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Т рактористА 1 Г ракторисгА2

1. Професійно-теоретична підготовка
______і__________________________________________________

.337 246 91

3. Професійно-практична підготовка - 246 168 78
4. Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна 

атестація при продовженні навчання)
14 *7

І
1

5. Консультації 16 и  -
6. Загальний обсяг навчального часу (без п.5) 597 421 274

Професійно-теоретична підготовка

Одиниця модуля Предмет Кількість
годин

Зміст програми

1 2 3 4

ТрА1-1 164

Трактори 28 Тема 1. Класифікація та загальна будова тракторів
Завдання з технічного переоснащення сільського- господарства.
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Трактори 28 Тема 1. Класифікація та загальна будова тракторів
Завдання з технічного переоснащення сільського господарства. 

Поняття про трактор. Історія та перспективи розвитку 
тракторобудування.

Класифікація тракторів за призначенням, тяговими зусиллями, 
будовою ходової частини. Основні частини колісного та гусеничного 
тракторів. Технічні характеристики тракторів, що вивчаються.

Особливості безпечності конструкцій основних типів тракторів.

-

Тема 2. Двигун.
Класифікація та загальна будова двигунів внутрішнього згоряння.
Поняття та принцип дії двигуна внутрішнього згоряння. Поняття 

про "мертві точки", хід поршня, робочі об’єми циліндра (літраж), ступінь 
стиснення.

Робочий процес чотиритактного дизельного двигуна.
Переваги та недоліки двотактного двигуна порівняно з 

чотиритактним.
Багатоциліндрові двигуни, їх переваги. Порядок роботи циліндрів 

багатоциліндрових двигунів. Економічність роботи двигуна.
Основні механізми та системи двигуна, їх призначення та 

розміщення.
Розвиток конструкцій двигунів внутрішнього згоряння.
Технічні характеристики двигунів.

Тема 3. Кривошипно-шатунний механізм.
Призначення та загальна будова кривошипно-шатунного 

механізму.
Деталі групи остова: блок-картер, головка, циліндри двигунів, 

гільзи, їх призначення, будова і кріплення. Прокладки.
Деталі групи поршня та шатуна: поршень, поршневі кільця, 

поршневий палець, шатун, шатунні підшипники, призначення, будова, 
умови роботи.

Деталі групи кривошипно-шатунного механізму: колінчастий вал, 
маховик, корінні підшипники, пристрої для фіксації колінчастого вала,
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масло-відбивачі і сальники, їх призначення, будова, умови роботи, 
встановлення.

Діючі сили і моменти.
Технічне обслуговування кривошипно-шатунного механізму. 
Умови, що забезпечують довгочасну і безперебійну роботу 

кривошипно-шатунного механізму. Зовнішні ознаки несправностей, 
способи їх визначення та усунення.

Лабораторно-практичні роботи:
1. Будова та робота деталей групи остова кривошипно-шатунного

механізму. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним 

розбиранням та складанням.

2. Будова та робота деталей групи поршня, шатуна та колінчатого

вала кривошипно-шатунного механізму. Вивчення взаємодії деталей з
*

частковим або повним розбиранням та складанням.
’

| { ‘

Тема 4. Газорозподільний та декомпресійний механізми.
Призначення механізму газорозподілу та його робота. Основні 

частини механізму та їх призначення. Фази газорозподілу.
Клапани: будова, умови роботи впускних та випускних клапанів, 

втулки клапанів. Клапанні пружини. Спосіб кріплення пружин.
Будова розподільних валів двигунів. Допуски осьового розбігу. 

Підшипники розподільного вала.
Розподільні шестерні, їх кріплення. Мітки для встановлення 

шестерень.
Деталі розподільного механізму, будова, встановлення та робота.
Декомпресійний механізм двигунів, його призначення, будова та
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робота. Умови нормальної роботи газорозподільного механізму.
Регулювання газорозподільного та декомпресійного механізмів. 

Перевірка герметичності клапанів та їх притирка.
Основні несправності газорозподільного та декомпресійного 

механізмів, способи їх виявлення та усунення.
Основи будови турбокомпресора.
Технічне обслуговування газорозподільного та декомпресійного 

механізмів. Вимоги безпеки.
Лабораторно-практична робота:

1. Будова та робота газорозподільного та декомпресійного 
механізмів. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним 
розбиранням та складанням.

