Поділ 
відрізків і кутів на рівні частини. Поділ кола на рівні частини. 
Спряження.

Л а б о р а то р н о -п р а к т и ч н а  робота:

1. Виконання спряжень. ___________ _______________________
Т ем а 4. Вигляди на кресленні

Поняття про вигляди. Взаємне розміщення виглядів предмета
на креслені. 1 Іроекиія точки предмета на основних виглядах. Вимоги до

г  лпобудови виглядів предмету-на кресленнях.
Побудова предмета вл рьох виглядах на креслені. 

Л а б о р а т о р н о -п р а к т и ч н а  робота: Креслення деталі в трьох виглядах. 
Гема 5. М етоди проек туван н я

Види проектування. Центральне проектування. Паралельне 
проектування.ТІрямокутне проектування. І іроектування на гри 
площини проекцій.

Л а б о р а горно-прак тич на робота:

1.! Іобудова трет ьої проекції по двох заданих 
Гема 6. Ч итання креслень.

Послідовність--1 і-опудовм в і н  дядів і Іанесення розмірів на 
виглядах. Аналіз форми предмет за кресленням, і-.лементи поверхні 
предмета. Проекція точок на поверхні предмета.

. Іаборат ор н о-пр актич на робот а:



1 .Проекція точок на поверхні предмета.
О сн о в и  м атер іал озн авства 7

Тема 1. Основні відомості про метали і сплави.
Внутрішня будова металів та. сплавів.
Основні властивості металів: фізичні, хімічні та 

механічні.
Механічні властивості матеріалів: міцність, пружність, 

пластичність, в'язкість, крихкість, твердість, стійкість проти 
спрацювання.

Способи визначення та одиниці вимірювання.
Вплив металів на організм людини.
Тема 2. Чорні метали, кольорові метали і сплави.
Основні метали, що застосовуються у машинобудуванні.

Одержання чавуну. Властивості та застосування білого, сірого
та ковкого чавуну. Застосування спеціального чавуну.
Маркування чавуну. . *

Способи одержання сталі. Класифікація, маркування,
властивості та застосування сталей. .

\і -. . . . . 
Основні властивості та застосування міді, алюмінію,

олова, свинцю, хрому і нікелю в тракторе- і
сільськогосподарському будуванні.

Основні властивості сплавів. Сплави міді та алюмінію. 
Підшипникові сплави. що застосовуються \ 
гракторобудх ванні, їх порівняльна характеристика. М'які і 
тверді припої і а їх застосу вання. Тверді сплави, їх властивості 
і а застосування.

Гема 3. Основи іермічного оброблення сталі.
! Іризначсння і а су і ніс і ь термічної о оброблення.
Основні види термічного оброб. іення сталі: відпал.
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нормалізація, гартування і відпускання.
Прийоми термічного оброблення слюсарних інструментів 

та нескладних деталей машин. Сутність і види хіміко- 
термічного оброблення сталі: цементація, азо+ування, 
ціанування, алітування.

Поверхневе гартування виробів, техніка його виконання. 
Вимоги безпеки

Тема 4. Допоміжні матеріали. Захист поверхонь 
деталей від корозії.

Роль допоміжних матеріалів у машинобудуванні.
Застосування деревини, пластичних та ізоляційних 

матеріалів.
ГІрокладкові та ущільнювальні матеріали, їх 

харакгеристика і застосування.
Абразивні матеріали, їх класифікація, застосування. 

Абразивні інструменти.
Поняття про корозію, її причини. Способи захисту 

деталей від корозії: фарбування, лакування, електролітичне 
покриття, протикорозійне змащення.

Вплив допоміжних матеріалів на організм людини.
Тема 1. Завдання і {міст системи технічного 

обслу і ову в а пня маш и н.
Основні положення і елементи в системі технічного 

-обслуговування машин. Роль кожного елемента системи 
технічно го об слуго в у вання.

1 і; і ано во - за п об і ж н а система технічного обслуговування 
факторів, комбайнів і машин, що вивчаються. Засоби 
гех ніч ного обслуговування. "  : 'і

(' і аніонарні. май.стеричі. пункт л:ї пости гехнічінчо обсл) гов\вання



О х о р о н а  праці ЗО

машин.
Тема 2. Деталі машин. Види спрацювання га 

відновлення деталей машин
Деталі машин: деталі кріплення, вали, підшипники, 

з 'єднання, передачі, муфти, редуктори, коробки передач.
Види спрацювання деталей машин, причини їх 

виникнення, спрацювання деталей у рухомих з'єднаннях і 
форми виявлення спрацювання. Методи відновлення деталей 
та сполучень. Способи усунення тріщин.

Відновлення різьби в отворах і на вадах. Випрямляння 
деформованих деталей. _________________

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони
прані

Поняття “охорона праці”, соціально-економічне 
значення охорони праці.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція 
України, Закон України «-Про охорону праці”, Кодекс законів 
України про працю, Закоті України “Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
-втрату працездатності” . Основи законодавства України про 
охорону здоров'я, Закон України “Про пожежну безпеку” . 
Закон України "Про використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку”, Закон України “ і Іро забезпечення 
сані гарного та епідемічного благополуччя населення” .

Правила вну і рішнього трудового розпорядку. 
Колективний договір, його укладення і виконання. Обов'язки 
підприємства щодо забезпечення безпечних умов праці. 
Обов'язки працівників щодо дотримання безпеки пру ці Права



працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, 
на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. 
Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення 
засобами індивідуального та колективного захисту.

Державний і громадський контроль за охороною праці, 
Органи державного наг ляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства, правил 
та інструкцій з охорони праці.

Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий 
травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов'язані з 
"працею на виробництві і в побуті. Алкоголізм і безпека праці. 
І Ірофзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і професійних захворювань 
на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та 
захворювання на виробництві: організаційні, технічні, 
санітарно-виробничі, методико-профілакгичні. Соціальне 
страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та . облік нещасних випадків на 
виробництві, професійних захворювань і професійних 
отрує нь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Потенціал 
небезпек. Психологія безпеки прані. Організація роботи з 
охорони прані

Правила охорони праці в сільськогосподарському 
і виробництві.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою у 
: стдьсїж'огосподарському виробництві"/ Вимоги до персоналу, 

який обслуговуй грака ори та сільськогосподарські Машини.
Вимоги безпеки праці під час проведенняДремонту і
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технічного обслуговування машин.
Заходи щодо безпеки праці під час виконання 

розбирально-складальних та слюсарно-ремонтних робіт. 
Вимоги до інструментів, приладів, пристосувань. Безпека 
праці під час миття агрегатів і деталей.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і 
шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та 
інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, 
газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов праці.

Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки 
безпеки. Встановлення додаткової сигналізації. Організація 
відпочинку.

Вимоги безпеки до навчальних, навчально-виробничих 
приміщень навчальних закладів.

Фізіологічні та психологічні основи трудового процесу 
(безумовні та умовні рефлекси. їх вплив на безпеку праці).

Пристосування людини до навколишніх умов у процесі 
праці (відчуття, сприймання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх 
вплив на безпеку праці.

Психофізичні чинники умов праці (промислова 
естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати 

ї :!с::хо.Югїчно! о розван іажеиня ) та їх вплив на безпеку праці.
Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо 

; безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.
Засобі і ко. і е кти в но і о з ах 11 ступ ра ц ін н и к ів .
І Евакуація і приміщень у разі аварії.
Тема 3. Основи пожежної безпеки
Характерні причини виникнення пожеж: порушення 

нрави : ви коріте там ня відкритого вогню і спектри чвої енергії.
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використання неп ід готовленої техніки в пожежонебезпечних 
місцях; порушення правил використання опалювальних 
систем, електронагрівних приладів, відсутність захисту від 
блискавки. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. 
Пожежна сигналізація,

Горіння речовин і способи його припинення. Умови 
горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. 
Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і 
незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття 
вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна,
вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості.
Пожежна техніка для захисту об'єктів: пожежні машини,
автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння,

„ . *вогнегасники, ручнии пожежний інструмент, їх призначення, 
будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі 
на об'єктах галузі. У ■

Організація пожежної охорони в галузі.
Тема 4. Основи е.іек і робезмеки 
[електрика промислова, статична і атмосферна. 
Особливості ураження електричним струмом. Вплив 

електричного струму на організм людини. Влектричні травми, 
їх види. Чинники вплив) на ступінь ураження людини 
електричним струмом: величина напруги, частота струму, 
шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість 
повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії 
електричного струму.

- Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки



ураження працівників електричним струмом.
Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими 

машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в 
електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та 
пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне
заземлення, їх призначення. Робота з переносними 
електросвітильниками.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та 
споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 
Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему
організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. 
Шкідливі виробничі чинники (шум, вібрація, іонізуючі 
випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив 
на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування*

Фізіологія праці. Дернування праці і відпочинку. 
Виробнича гімнастика, Додержання норм піднімання і 
переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці на тракторах.
Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонуваиня 

повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. 
1 Іравила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення: Природне освітлення. Штучне 
освіїления: робоче та. аварійне,. Правила експлуатації 
осві і лення.

Сані і арно-і юбутове  забе п е ч е н н я  працівників.
Гема 6. Па іання першої допомоги ноіернілим \ рай 

нещасних ви пал кі в



Основи анатомії людини.
Послідовність, принципи й засоби надання першої 

допомоги. Дії у важких випадках. -
Основні принципи надання першої допомоги: 

правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.
Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її 

склад, призначення, правила користування.
Перша допомога в разі запорошення очей, поранень, 

вивихів, переломів.
Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, 

стравоходу.
Надання першої допомоги в разі знепритомнення, шоку, 

теплового та сонячного удару, опіку, обмороження.
Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. 

Способи надання допомоги в разі отруєння чадним газові, 
алкоголем, нікотином.

Правила надання першої допомоги в разі ураження 
електричним струмом.

Оживлення. Способи штучного дихання, положення 
потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж 
серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та 
штучного дихання.

Транспортування потерпілого. І Іідгоговка потерпілого 
до транспортування. Вимоги до гране порти и\  засобів.

Гема 1. Вступ. Історія обробки металів.
історія обробки металів. Значення якісної обробки 

металів.
Гема2. Основні вітомосі і про метали іа сплави.
Внутрішня б\ нова мет алів р



Основні властивості металів: фізичні, хімічні, механічні, 
технологічні.

Випробування матеріалів на твердість.
Чорні метали, кольорові метали і сплави.
Чавун та його застосування.
Класифікація чавунів, їх одержання, властивості, 

маркування і застосування.
Сталь та її застосування.
Вплив вуглецю і постійних домішок на властивості 

сталей. Класифікація,, маркування, властивості і застосування 
вуглецевих сталей. Приклади виробів, виготовлених з 
вуглецевих сталей. Класифікація легованих сталей. Групи 
конструкційних та інструментальних легованих сталей їх 
маркування і застосування.

Кольорові метали і сплави. Сплави на основі алюмінію
міді.

Допоміжні матеріали. Захист поверхні деталей машин
.  . . .  ) І  -від корозії.

ІЗ иди антифрикційних матеріалів та їх застосування. 
Загальні відомості про пластмаси. Термо-реактивні і 

гермо-іілас пічні і пас і маси, їх склад,, властивості і
застосувавня.

І ума, її властивості і застосування.
Фарби і лаки. їх види, призначення і застосування.
Мал и во* мастильні матеріали і технічні рідини.
Характерне і ика та- марки палива для двигунів

вн\л рі и твого  порання. Способи отримання палива.
Мас і ильні матеріали,.’характеристика, класифікація та марки. 
Технічні рідини, класифікація, марки та застосування.



*

Корозія металів. Види корозії. Фактори, які впливають на 
процес корозії. Методи захисту металів від корозії. Способи 
захисту сільськогосподарської техніки від корозії.

Тема 3. Допуски, посадки та технічні вимірювання, 
стандартизація

Основні поняття і визначення: охоплювана поверхня (вал), 
охоплююча поверхня (отвір), розмір, відхилення розмірів, 
допуск, поле допусків.

Посадка, допуск посадки, зазор, натяг. Посадка в системі 
вала. Посадка в системі отвору.

Поняття про взаємозамінність деталей.
Основні поняття і означення: випуклість, угнутість, 

овальність, огранка, конусноподібність, бочкоподібність, 
сідлоподібність, відхилення від прямолінійності в площині, 
відхилення від прямолінійності  в просторі, відхилення в 
круглості, відхилення від паралельності площин і осей, 
відхилення від перпендикулярності площин і осей. Торцеве і 
радіальне биття.

Шорсткість поверхонь, параметри шорсткості, зразки 
позначення шорсткості поверхні.

Класифікація вимірювальних засобів. Кінцеві і штрихові 
міри довжини. Огляд універсальних засобів вимірювання: 
цяангенінструмен ги, мікрометричні інструменти, важільно- 
механічні та оптико-механічні прилади,

І Іонягтя про калібри і шаблони.
Вибір вимірювальних засобів.
Методи і засоби вимірювання цінових деталей.
Тема-І: Площ инне розмічання, іа пратгка інегруменіу .  

Р о ш іт к а ,  рубання,  правлення ,  г ич п я  та рігання меіалч .
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Площинне розмічання. Призначення і види розмічання. 
Інструмент і приладдя, що використовуються під час 
розмічання (їхні види, призначення, будова). Послідовність 
виконання робіт при розмічанні за шаблоном і зразком. 
Прийоми площинного розмічання. Способи визначення 
придатності заготовок і підготовка до розмічання. Визначення 
порядку розмічання. Способи виконання розмічання, 
перевірка розмічання і накернування деталей. Розмічання за 
кресленням і шаблоном. Розмічання від краю і центрових 
ліній. Механізація процесів розмічання (механічний, 
електричний кернер та інші пристосування).

Дефекти при розмічанні. Запобігання дефектам. 
Організація робочого місця. Безпечні методи праці.

Рубання металу. Призначення і використання 
слюсарного рубання.

Інструмент для рубання, вибір інструмента залежно від 
характеру роботи.

Послідовність робіт- при розрубуванні і обрубуванні 
поверхонь, вирубуванні канавок.

Раціональні прийоми ручного рубання різних металів. 
Рубання пневматичним (руба.іьним) молотком.. Можливі 
дефекти при рубанні, запобігання їм. Організація робочою 
місця, безпечні методи праці.

Випрямляння металу. Призначення і використання 
випрямляння. Способи і правила випрямляння листового, 
штабового і пруїкового матеріалу, труб: "Інструменти, 
прис і осування; які використовуються під час випрямляння. 
Механізація процесу випрямляння. Можливі д е ф е к т  при 
випрямлянні. Запобіжні заходи.
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Організація робочого місця. Безпечні методи праці.
Згинання металу. Призначення і використання згинання, 

правила і способи згинання лист,свого, штабового і круглого 
матеріалу за радіусом. Особливості згинання деталей із 
пружних матеріалів. Обладнання, інструмент і пристосування 
для згинання металу і труб, їхнє призначення і будова

Різання металу. Призначення, прийоми і способи різання 
металу ножівкою, ручними, важільними, дисковими, 
стрічковими пилами, абразивними кругами.

Ножівкове полотно. Розміри ножівок. Вибір 
ножівкового полотна залежно від властивостей розмірів 
обробл ю ваного матер і алу.

Будова ручної і механічної ножівок.
Будова ручних і важільних ножиць для різання 

листового металу. Ручні пневматичні і електричні ножиці* 
їхнє використання.