Тема 5. Система охолодження. Охолодні рідини.
Вплив температури на роботу двигуна.
Призначення, класифікація і дія системи охолодження. л
Способи охолодження та їх порівняльне оцінювання, загальна 

будова і робота рідинної системи охолодження.
Умови нормальної роботи рідинної системи охолодження та 

оптимальна температура двигуна. Охолодні технічні рідини. Основні 
операції з догляду за рідинною системою охолодження. Натяг пасів 
вентилятора. Догляд за системою охолодження взимку. Незамерзаючі 
суміші та вимоги безпеки з ними. Вимоги до води. Способи 
пом'якшення води. Перевірка роботи термостата. Видалення накипу із 
системи охолодження.

Призначення, загальна будова і робота повітряної системи 
охолодження. Зовнішні ознаки порушення нормальної роботи системи 
охолодження, причини порушень та шляхи їх усунення.

Технічне обслуговування систем охолодження.
Вимоги безпеки.

Лабораторно-практичні роботи:
1. Будова та робота системи повітряного охолодження. Вивчення

5



•-

взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

2. Будова та робота системи рідинного охолодження. Вивчення 

взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням

Тема 6. Система мащення. Мастильні матеріали.
Поняття про тертя у машинах. Види тертя: сухе, рідинне, 

напіврідинне. Умови, що забезпечують рідинне тертя. Основні 
властивості мастильних матеріалів, їх марки.

Будова і дія фільтрів грубого та тонкого очищення. Принцип дії 
реактивної масляної центрифуги.

Способи подавання оливи до тертьових поверхонь деталей 
двигунів.

Будова та робота масляного насоса, фільтра, радіаторів та 
контрольно-вимірювальних приладів. Клапани системи мащення, їх 
призначення та дія.

Основні операції технічного обслуговування системи мащення.
Зовнішні ознаки порушення нормальної роботи системи мащення, 

причини порушення та способи їх усунення.
Безпека праці та протипожежні заходи під час проведення 

технічного обслуговування. Охорона навколишнього середовища від 
забруднення.

Лабораторно-практична робота:
1. Будова та робота системи мащення. Вивчення взаємодії 

деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

Тема 7. Система живлення. Паливо.
Утворення пально-повітряної суміші у дизельних двигунах та її 

згоряння. Системи живлення дизельних двигунів.
Способи очищення повітря. Повітроочисники. Турбокомпресори,
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будова і принцип дії.
Паливні баки, фільтри, паливопідкачувальні насоси, 

паливопроводи. Паливні насоси високого тиску (рядні і розподільного 
типу). Привід, установлення паливного насоса. Форсунки. Визначення 
непрацюючої форсунки на двигуні, що працює.

Кут випередження подавання палива, його перевірка і 
встановлення.

Всережимний регулятор частоти обертання колінчастого вала 
двигуна.

Утворення паливної суміші у карбюраторних пускових двигунах. 
Поняття про нормальну, збіднену та збагачену суміші. Будова, робота та 
регулювання карбюраторів, що встановлені на пускових двигунах.

Паливо для двигунів внутрішнього згоряння та шляхи його 
економії.

Охорона навколишнього середовища від забруднення 
нафтопродуктами.

Технічне обслуговування системи живлення. ^
Вимоги безпеки.

Лабораторно-практичні роботи:
1. Будова та робота системи подачі та очистки палива. Вивчення

взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

2. Будова та робота системи подачі та очистки повітря. Вивчення 

взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складання

Тема 8. Система пуску
Умови, що необхідні для пуску карбюраторного та дизельного 

двигунів. Поняття про пускову частоту обертання колінчастого вала. 
Способи пуску тракторних двигунів, їх порівняльне оцінювання. 
Особливості будови кривошипно-шатунного механізму, мащення 

та охолодження пускового двигуна. *
7



Будова передавального механізму пускового двигуна.
Пристрої, що полегшують пуск дизеля за низьких температур. 
Пристрій блокування пуску двигуна за включеної передачі 

трактора.
Прямий електростартерний пуск двигуна та його особливості. 
Порядок пуску тракторного двигуна.
Технічне обслуговування системи пуску. Безпека праці під час 

пуску двигуна.
Лабораторно-практична робота:

1. Будова та робота системи пуску. Вивчення взаємодії деталей з 

частковим або повним розбиранням та складанням.

Тема 9. Трансмісія тракторів.
Загальна будова трансмісій гусеничних та колісних тракторів. * 
Призначення і класифікація зчеплення. Будова, робота та 

регулювання постійно замкнутих зчеплень тракторів, що вивчаються. 
Послідовності виконання операцій під час регулювання зчеплення. 

Підсилювачі приводу зчеплення.
Основні несправності зчеплення, способи їх виявлення та 

усунення.
Будова проміжних з’єднань та карданних передач тракторів. 
Технічне обслуговування зчеплення, проміжних з’єднань т^ 

карданних передач. Вимоги безпеки.
Лабораторно-практична робота:

1. Будова та робота зчеплення карданних передач та проміжних

з’єднань. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним
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розбиранням та складанням.

Тема 10. Коробка передач, роздавальна коробка.
Призначення та типи коробок передач, їх будова та дія.
Коробка передач і знижувальний редуктор тракторів. 
Гідропідтискні муфти. Гідравлічна система коробки передач. 
Гідрооб’ємна коробка передач; автоматична коробка передач з 

гідромуфтою.
Роздавальна коробка трактора.
Пристрій блокування пуску двигуна за включеної передачі. 
Можливі несправності коробки передач, роздавальної коробки та 

ходозменшувача, способи їх виявлення та усунення.
Технічне обслуговування коробки передач.
Вимоги безпеки.

Лабораторно-практичні роботи:
1. Будова та робота коробок передач. Вивчення взаємодії детале^ з

частковим або повним розбиранням та складанням.

2. Будова та робота роздавальних коробок. Вивчення взаємодії 

деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

V
Тема 11. Ведучі мости колісних та гусеничних тракторів, 

гальмівні системи.

Призначення, будова і робота головної передачі. Правила 
регулювання підшипників і зазорів у зачепленні.

Диференціал і вали ведучих коліс.

9



-

Ведучі мости колісних тракторів загального призначення та 
універсально-просапних.

Ведучі мости гусеничних тракторів. Будова і робота механізмів 
повороту гусеничних тракторів.

Кінцеві передачі, їх призначення, будова і дія.
Трансмісійні оливи.
Гальмівні системи колісних та гусеничних тракторів, їх будова, дія 

і регулювання.
Основні несправності ведучих мостів та кінцевих передач, способи 

їх виявлення та усунення.
Лабораторно-практичні роботи:

1. Будова та робота ведучих мостів колісних тракторів. Вивчення

взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

2. Будова та робота ведучих мостів гусеничних тракторів.
*

Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та 

складанням.

3. Будова та робота гальмівних систем тракторів. Вивчення 

взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

Тема 12. Ходова частина і рульове керування тракторів.
Будова ходової частини колісних тракторів: остова, підвіски, 

рушіїв (коліс).
Стабілізація, розвал і сходження керованих коліс.
Будова пневматичних шин.
Пристрій для накачування коліс.
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Регулювання підшипників маточин керованих коліс.
Регулювання ширини колії універсально-просапних тракторів.
Засоби і способи поліпшення тягово-зчіпних властивостей 

трактора.
Безпека праці під час обслуговування ходової частини колісних 

тракторів.
Загальна будова ходової частини гусеничних тракторів: остов, 

підвіска, гусеничний рушій.
Остов, його призначення та будова, розміщення та кріплення на 

рамі вузлів та агрегатів трактора. Схеми підвісок гусеничних тракторів. 
Дія натяжного пристрою. Вплив натягу гусеничного ланцюга на 
довговічність вузлів ходової частини. Гусеничний рушій з пружинною 
балансирною підвіскою, напівжорсткою підвіскою.

Регулювання натягу гусеничного ланцюга. Регулювання 
підшипників напрямного колеса та опорних котків.