Організація робочого місця. Безпечніметоди праці.
Тема 5. Обпилювання металів, свердління, 

зенкерування і розвертання.
Обпилювання металу. Призначення і використання 

обпилювання у слюсарних роботах. Поняття про припуски 
на обпилювання і його величина.

Напил ки, їх відмінність за розміром і профілем насічки і а 
за номерами насічок,-Класифікація напилків. І ілпилки драчеві, 
личку вальні, бархаті, надфілі. Вибір напилків залежно від 

-т о ч н о с т і обробітку і розмір) припуску на обпилювання. 
Ново гження з напилками, догляд за ними.

1 Іослідовнїеть обробітку площин, криволінійних 
поверхонь, внутрішніх кутів. *



Прийоми обпилювання рівних поверхонь деталей, 
розпилювання криволінійних і фасонних прорізів і отворів з 
припасуванням за шаблоном і копіром.

Перевірочний інструмент: кронциркуль, штангенциркуль, 
масштабна лінійка, кутник, їх будова. Особливості 
обпилювання поверхонь широких, вузьких і паралельних.

Передові методи обпилювання, розпилювання та 
припасування (партіями, пакетами, за кондуктором).

Переваги механічного обпилювання і розпилювання. 
Обпилювальні верстати і пристосування, їхнє призначення 
та будова.

І Іравила роботи на обпилювальних верстатах.
Види браку при обпилюванні, причини його виникнення і 

заходи запобігання.
Організація робочого місця. Безпечні методи праці.
Свердління. Сутність 'свердління. Свердління ручне і т 

механізоване. Інструменти, пристосування, що 
використовуються при Свердлінні. Конструкція свердел. 
Свердла спіральні.

Правила загострення спіральних свердел. Свердлильні 
патрони. їхнє призначення та будова.

Свердлильні вер стат ,  тріскачки, дрилі, їхня будова та 
призначення,- поводження з ними. Пристосування, що 
використовуються при свердлінні.

Види свердління: наскрізне, глухе, за розміткою, 
шаблоном. >1 кіс гьсверд.ііння. Вимірювальні інструмен і и 
Охолодження, змащення при свердлінні.

Причини поломки свердел. Заточування свердел. |
механізований- інструмент для свердління: конструкція і



прийоми роботи. Брак при свердлінні, запобіжні заходи.
Організація робочого місця. Безпечні методи праці.
Зенкерування отворів. Призначення зенкерування. 

Конструкція зенкерів і робота з ними. Зенкерування під гвинт 
і шурупи. Охолодження і змащення при зенкеруванні. Брак 
при зенкеруванні, запобіжні заходи. Зенкерування отворів. 
Зенкування. Припуски на зенкерування і зенкування.

Організація робочого місця. Безпечні методи праці.
Розвертання отворів. Призначення і використання 

розвертання. Розвертання ручне і машинне. Способи 
розвертання циліндричних і конічних отворів. Припуски на 
розвертання. Різновиди конструкцій розверток і способи їх 
закріплення.

Технологічний процес і техніка розвертання отворів. 
Охолодження і змащення при розвертанні. Брак при 
розвертанні, запобіжні заходи.

Організація робочого Місця. Безпечні методи праці.
Т е м а  6 . Нарізування різьби, клепання. Термічна 

обробка сталі.
Нарізання різьби. Різьби, її призначення та елементи. 

Профілі різьби. Система-- різьби. Інструмент для нарізання
зовнішньої різьби, його констрх кція. Прийоми..на-рїзання }
зовнішньої різьби. Інструмені для нарізання внутрішньої | 
різьби, його конструкція. Прийоми нарізання різьби. 
Механізація нарізання різьби.

-■Перевірочний і вимірювальний інструмент, який 
використовується при нарізанні різьби.

Можливі дефекти при парі кінні рішим різних типів, 
запобіжні заходи.



Організація робочого місця. Безпечні методи праці.
Клепання. Призначення і використання клепання. 

Стандартні елементи заклепкових з'єднань: заклепки, форми 
головок, допустимі відхилення діаметра стержня, діаметра 
отворів під заклепки для точного і грубого складання.

Типи заклепок. Визначення розмірів заклепок за 
таблицями.

Вибір матеріалу і форма заклепок залежно від 
матеріалу деталей, що з'єднуються і характеру з'єднань.

Схема розміщення заклепок у міцному та 
міцнощільному швах. Визначення довжини заклепки 
залежно від товщини з'єднувальних деталей і типу з'єднань.

Інструменти і пристрої для ручного клепання, будова та 
правила користування ними.

Прийоми та способи ручного клепання. *
Дефекти у заклепкових з'єднаннях, їх усунення та

запобіжні заходи.
Організація робочої'# місця. Безпечні методи праці.

П рофсс і і ін о - і ір ак і  пчна ні д і  о гонка
( Т ( Т М У 2 - 1 В и р о б н и ч е  навчання 186 Темаї.І. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки в 

навчальній майстерні.
„Охорона праці, електробезпека, протипожежні заходи. 
Загальна характеристика навчального процесу. Роль 

виробничого навчання \ підвищенні кваліфікації робітників, 
і гани професійного росту.

(Ознайомлення і кваліфікаційною характеристикою
слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин іа 
\ стаз к\ вання і - 2 і о розрядів і програмою виробничою 
навчання. Причини виробничої о травматизм)* запобіжні



заходи. Правила поведінки біля конвеєра, транспортних 
шляхів, підйомних кранів, електричних ліній і силових 
установок.

Небезпека ураження електричним струмом. Види 
електротравм. Допустима напруга електроінструментів і 
переносних світильників. Заземлення обладнання 
/електрообладнання/, використання переносного заземлення. 
Захисне відключення, блокування. Правила безпечної роботи 
з електроінструментами, приладами, переносними 
світильниками. Запобіжні заходи короткого замикання, 
перевантаження електромережі, приладів, обладнання.

Основні засоби гасіння пожежі та правила користування 
ними.

Евакуація людей під час пожежі.
Ознайомлення з виробництвом.

Ознайомлення з ремонтною майстернею підприємства, її 
цехами, обладнанням, ».робочими місцями, технологічним 
процесом

Тема 1.2. Слюсарна справа.
Інструктаж за змістом занять, безпеки праці, організації 

робочої о місця.
Вправні
Р о  і м і ч а н п я .
розмічання осьових ліній, накернування. Перевірка 

розмічання і накернування деталей
розмічання за шаблоном, розмічання за зразком. 

розмічання за місцем, розмічання олівцем. Точне розмічання 
Д е ф е к т .  Розмічання механічним кернерами, іншими 
приладами.
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Організація робочого місця під час виконання 
розмічання. Безпечні умови праці. Інструменти, їх види і 
будова. Розмічальна плита. Визначення придатності заготовки 
чи деталі, підготовка до розмічання.

Рубання, правлення та гнуття металу.
Процес рубання металу, його складові.
Рубання зубилом листів сталі. Вирубування 

крейцмейселем прямолінійних і криволінійних пазів на 
широкій поверхні чавунних деталей за розмічальними 
рисками. Вирубування шару з поверхні чавунної деталі після 
попереднього прорубування канавок крейцмейселем і 
перевіркою розмірів вимірювальною лінійкою. Прорубування 
канавок канавковим крейцмейселем. Вирубування на плиті 
заготовок різних контурів із листового металу. Обрубування 
окрайка під зварювання. Правлення за допомогою ручного 
преса. Правлення труб"' із сортової сталі. Г нуття металу. 
Гнуття окрайка листової сталі в лещатах, на плиті з 
в и кори ста пням п р и с і ос у ва нь.

Рубання, правлення та гнуття металу з використанням 
електричного та пневматичного інструменту.

і Пуття кілець із дроту та з листової сталі. Гнуття труб \ 
спеціальному пристрої та з наповнювачем.