Основні несправності ходової частини, способи їх виявлення та 
усунення.

Безпека праці під час обслуговування та ремонту ходової частин*!.
Призначення, будова та робота рульового керування. Рульовий 

привід та рульовий механізм. Гідравлічний підсилювач.
Регулювання рульового керування. Технічне обслуговування.
Вимоги безпеки.
Основні несправності рульового керування колісних тракторів, їх 

виявлення та усунення.
Лабораторно-практичні роботи:

1. Будова та робота ходової частини колісних тракторів. Вивчення

взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

2. Будова та робота ходової частини гусеничних тракторів. 

Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та
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складанням.

3. Будова та робота рульового керування колісних тракторів. 

Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та 

складанням.

•

Тема 13. Робоче обладнання тракторів.
Призначення начіпної системи. Перевага машинно-тракторного 

агрегату з начіпними машинами перед причіпними. Типи начіпних 
систем. Загальна будова та основні агрегати гідравлічної системи.

Оливи для гідравлічних систем.
Будова начіпного механізму трактора.
Пристрій механічної фіксації начіпного механізму під час 

транспортних переїздів. *
Схема задньої, передньої, фронтальної та ешелонованої навісок.
Схема двоточкового Я триточкового приєднання начіпного 

механізму.
Переобладнання двоточкової навіски у триточкову та навпаки. 

Регулювання начіпного механізму.
Застосування гідросистеми для керування напівначіпними та 

причіпними гідрофікованими машинами.
Будова та дія вузлів гідравлічних систем тракторів, що вивчаються: 

насосів, розподільників, силових циліндрів, маслопроводів, 
з'єднувальних шлангів, запірних клапанів, розривних муфт, бака. 
Правила з'єднання шлангів.

Правила користування роздільно-агрегатною гідравлічною 
системою.

Системи автоматизованого регулювання глибини обробітку 
грунту.

Регулятор. Гідроакумулятор. Кран керування. „ Налагодження
12



системи для використання силового, позиційного та змішаного способу 
регулювання.

Технічне обслуговування роздільно-агрегатної наліпної системи 
трактора. Несправності гідросистеми та їх усунення.

Схеми приводу вала відбору потужності. Механізми відбору 
потужності з гідравлічним керуванням, їх переваги та недоліки.

Привідний шків, його призначення, будова та порядок включення.
Причіпні пристрої, гідрофікований гак, автозчіпка.
Гідравлічний збільшувач зчіпної ваги трактора.
Технічне обслуговування робочого обладнання.
Безпека праці під час обслуговування робочого обладнання 

тракторів.
Лабораторно-практичні роботи:

1. Будова та робота гідро-начіпної системи трактора. Вивчення 
взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

2. Будова та робота валів відбору потужності трактора. Вивчення 
взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

*
Тема 14. Допоміжне обладнання.
Кабіна, її призначення та будова. Обладнання кабіни. Розміщення 

контрольних приладів та засобів сигналізації. Елементи конструкцій, що 
запобігають травмуванню в разі перекидання транспорту.

Регулювання сидіння.
Пристрої для обігріву, кондиціювання, вентиляції та зволоження 

повітря у кабіні, поглинання шуму та віброзахисту. Обшивка і капот.
Вплив технічного стану допоміжного обладнання тракторів на

/
роботоздатність трактора та безпеку праці.

Лабораторно-практична робота:

1. Будова та робота допоміжого обладнанням трактора. Вивчення 
взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.
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Тема 15. Електрообладнання тракторів.
Застосування електричної енергії на тракторі.
Перетворення механічної енергії в електричну. Поняття про 

одержання струму високої напруги. Трансформатор.
Умовні позначення в електричних схемах.
Джерела струму. Акумуляторні батареї: будова, маркірування. 

Густина електроліту. Приготування електроліту. Заряджання 
акумуляторних батарей. Вимірювання електрорушійної сили та напруги 
акумулятора. Навантажувальна вилка та користування нею.

Технічне обслуговування акумуляторної батареї. Зберігання 
кислотних акумуляторних батарей. Несправності акумуляторних 
батарей, причини їх виникнення та способи усунення.