і Іравила раціонального і безпечного виконання робіт.
Рі іанниме галу
Різання груб - труборізом. Різання сталі абразивними 

кругами.
Різання металу з використанням ручного, електричного та-1 
пневматичного і не гр\ менту.
1 Гра ви л а раціональної о і б ез п е ч-н о г -о в н ко на н н я *роб і т.
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Оби плювання металу.
Обпилювання деталей різних профілів за коміром 

/кондуктором/
Обпилювання і зачищання різних поверхонь 

вручну.
Обпилювання і зачищання різних поверхонь з 
використанням електричного та пневматичного 
інструменту.

Правила раціонального і безпечного виконання робіт.
С вердліния, зенкерування,_______ зенкування.

розвірчуванняоз ворів.
Ознайомлення з будовою свердлильного верстата. 

Керування свердлильним верстатом.
Заі ос тре ння свердел.
Встановлення свердлильних патронів, перехідних 

втулок..
Кріплення свердел та-'заготовок.
Ручне та механізоване свердління.
Свердління наскрізного отвору за розміткою у металі 

рівної товщини. Свердління отворів у деталях за шаблонами.
; Свердління за кондуктором і розміткою. Свердління під 
розвірчування.

'Зенкерування просвердлених отворів під головки болтів; 
гвинтів, заклепок.

Зенкування.
Розвірчування вручну циліндричних і конічних отворів 

чорновими і настовими ро з вертка ми.
Ье ліска праці під час свердління. <ен керування, 

розвірчування отворів. *
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Правила раціонального і безпечного виконання робіт.
Нарізування різьби.
Підготовка інструменту до виконання роботи.

Прогін круглими і розсувними плашками різьби на 
гвинтах /болтах/.

Нарізування різьби на стержні.
Нарізування внутрішньої різьби. Прогін різьби мітчиком 

у наскрізних отворах.
Нарізування різьби мітчиками у наскрізних і глухих 

отворах.
Перевірка якості різьби.
Правила раціонального і безпечного виконання робіт.
Клепання.
Підготовка деталей до клепання, утворення отворів шд 

заклепкх в з'єднуваних деталях свердлінням або пробиванням. 
Зенкування гнізда, вставляння заклепки в отвір, клепання. 
Прийоми і способи клепання. Клепання двох і декількох 
листів нахлистом однорядним і багато рядним швами, 
заклепками з напівкруглими головками. Клепання двох листів 
сталі нахлистом, заклепками з потайними головками;

Запресування і ви пресування. Використання 
запресування і ви пресу ванн я втулок, пальців, інших деталей 
вручну і на гвинтовому пресі.

Виконання робіт з викорисіанням електричного га 
пневматичного інструменту.

11 ранила раціонального і безпечного виконання робі і .



обсл у го в у в а н н я Тема 1. Щозмінне, періодичне та сезонне технічне 
обслуговування тракторів та
сільськогосподарських машин

Щозмінне технічне обслуговування, його роль у системі 
технічного обслуговування тракторів, комбайнів і
сільськогосподарських машин.

Роль періодичного технічного обслуговування в системі 
технічного обслуговування. Періодичність проведення
технічного обслуговування тракторів, комбайнів і
сільськогосподарських машин ТО-1, ТО-2, ТО-3.

Порядок проведення технічного обслуговування №1 
тракторів, комбайнів і сільськогосподарських машин.

Зміст операцій сезонного технічного обслуговування під 
час переходу до весняно-літнього та осінньо-зимового періоду
експлуатації. Основні операції післясезонного технічного

г  *обслуговування машин.
Тема 2. Приймання? машин на ремонт, розбирання, 

складання
Види ремонту. Методи ремонту.
Приймання машин на ремонт, загальні вказівки щодо 

розбирання машин. Миття вузлів, деталей.
Інструменти, обладнання іа пристосування, що 

використовуються під час розбирання. Зняття двигуна, кабіни 
| та інших вузлів і агрегатів трактора.

Послідовність складання простих з'єднань і вузлів.
Тема 3. Ремоні тракторів, сільської осподареьких 

машин і комбайнів.
Технодої ічний процес розбирання двигуна на вузли.

Характерні види спрацювання у системах мащення га



охолодження. Технічні умови на ремонт. Дефекти приладів 
систем мащення та охолодження.

Характерні види спрацювання,-дефекти агрегатів, вузлів і 
приладів системи живлення. Порядок ремонту і технологічні 
умови для ремонту агрегатів, вузлів і приладів систем 
живлення.

Характерні види спрацювання, дефекти вузлів і деталей 
трансмісії. Порядок ремонту вузлів і деталей трансмісії

Характерні види спрацювання, дефекти деталей ходової 
частини.

Схема технологічного процесу складання трактора. 
Технічні умови на приймання трактора із ремонту.

Вимоги до робочих органів ґрунтообробних машин: 
плугів, лущильників, борін, котків, культиваторів. Характерні 
дефекти робочих і допоміжних органів. Способи ремонту, 
інструменти, пристосування для ремонту.

Вимоги до робочих органів посівних та садильних машин. 
Характерні дефекти їх робочих і допоміжних органів, 
способи ремонту. Інструменти, пристосування, ЩО 

використовуються під час ремонту.

Слюсарно-складальні роботи під час ремонт} садильних і 
посівних машин.

Характерні дефекти деталей машин для внесення добрив, 
і способи їх усунення. Пристосування та інструменти для 
І ремонту.

Характерні дефекти машин для збирання сіна, 
: зернозбиральних і спеціальних комбайнів.

Способи ремонте. Пристосування... і ще.гру мені ;і.



Т р а к то р и

необхідні для слюсарно-ремонтних робіт.
Тема 4. Зберігання сільськогосподарської техніки.
Зберігання сільськогосподарської техніки: значення, 

види, способи.
Постановка сільськогосподарських машин на зберігання

та їх зняття.
Тема 1. Вступ. Класифікація, загальна будова 

тракторів
Завдання предмета, зміст програми, порядок проведення 

занять.
Класифікація. Загальна будова тракторів. Схеми, 

розміщення та взаємодія вузлів і механізмів трактора.
Органи керування трактора. Пуск і зупинка двигуна.
Тема 2. Двигун.
Класифікація, загальна будова. л
Двигунвнутрішньогб. згоряння, його застосування. 

Класифікація двигунів. Обновні поняття і визначення: мертва 
точка, хід поршня, об’єм камери згоряння, робочий об'єм 
циліндра, ступінь стиску і літраж двигуна,

такт, повний об'єм циліндра.
Робочий цикл чо і при так того  д и з е л ь н о г о  двигуна та 

двотактово Карбюраторного двигуна. І Іо рядок роботи 
циліндрів двигунів.

Механізми і системи. Схема нумерації циліндрів двигуна.
Кривошипно-ша і \ нний мсхані гм, і азорозподільний 

і а декомпресійний механізми.
1 Іризначення, будова деталей кривошишю-шатуїйного і 
механізм) газорозподілу: фази газорозподілу.



Діаграма фаз газорозподілу. Регулювання зазорів між 
клапанами і коромислами.

Типи декомпресійних механізмів.
Ознайомлення в будовою і дією декомпресійного 

механізму двигуна.
Умови нормальної роботи кривошипно-шатунного та 

газорозподільного механізмів. Несправності КШМ.
Система охолодження.
Призначення системи охолодження.

Типи системи охолодження (водяний, повітряний), їх склад. 
Робота системи охолодження. Будова і принцип дії 
елементів системи охолодження (радіатора, водяного 
насоса, вентилятора, термостата). Контроль за роботою 
системи охолодження. Охолоджуючі рідини.

Основні несправності системи охолодження
Система мащення, л *
1 Іризначення системи мащення. Типи систем мащення. 

Поняття про тертя і мастильні матеріали. Схеми системи 
мащення.