Генераторна установка, технічна характеристика генераторів 
змінного струму. Будова генераторів змінного струму із збудженням від 
постійних магнітів. Генератор змінного струму з електричним 
збудженням. Випрямляч.

Монтажна схема та робота генераторної установки. Схема 
електрообладнання з генератором змінного струму.

Регулювання сили струму та напруги.
Регулятор напруги. Електрична схема. Робота регулятора напруги.
Технічне обслуговування генераторних установок. Несправності, 

причини їх виникнення та способи усунення. Вимоги безпеки.
Призначення та типи магнето високої напруги. Будова та принцип 

дії магнето. Момент початку розмикання контактів переривника. 
Одержання струму високої напруги у вторинному колі магнето. 
Конденсатор. Вимикач запалювання.

Призначення, будова та робота муфти випередження. Перевірка, 
встановлення та регулювання магнето на двигун. Пристосування для 
відключення магнето в системі блокування запуску двигуна за 
включеної передачі трактора.
_____Призначення, будова, маркірування та робота свічок запалювання.
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Встановлення зазору між електродами.
Технічне обслуговування магнето. Несправності системи 

запалювання від магнето.
Вимоги до електростартера. Будова електростартерів, що 

застосовуються на тракторах.
Будова та робота механізму включення.
Призначення, будова та робота муфти вільного ходу.
Регулювання механізму включення стартера. Стартери з 

дистанційним керуванням. Реле включення. Монтажні схеми та робота 
систем електричного пуску. Система відключення стартера в системі 
блокування запуску двигуна за включеної передачі трактора.

Технічне обслуговування стартерів. Несправності стартерів, 
способи їх виявлення та усунення.

Свічки розжарювання. Електрофакельний підігрівай. Схема 
пускового підігрівана повітря.

Прилади освітлення. Головні фари, їх будова і регулювання.
Вимикачі та перемикачі.
Технічне обслуговування системи електричного освітлення. 

Несправності в системі освітлення, їх виявлення та способи усунення.
Звуковий електричний сигнал.
Електричний покажчик рівня палива у баці.
Електропроводка тракторів. Плавкі та біметалеві запобіжники.
Несправності допоміжного електрообладнання, причини їх 

виникнення та способи усунення.
Застосування приладів освітлення та сигналізації для досягнення 

безпечних умов праці та двобічного зв’язку з працівниками на 
причіпних машинах.

Загальні відомості про схему електрообладнання.
Монтажні схеми електрообладнання тракторів.
Технічне обслуговування електрообладнання. Вимоги безпеки.

Лабораторно-практичні роботи
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1. Будова джерел електроструму тракторів. Вивчення взаємодії 

деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

2. Будова контрольно-вимірювальних приладів та стартера 

тракторів. Вивчення взаємодії деталей з частковим або повним 

розбиранням та складанням.

3. Будова приладів освітлення та сигналізації тракторів. Вивчення 

взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням.

-
Тема 16. Нова техніка. *

Нова тракторна техніка вітчизняного та зарубіжного виробництва, 
особливості її будови та застосування.

Тема 17. Охорона навколишнього природного середовища.
Основні поняття про навколишнє середовище.
Основні поняття про біосферу.
Природні ресурси.
Основи екології. Основні поняття та визначення. Основні 

напрямки природоохоронної діяльності, форми і методи.
Оцінювання стану навколишнього середовища та його охорона. 
Закон України «Про охорону атмосферного повітря».
Забруднення атмосферного повітря. Вплив забруднення на живий

світ.
Методи захисту атмосфери від забруднення.
Водні ресурси України. Загальні вимоги до якості питної води, 

категорії якості. Вимоги до виділення лімітів забору води
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підприємствами. Системи водопостачання, економія водних ресурсів. 
Основні вимоги до скиду стічних вод у водні об’єкти. Категорії стічних 
вод. Основні інгредієнти забруднення. Нормативи гранично-допустимих 
скидів підприємства у водні об’єкти.

Характеристика забруднення після аварії на Чорнобильській АЕС. 
Основні вимоги до радіаційного контролю і випуску екологічно чистої 
продукції.