Система мащення, Ті будова та робота. Будова та принцип 
дії системи мащення (масляною насоса, фільтрів, центрифуги, 
м а с л я н и х рад і ато р і в).

Основні несправності системи мащення.
Контроль за роботою системи мащення.
Сне і ема жив. іення.
[Іризначення, схема роботи системи живлення дизельних 

двигунів. Призначення і будова повітроочисників. 
Тхрбокоміїресор. Впускні і випускні ірубопроводи
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Сумішоутворення в дизелях.
Будова і робота системи живлення. Способи регулювання 

подачі палива у камери згоряння.
Підкачувальні насоси. Паливні насоси високого тиску. 

Призначення і типи регуляторів частоти обертання 
колінчастого вала двигунів.

Форсунки, паливо проводи, паливні фільтри.
Глушник.

Система живлення пускового двигуна 
Система пуску допоміжним двигуном.
Способи пуску двигунів. Будова пускового двигуна. 
Призначення та будова передавального механізму.
Засоби для полегшення пуску дизеля.
Особливості будови двигунів встановлених насамохідних 

комбайнах. _ л

Тема 3. Трансмісія тракторів.
Призначення, класифікація і схеми трансмісії тракторів. 

Призначення, класифікація та будова зчеплення, принцип 
дії.

Несправності муфт щеплення.

Призначення, класифікація коробок передач, роздавальних 
коробок, понижуючих редукторів їх будова та робота.

Проміжні з ’єднання та карданні передачі. Основні 
несправності коробки передач.

Ведучі мости.
Загальна відомості про ведучі мости тракторів



Призначення, будова і принцип дії головної передачі, 
диференціала.

Призначення та будова механізму блокування 
диференціала.

Ведучі мости гусеничних тракторів.
Кінцева передача, її призначення, будова та робота.
Основні несправності ведучих мостів.
Гальмові системи.
Призначення гальм на тракторах. Типи гальмівних 

механізмів. Будова і робота вузлів і деталей гальмових систем 
з механічним приводом.

Основні несправності гальмової системи

Тема 4. Ходова частина і рульове керування 
тракторів.

Загальні відомості про ходову частину.
Будова переднього мо^та. Розвал, схід коліс.
Маточини коліс, ти і ці .коліс, їхнє кріплення.
Пневматична шина, її призначення та будова. Розміри та 

позначення шин. Демонтаж та монтаж шин. Регулювання 
ширини колії коліс.
Ходова частина гусеничних тракторів

Механізми керування гусеничними тракторами.
Призначення, розміщення, будова, принцип дії рульового 

керування колісних тракторів.
Ос повні нес 11 ра в носі і ходо воїчасг ніш і

рульової-о керував няколіс них і гусенични.хіракгорів.

Гема 5. Наліпна гідросистема і рак  горі в
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Призначення та загальна схема роздільно-агрегатної 
гідравлічної системи. Основні агрегати системи, їхнє 
призначення, будова.

Будова начіпного механізму трактора.
Несправності начіпної гідросистеми.
Тема 6. Робоче та допоміжне обладнання тракторів. 

Призначення, класифікація, загальна будова валів відбору 
потужності тракторів (ВВП). Місце розміщення вала 
відбору потужності на тракторах, що вивчаються.

Приводні шківи, їхнє призначення, розміщення, механізми 
включення. Використання приводного шківа та валів 
відбору потужності. Несправності гідравлічної начіпної 
системи і робочого обладнання.

Будова кабіни. Вентиляція кабіни. Будова та привод 
склоочисника.

Тяго-зчіпні та буксирні,-ііристрої, гідрофікований гак
!,Є -

Гема 7. Електрообладнання тракторів.
Загальна схема електрообладнання тракторів. Джерела та 

споживачі електричної енергії.
Призначення, будова та робота свинцево-кислотного; 

ак\ мулятора. З'єднання акумуляторів у батареї. Маркування 
ак\ муляторних батарей.

Будова та робота генератора змінного струму.
І ІризшчеЇЇня;Будова та робота реле-ретулятора. Пуск 
двигуна електричним с тартером і значення його надійності.

Бу дова та принцип дії стартера.
.Призначення приладів ос в і і. тс і дія, .сигнал і лінії та
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контролю. їх розміщення.
Основні несправності електрообладнання___________________
Тема 1. Вступ. Історія розвитку сільськогосподарських 
машин.
Історія розвитку сільськогосподарських машин. Сучасні 
тенденції розвитку сільськогосподарських машин.
Тема 2. Ґрунтообробні машини і агрегати

Класифікація ґрунтообробних машин і агрегатів.
Плуги, їхнє призначення, класифікація та загальна будова. 

Лущильники
Лущильники, їхні типи, загальна будова.

Борони, котки. Комбіновані агрегати 
Борони, їхні типи та призначення. Будова зубових і дискових 
борін, що використовуються у певній зоні. Котки, їхня будова 
та призначення.Культиватори *

Культиватори, їхня класифікація, використання, будова.
Тема 3. Машини для приготування і а внесення добрив. 
Типи машин для приготування добрив. Типи машин для 
внесення добрив. Будова машин для розкидання органічних 
добрив та органічно-мінеральних сумішей. Будова машин для 
внесення безводного аміаку, рідкого добрива.
Тема 4. Сівалки.| . 

і Призначення, типи та будова висівних апаратів.
! насіннєпроводів і сошників.
; Загальна будова нинішніх сівалок для пунктирного висіву 
і кукурудзи та інших просапних культур 
Тема 5. Машини по дог. іяд\ за посівами 

і К\лін ива юри, рослинопідживлювачі, і ипи, загальна будова. 
Тема 6. Машини для хімічного захисту
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сільськогосподарських рослин.
Машини для протруювання зерна; типи, призначення,загальна

будова.
Машини для хімічного захисту рослин, іх призначення, типи, 
загальна будова
Тема 7. Машини для збирання соломи і заготівлі трав на 
сіно.
Типи косарок, їхня характеристика та будова.
Типи граблів. Будова поперечних, бокових, колісно-пальцевих 
граблів.
Тема 8. Льонозбиральні машини.
Будова льонозбиральних машин. Використання та будова 
л ьонозбиральних машин.
Тема 9. Картоплезбиральні машини
Машини для збирання картоплі. Використання та будова
картоплезбиральних машин.
Тема 10. Кукурудзозбиральні машини.
Будова кукурудзозбиральних машин."
Тема 11. Бурякозбиральні машини.
Будова машин для збирання цукрових буряків 
Тема 12. Зерноочисні машини.
Будова зерноочисної машини. Зерносушарки безперервної дії; 
їх будова.
Сортування зерна. Будова машин для сортування зерна 
Тема 13. Комбайни.
Заіальна будова зернозбирального комбайна. 1 Іризначення, 
будова основних робочих органів комбайна 
Тема 14. Сучасна сільськогосподарська техніка
Сучасна сі: пюджо господарська техніка, будова, і гру! шлЧ'ЄНігя.
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Тема 1.3. Система технічного обслуговування і 
ремонту машин.

Інструктаж за змістом занять, безпеки праці, організації 
робочого місця.

Вправи:
Обслуговування основних систем тракторів та 

сільськогосподарських машин.
Операції щоденного технічного обслуговування.
Виконання періодичного технічного обслуговування №1 і 

сезонних.
Визначення несправностей простими діагностичними 

методами.
Ремонт типових з’єднань та деталей.
Зовнішнє очищення і миття тракторів ^ а  

сільськогосподарських х-їашин, підготовка їх до ремонту. Злив 
масла з картера двигуна-' і трансмісії. Промивання картерів. 
Розбирання на агрегати, вузли та деталі.

Ремонт кабіни. Визначення пошкоджень 'на корпусі 
кабіни, капоті, дверях. Підготовка пошкодженого місця до 
зварювання. Ремонт сидіння, замків, клямок дверей.

Розбирання зчеплення. Клепання накладок.
Розбирання і миття коробок передач. Підготовка корпуса 

коробки передач для накладання зварювальних швів.
Розбирання карданної передачі. Заміна хрестовини і вала. 

Складання карданної передачі.
Розбирання, миття деталей задньої о: моста.
Ремонт пошкоджених різьбових з'е знань.
Очищення рам. Заміна непридатних траверсі в. холодне
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правлення рами.
Правка бортів і дисків колеса. Заміна шпильок, втулок і 

гайок колеса. Складання коліс.
Участь у складанні сільськогосподарських машин, 

тракторів.
Установлення основних агрегатів, вузлів і механізмів.
Постановка тракторів і сільськогосподарських машин на 

зберігання.
Тема і . Ознайомлення з виробництвом, безпека праці 

під час слюсарно-ремонтних робіт
Інструктаж з безпеки праці, промислової санітарії і 

пожежної безпеки на підприємстві. Застосування засобів 
індивідуального та колективного захисту. Ознайомлення з 
підприємством. Ознайомлення з обладнанням, інвентарем, 
інструментами, схемою безпечного пересування працівників у 
виробничому підрозділі. Взаємозв'язок виробничого підрозділу з 
іншими виробничими підрозділами підприємства (організації, 
установи). Ознайомлення- з робочими місцями слюсаря. 
Інструктаж з безпеки праці на робочому місці.

Тема 2. Самостійне виконання робіт слюсаря з 
ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 
складністю 1 -2-ю розрядів

Самостійне виконання робіт на робочому місці слюсаря з 
ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1 -2-го 
розрядів у відповідності до вимог кваліфікаційної 
характеристики і з використанням сучасних технологій, 
І Петру- мен ту, пристроїв, обладнання. Дотримання норми правил 
безпеки пращ, виробничої санітарії га проти пожежної-о захисту.



Примітка: Детальна програма виробничої практики 
розробляється кожним навчальним закладом 
окремо з врахуванням сучасних технологій, 
новітніх устаткувань та матеріалів, умов 
виробництва, за погодженням з підприємствами 
- замовниками кадрів та затверджується в 
установленому порядку.

П р оф ссій н о-теор и ти ч н а  п ідготов к а
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С л ю сар н а  справа 10 Тема 6. Нарізування різьби, клепання. Термічна
обробка сталі.

Нарізання різьби. Різьби, її призначення та елементи. 
Профілі різьби. Система різьби. Інструмент для нарізання
зовнішньої різьби, його конструкція. Прийоми нарізання
зовнішньої різьби. Інструмент для нарізання 
різьби, його конструкція.__ Прийоми нарізання__різь

внутрішньої 
(нг

Механізація нарізання різьби.
Перевірочний і вимірювальний інструмент, який

використовується при нарізанні різьби.
Можливі дефекти 11 ри нарізанні різьби різних типів,

запобіжні заходи.
Орг ані sa ці я робочого місця, безпечні методи праці.
Клепанії я . __Призначення___[  використання клепання.

Ç гамдар пі і е іемен і и заклепкових з'< днлнь: заклепки, форми 
головок, допустимі відхилення діаметра стержня, діаметра

І "" " т  .  ...... ”  "" ' " •............... .  ' .............. '

отворів під заклепки для ю ч н о т  і грубого складання.
Типи заклепок. _Ви іначення :ро їм і рів зак. іеі іок__ за

таблицями.
Ви бір л а і ері а. о. _ і  _ форма зак. і емок залеж їй > від
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Виробниче навчання

матеріалу деталей, що з'єднуються і характеру з'єднань.
Схема розміщення заклепок у міцному та 

міцнощільному швах. Визначення довжини . заклепки 
залежно від товщини з'єднувальних деталей і типу з'єднань.

Інструменти і пристрої для ручного клепання, будова та 
правила користування ними.

Прийоми та способи ручного клепання.
Дефекти у заклепкових з'єднаннях, їх усунення та 

запобіжні заходи.
Організація робочого місця. Безпечні методи праці.
Термічна обробка сталі.
Суть і призначення термічної обробки. Види термічної 

обробки. Дефекти при термічній обробці сталі.
Мета поверхневого зміцнення стальних виробів. Види 

поверхневого зміцненуя: термічна обробка, пластичне 
Д__ деформування, поверхневе гартування.

П роф есійно - п р а к т и чна п ід г о т о в к а _____ ,>■

-П Тема 1.3. Система технічного обслуговування і
ремонту машин.

Інструктаж за змістом занять, безпеки праці, організації 
робочого місця.

Вправи:
Обслуговування основних систем тракторів та 

сільськогосподарських машин.
Операції щоденного технічного обслуговування.
Виконання періодичного технічного обслуговування № 1 і 

сезонних.
Визначення несправностей 

методами.
прос і ими діагнос і ичними
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Ремонт типових з’єднань та деталей.
Зовнішнє очищення і миття тракторів та 

сільськогосподарських машин, підготовка їх до ремонту. Злив 
масла з картера двигуна і трансмісії. Промивання картерів. 
Розбирання на агрегати, вузли та деталі.

Ремонт кабіни. Визначення пошкоджень на корпусі 
кабіни, капоті, дверях. Підготовка пошкодженого місця до 
зварювання. Ремонт сидіння, замків, клямок дверей.

Розбирання зчеплення. Клепання накладок.
Розбирання і миття коробок передач. Підготовка корпуса 

коробки передач для накладання зварювальних швів.
Розбирання карданної передачі. Заміна хрестовини і вала. 

Складання карданної передачі.
Розбирання, миття деталей заднього моста.
Ремонт пошкоджених різьбових з'єднань. •*
Очищення рам. Заміна непридатних траверсів, холодне 

правлення рами.
Правка бортів і дисків колеса. Заміна шпильок, втулок і 

гайок колеса. Складання коліс.
Участь у складанні сільськогосподарських машин, ! 

тракторів.
Установлення основних агрегатів, вузлів і механізмів. 

Постановка трак горів і сільськогосподарських машин на і 
і зберігання
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О Тема 1.ТО іремонт двигуна.
Характерні несправності двигуна. Технологічна | 

послідовність розбирання механізмів та систем двигуна, і

( І’< і МУЗ-2
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складання двигуна з вузлів. Ремонт блока і головки блока 
циліндрів. Ремонт розподільчого механізму. Притирання 
клапанів вручну. Способи ремонту, пристосування та 
інструмент для ремонту.

Ремонт систем мащення, живлення та охолодження 
двигунів. Характерні дефекти вузлів і деталей системи 
охолодження, мащення і живлення. Технологія розбирання 
вузлів системи охолодження, мащення і живлення. 
Обладнання, інструменти для ремонту радіатора. Заміна 
пошкоджених трубок. Припаювання трубок до опорних 
пластин. Збирання радіатора і контрольне випробовування.

Ремонт системи живлення -  паливний бак, фільтри 
палива, повітроочисники, паливопідкачувальний насос 
низького тиску.

Випробовування форсунок на якість розпилювання. *

Контроль якості ремонту.
Ремонт редуктора пускового двигуна.
Технічне обслуговування двигуна (без регулювання 

клапанів двигуна).
Тема 2.ТО гаремом і трансмісії.
Характерні несправносч і трансмісії. Технологія 

розбирання та ви значення видів спрацювань трансмісії.
Ремонт муфти зчеплення. Розбирання муфти зчеплення, 

виявлення дефектів. Наклеювання і наклепування накладок. 
Підбір і заміна пружин, підшипників.

Збирання і регулювання муфти зчеплення. Перевірка 
я кос і і ремон іу .

Ремонт механічних коробок передач тракторів. 
Розбирання, миття і вибраковування деталей, шестерень.



втулок, шліцьових валиків, підготовка корпуса коробки 
передач для налагодження збірних або клеєних швів, 
накладних латок.

Збирання коробки передач. Збирання механізму 
переключення передач.

Перевірка якості роботи.
Ремонт заднього моста колісних тракторів. Вибраковка 

деталей. Ремонт диференціала. Ремонт місць посадки 
підшипників на валах, коробці диференціала і маточин коліс. 
Збирання заднього моста регулювання і перевірка якості 
ремонту.

Технічне обслуговування трансмісії.
Тема ЗЛО та ремонт ходової частини та механізмів 

керування.
Технічне обслуговування та ремонт несучої системи. ф

Технічне обслуговування та ремонт підвіски.
Технічне обслуговування та ремонт коліс.
Технічне обслуговування, ремонт, складання і 

установлення вузлів та деталей рульового механізму і 
приводу без гідро підсилювача.

Технічне обслуговування та ремонт гальмівної системи з 
механічним та пневматичним приводом.

Тема 4.ТО та ремон і груп гообробних і посівних 
машин

Характерні дефекти робочих і допоміжних органів 
грунтообробних, посівних, садильних машин та машин для 
захист) рослин. Способи ремонту, пристосування га 
інструменти для ремонту. Складання 
обслх говмвання машин.

іехнічне
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Тема 5.Ремонт та ТО дощувальних машин.
Характерні дефекти деталей дощувальних і поливних 

машин, насосних станцій. Способи ремонту, технічні умови 
на ремонт. Перевірка якості складання і технічне 
обслуговування машин.
Тема 6.Ремонт машин і обладнання для тваринницьких 
ферм і комплексів.

Характерні несправності доїльних апаратів, вакуумних 
насосів, молочних сепараторів. Технічне обслуговування та 
ремонт доїльних апаратів, вакуумних насосів, молочних 
•сепараторів.

Ремонт, регулювання транспортерів для видалення гною. 
Пристосування та інструменти, що використовують під час 
ремонту транспортерів для видалення гною.

Характерні несправності автонапувалок. Способи 
ремонту.

Гема 7.Ремоіп та ТО комбайнів.
Ремонт та збирання жатки, підбирача, похилої камери, 

| молотильного апарату, молотильні і ріжучі барабанів, 
| очистки, копнувача, бункера, подрібнювана,, бітсрів 

приймальних та відбійних, вентиляторів комбайнів, бункерів 
зберігання зі шнеком, валів карданних, варіаторів, муфт, 

ї транспортуючих і ірис і роїв, і ичкови ладячі в
картоплезбиральних комбайнів. Технічне обслуговування 

І комбайна.
Л ема 8.Ремон і та ТО
Технологія розбирання 

при іадів.
І Іпистосування та інстіт

приладів е. іек і риобладнання.
а і'регаті в елек і рообладнання

Ч меч Іи для ремонту

і а
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Т р а к то р и 20

і

Технічне обслуговування агрегатів і 
прилад і в електрообладнання.

Тема 1. Двигун
Кривошипно-шатунний і газорозподільний механізми 

двигуна
Особливості кривошипно-шатунного і газорозподільного 

механізмів обслуговуючих тракторів. Призначення та основні 
елементи блок-картера. Будова і встановлення гільзи циліндри 
в блоці. Головка циліндра її будова, кріплення. Шатунно- 
поршнева група. Призначення, умови роботи. Підбір поршнів, 
•поршневих кілець, шатунів.

Фази газорозподілу, їх впливи на роботу двигуна. 
Регулювання зазору між коромислом і стержнем клапана, між 
стержнем клапана і штовхачем.

Призначення, будова та регулювання декомпресійного 
механізмів.

Система охолодження та мащення. Будова вузлів та 
деталей, принцип дії

Система живлення. Будова вузлів та деталей, принцип дії.
Гема 2. Трансмісія факторів. Механізми керування 

і рак горів.
'Зчеплення, коробка передач - особливості будови, 

регулювань, можливі дефекти.
Карданні передачі, ведучі мости та кінцеві передачі 

колісних тракторів -  особливості будови, регулювань, 
можливі дефекти.

Ходова частина колісних тракторів. Регулювання ширини 
колії задніх коліс.

Будова" переднього моста. 1 Ірис: осування для



регулювання колії передніх коліс. Основні несправності.
Рульове керування колісних машин, його будова і робота. 

Регулювання рульового керування, основні несгіравйості.
Тема 3. Гідравлічна система
Схема, будова і робота основних агрегатів роздільно- 

агрегатної гідравлічної системи. Основні несправності 
гідравлічної системи.

Тема 4. Електрообладнання трактора
Схеми електрообладнання трактора. Правила 

приготування електроліту. Густина електроліту та його 
рівень. Зарядження акумуляторних батарей, їх зберігання, ! 
несправності акумуляторних батарей та способи їх усунення..

Будова і принцип дії магнето Технічна характеристика 
генераторів змінного струму і основні несправності.

для обробітку грунту. Основні регулювання, несправності.
Тема 2. Силосозбиральні машини
І Іризначення та будова причіпних силосозбиральних 

комбайнів. І Іідтотовка силосного комбайна до робот ,  основні 
регулювання га несправності.

Гема 3. Дощувальні машини
Загальна будова і схема дії далекое грум ного 

дощувального наліпного агрегату. Умови його застосування. 
Складання окремих вузлів і монтаж машини. Експлуатація, 
профілактичний огляд. Характерні несправності та методи їх 
зсунення. *

С іл ь сь к о го сп о д а р сь к і  2(1
м аш ин и

Гема 1. Комбіновані МІ ТА для обробітку грунту
Особливості будови, роботи та технічного
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Тема 4. Машини та обладнання для 
тваринницьких ферм і комплексів

Обладнання для доїння корів, їх будова і принцип 
роботи. Регулювання доїльного обладнання.

Вакуум-насоси. Транспортери для видалення гною. 
Похилий транспортер. Поворотне та натяжне обладнання.

Автонапувалка, будова, правила монтажу, регулювання 
зворотного клапану.

Тема 5. Комбайни 
Призначення та будова зернозбирального 
комбайна, основні вузли та агрегати, їх 
регулювання. Основні несправності та 
способи їх усунення, 

іа к гич на підго то вка

1.Виробниче навчання
Тема 1. Інструктаж з безпеки прані та пожежної безпеки в 
навчальній майстерні

Роль слюсаря- р е м он тії и к а у тривалій продуктивній 
експлуатації машинно-тракторного парку. Ознайомлення з 
переліком робіт, які необхідно виконати під час підвищення 
кваліфікації, кваліфікаційною характеристикою слюсаря но 
ремоніу сільськогосподарських машин і устаткування 3-го 
розряду і програмою виробничого навчання.

Безпека праці _\ навчальних майстернях. Використання 
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального 
захист) .

Використання респіраторів. Захист від статичної 
електрики. Збереження спецодяг, і запобіжних пристосувань. 
Перша допомога при \ раженні електричним стр\ \1ом.
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Гасіння пожежі у навчальній майстерні.
Евакуація людей і матеріальних цінностей під час пожежі.
Тема 2. Слюсарно-ремонтні роботи
Інструктаж за змістом занять, безпеки праці, організації 

робочого місця.
В п рави :
Паяння. Підготовка поверхонь для паяння м'якими та 

твердими припоями. Підбір і підготовка флюсів. Очищення, 
нейтралізація і промивання місць з'єднання після паяння.

Склеювання. Підготовка поверхонь, підбір клеючих 
речовин, виконання операцій із склеювання деталей. 
Контроль якості.

Клепання. Виконання клепальних робіт середньої 
складності вручну та за допомогою механізмів. Контроль 
якості. л

Ш а б р у в а н н я . І Ііді отб'вка поверхонь та інструменту до 
шабрування. Підготовка Ділити і допоміжних матеріалів до 
шабрування. Шабрування поверхонь за 11-12 квалітетами.

Попереднє і остаточне шабрування широких і вузьких 
поверхонь.

Перевірка-'точності розміщення пришабрених поверхонь і 
точності шабрування.

Правила раціонального і безпечного виконання робіт
Пригонка та припасування. Способи та прийоми 

виконання притики га припасування деталей середньої 
складності. Інструмент, пристосування га обладнання, які 
використовуються під час виконання мри гонки та 
припасування.

Контроль якості. *
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і

Тема 3.Система технічного обслуговування і ремонту
машин

Ремонт двигуна.
Інструктаж за змістом занять, безпеки праці, організації 

робочого місця.
В п рави :
Розбирання двигуна і підготовка його до ремонту. Ремонт 

блока і головки блока циліндрів. Видалення накипу, 
визначення тріщин, пробиття обломів. Підготовка дефектного 
місця до зварювання, заклеювання. Встановлення зношених 
різьбових отворів в блоці, заміна шпильок. Участь в 
гідравлічному випробовуванні блоку.

Участь в ремонті шатунно-поршневої групи під наглядом 
слюсаря вищої кваліфікації.

Ремонт газо-розподіль'чого механізму. Перевірка плоскості 
прилягання головки до блоку на коробления виступами або 
утопления клапанів. Ознайомлення з" порядком користування 
комплектом фрез і фрезерування клапанних гнізд. | 
Притирання клапанів вручну. Участь в перевірні якості! 
ремоні у.

Ремот епеїеми мащення. Розбирання масляного насосу і 
масляних фільтрів, виявлення їх дефектів. Ремоні шпонкових 
канавок в шестернях, зачищення щільних викришувань і 
задирок, вибраковка зношених шестерень.

У масть--в випробовуваннях масляного насосу на стенді. 
Промивка фільтруючих елементів масляних фільтрів, 
усунення їх дефектів. Учасзь > регулюванні клапанів і 
перевірки пропускної щатності фільтрів на стенді.

Ремонт системи охолодження. Розбирання, “'•визначення



несправностей, ремонт, водяних насосів, термостатів. 
Перевірка радіатора, заміна трубок. Перевірка якості ремонту.

Ремонт системи живлення -  паливний бак, фільтри палива, 
повітроочисники, паливопідкачу вальний насос низького 
тиску.

Випробовування форсунок на якість розпилювання.
Ремонт паливогіроводів високого і низького тиску. Участь 

в ремонті і регулювання паливного насосу під наглядом 
слюсаря вищої кваліфікації.

Ремонт трансмісії трактора.
Інструктаж за змістом занять, безпеки праці, організації 

робочого місця.
В п рави:
Ремонт муфти зчеплення. Розбирання муфти зчеплення, 

виявлення дефектів. Наклеювання і наклепування накладок. 
Підбір і заміна пружин, підшипників.

Збирання і регулювання муфти зчеплення. Перевірка 
якості ремонту.

Ремонт механічних коробок передач тракторів.
Розбирання, миття і вибраковування деталей, шестерень, 
в і улок: шліцьових валиків. підготовка корпуса коробки 
передач для налагодження збірних або клеєних швів, 
накладних латок.

Збирання коробки передач. Збирання механізму
переключення передач. Перевірка якості роботи.

Ремоні заднього мес та колісних факторів. Вибраковка 
деталей. Ремонт диференціала. Обирання заднього моє та. 
регулювання і перевірка якості ремонту.

ТО  і а ремон і еі. п>ськапосно царських миііініГ:
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Інструктаж за змістом занять, безпеки праці, організації 
робочого місця.

В п рави : •
Ремонт та складаннясівалки з вузлів та деталей.
Висівніапаратисівалок -  установлення і регулювання.
Сошники дисковісівалок -  ремонт, установлення.
Ремонт машин для захисту рослин. Розбирання 

обприскувача, обпилювача. Ремонт вузлів і деталей, перевірка 
якості ремонту. Підготовка машин до роботи.

Розбирання обслуговуючих машин з 
необхідних інструментів, пристосувань, 
транспортного обладнання. Визначення 
дефектів вузлів і деталей.

Ремонт рам. Ремонт робочих органів грунтообробних 
машин.

Збирання і регулювання робочих органів грунтообробних 
маш ин.

Т О  і а  р е м о н т  д о щ у в а л ь н и х  і п о л и в н и х  м а ш и н .
Інструктаж за змістом занять, безпеки праці, організації 

робочого місця.

використанням 
під'ємного і 
зношування і

В п р а в и :
Виявлено несправності і дефектів, р е м о т  вузлів і деталей 

дощувальних і поливних машин. І Іеревірка якості ремонту. 
Технічне обслуговування машин

Р о м н и  і о б л а д н а н н я  т в а р и н н и ц ь к и х  ф е р м  і к о м п л е к с і в

Інструктаж за змістом занять, безпеки праці, організації 
робочої о місця.

В п р а в и :
Розбирання доїльних . т а р а ; їв. транспортерів для
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видалення гною, автонапувалок, вакуумних насосів, молочних 
сепараторів вибраковування окремих деталей. Ремонт 
дефектних, заміна зношених деталей. Збирання обладнання, 
підготовка його до роботи.

Ремонт комбайнів.
Інструктаж за змістом занять, безпеки праці, організації 

робочого місця.
В п рави:
Ремонт силосозбирального комбайна. Розбирання 

силосного комбайна, дефектування вузлів і деталей.
Ремонт різального апарата, ланцюгів транспортера.
Заточування за допомогою подрібнюючого апарата.
Участь в проведенні балансування різального барабана.
Ремонт зернозбирального комбайна. Розбирання 

різальногоапарату і мотовила, дефектування деталей. Защна 
підшипників і лопастей вентилятора.

Виправлення погнутого валу. Заміна зношених сегментів.
Правка зігнутих і скручених пальців різальногоапарата. 

Участь в перевірці молотильного апарату на биття та 
балансування.

Ремонт втулок, планок транспортерів. Переклепування 
планок похилого транспортер} на пристосуванні.

Заміна зношених деталей ходової част ини комбайна.
Участь в ремонті і ідравлічної системи і електрообладнання 

комбайна.
Збирання вузлів і агрегатів комбайна. Регулювання. Участь 

в обробні і перевірці роботи.
Р е м о н  і а і ц е  і а і і в і п р и ,  і а д і в о ,  і е к  і р о о б л а д н а н  ня

1 нет р\ к і а-ж за змістом занят ь, безпеки праці, зтрганізапії
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робочого місця.
В п рави :
Розбирання приладів запалювання і освітлення тракторів.
Участь у ремонті електрообладнання.
Підготування акумуляторних батарей до зарядки.
Технічне обслуговування агрегатів і приладів

електрообладнання.____________  _____________ _______ _____
Тема 1.Ознайомлення з виробництвом, безпека праці 

під час слюсар но-ремонти их робіт
Інструктаж з охорони праці, промислової санітарії і 

пожежної безпеки на підприємстві. Застосування засобів безпеки 
праці і індивідуального захисту. Ознайомлення з підприємством. 
Ознайомлення з обладнанням, інвентарем, інструментами, схемою 
безпечного пересування працівників у цеху. Взаємозв'язок цеху»з 
іншими цехами. Ознайомлення з робочими місцями слюсаря. 
Інструктаж з безпеки праці на робочому місці.

Тема 2. Самостійне виконання робіт слюсаря $ 
ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 
складністю 3-го розряду

Самостійне виконання робіт на робочому місці слюсаря з 
ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го 
розряду \ відповідності до вимог кваліфікаційної 
характеристики і з використанням сучасних технологій, 
інструменту, пристроїв, обладнання. Дотримання норм і правил 
охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. 
Примітка: Детальна програма виробничої практики

розробляється кожним навчальним закладом 
окремо г врах\ ванням сучаснихД технологій.



новітніх устаткувань та матеріалів, умов 
виробництва, за погодженням з підприємствами 
- замовниками кадрів та затверджується в 
установленому порядку.

*