Правові основи охорони навколишнього середовища. 
Відповідальність підприємства за порушення законодавства про охорону 
навколишнього середовища.

Державний та громадський контроль за станом навколишнього 
середовища.

Заходи на сільськогосподарських підприємствах щодо охорони 
навколишнього середовища: організація виробництва за принципом 
замкнутого циклу; перехід до безвідходних технологій, застосування 
ефективних технологій оброблення викидів та скидів забруднювальних 
речовин; утилізація продуктів очищення; посилення контролю за 
гранично-допустимими концентраціями шкідливих компонентів, Лцо 
надходять у природне середовище; повторне використання води тощо.

)  
і і -

ТрА1-1 Правила дорожнього руху 60 1. Загальні положення, терміни та визначення, обов’язки та 
права учасників дорожнього руху.

Загальні положення, терміни та визначення
Значення Правил дорожнього руху /надалі -  Правил/ відповідно до 

Закону України «Про дорожній рух» щодо забезпечення порядку та 
безпеки руху. Правила -  основний документ, що регламентує рух 
транспортних засобів, пішоходів і пасажирів. Загальна структура 
Правил, значення основних термінів та визначень. Обов’язки та права 
водіїв транспортних засобів, пішоходів і пасажирів

Загальні обов’язки учасників руху: водіїв транспортних засобів, 
пішоходів, пасажирів, погоничів тварин. Порядок введення обмежень на 
дорогах. Документи, які повинен мати водій при собі. Обов’язки водія 
для забезпечення безпеки дорожнього руху. Пред’явлення документів
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працівникам, які здійснюють нагляд за дорожнім рухом.
Забезпечення безпеки руху транспортних засобів, обладнаних 

спеціальними звуковими та світловими сигналами. Обов’язки водіїв у 
разі дорожньо-транспортних пригод. Обов’язки пішоходів і пасажирів, 
водіїв мопедів і велосипедів щодо забезпечення безпеки дорожнього 
руху.

•

2. Регулювання дорожнього руху.
Дорожні знаки, їх характеристика.
Призначення дорожніх знаків, їх характеристика і класифікація. 

Попереджувальні знаки. Загальні ознаки, назва, призначення, 
розміщення.

Знаки пріоритету. Загальні ознаки, назва, призначення, 
розміщення.

Заборонні знаки. Загальні ознаки, назва, призначення, розміщення.
Наказові та інформаційно-вказівні знаки. Загальні ознаки, назва, 

призначення, розміщення. Знаки сервісу та таблички до дорожніх знаків. 
Призначення, назва і розміщення.

Дорожня розмітка, обладнання, їх характеристика
Призначення та види розміток. Горизонтальна розмітка. 

Вертикальна розмітка. Дії водіїв відповідно до вимог розмітки.
Дорожнє обладнання як засіб забезпечення регулюванням 

дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг.
Огородження, світлове сигнальне обладнання, напрямні пристрої, 

попереджувальні світлові тумби та інше обладнання.
Регулювання дорожнього руху за допомогою світлофорів і 

сигналів регулювальника
Призначення, типи та сигнали світлофора. Світлофори особливої 

форми, їх дія та значення. Значення сигналів світлофорів.
Світлофори для регулювання руху транспортних засобів окремими 

смугами проїзної частини. Світлофори, що встановлюють перед 
залізничними переїздами, розвідними мостами, причалами паромних 
переправ, у місцях виїзду на дорогу пожежних та інших спеціальних
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автомобілів. Значення сигналів світлофора за наявності на перехресті 
дорожніх знаків, що встановлюють переважне право на рух.

Сигнали регулювальника (особи, уповноваженої регулювати 
дорожній рух), значення сигналів. Сигнали регулювальника та обов’язки 
учасників руху для їх виконання.

Дії водіїв і пішоходів у випадках, коли на перехрестях значення 
сигналів світлофорів та регулювальника суперечливі.

Лабораторно-практичні роботи:
1. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних умов дорожнього 

руху. Формування вміння керуватися знаками і дорожньою розміткою.
2. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних умов дорожнього 

руху. Формування вміння керуватися сигналами світлофора та 
регулювальника.

3. Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з 
використанням технічних засобів, макетів, стендів при порушені вимог 
дорожніх знаків, дорожньої розмітки, порушені проїзду сигналів 
світлофорів та регулювальника.

3. Порядок руху.
Порядок руху. Зупинка і стоянка транспортних засобів
Попереджувальні сигнали, види, призначення та вимоги до їх 

подачі. Обов’язки учасників руху відповідно до попереджувальних 
сигналів. Додаткові, допоміжні попереджувальні сигнали. Заборона 
звукового сигналу та допустиме його включення.

Швидкість руху та дистанція. Вибір водієм безпечних дистанцій та 
інтервалів між транспортними засобами, що рухаються.

Розміщення транспортних засобів на проїзній частині. Вимоги до 
розміщення транспортних засобів на проїзній частині залежно від 
кількості смуг для руху, виду транспортних засобів та швидкості їх 
пересування.

Випадки, коли дозволяють рух трамвайними коліями. Зустрічний 
роз’їзд та переважне право проїзду.

Обов’язки водія перед початком руху. Початок руху, 
маневрування. Порядок виїзду з дворів та прилеглих до дороги
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територій. Перешикування для проїзду, виконання поворотів 
(розворотів). Місця заборони розвороту. Порядок руху заднім ходом.

Обгін, обов’язки водіїв під час обгону. Порядок виконання обгону. 
Місця, де заборонено обгін.

Зупинка і стоянка. Порядок зупинки та стоянки транспортних 
засобів, безпечні умови. Місця заборони стоянки.

Обов’язки водія за ситуації, коли йому необхідно залишити своє 
місце за кермом. Вимушені зупинки та відповідні обов’язки водія.

Проїзд перехресть
Регульовані перехрестя. Поняття та ознаки регульованих 

перехресть. Правила проїзду регульованих перехресть. Порядок та 
черговість руху на регульованих перехрестях.

Поняття про нерегульовані перехрестя та їх види. Правила проїзду 
перехрестя рівнозначних та нерівнозначних доріг. Порядок руху на них.

Випадки, коли водій не може визначити головну дорогу, а знаки 
пріоритету відсутні.

Небезпечні наслідки порушення правил проїзду перехресть.
Лабораторно-практичні роботи:
1. Набуття навичок із подачі попереджувального сигналу рукою. 

Формування навичок правильної орієнтації, оцінювання ситуації та 
прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних 
умов дорожнього руху.

2. Набуття навичок з вибору швидкості руху, дистанції, інтервалу, 
обгону і зустрічного роз’їзду. Формування навичок правильної 
орієнтації, оцінювання ситуації та прогнозування її розвитку. 
Ознайомлення з діями водіїв за конкретних умов дорожнього руху.

3. Набуття навичок з правил зупинки та стоянки транспортних 
засобів. Формування навичок правильної орієнтації, оцінювання ситуації 
та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв за 
конкретних умов дорожнього руху.

4. Набуття навичок з проїзду регульованих та нерегульованих
перехресть. Формування навичок правильної орієнтації, оцінювання 
ситуації та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв за 
конкретних умов дорожнього руху.___________________ 2____________
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4. Особливі умови дорожнього руху.
Проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів, 

залізничних переїздів. Переваги маршрутних транспортних засобів
Порядок руху транспортних засобів на пішохідних переходах та 

повз зупинки громадського транспорту.
Різновидності залізничних переїздів та порядок руху на них. 

Обов'язки водіїв у разі вимушеної зупинки на залізничному переїзді. 
Небезпечні наслідки порушення правил руху на залізничному переїзді.

Порядок руху через залізничний переїзд великогабаритних, 
спеціальних і тихохідних сільськогосподарських машин і механізмів та 
тракторних поїздів.

Перегін тварин через залізничний" переїзд. Заборона для водіїв під 
•час проїзду залізничних переїздів. Переваги громадського транспорту, 
маршрутних транспортних засобів у разі проїзду перехресть та біля 
зупинок.

Рух автомагістралями, порядок руху, маневрування та зупинки, 
з'їзди з автомагістралей.

Рух гірськими дорогами і крутими спусками. *
Рух та стоянка вночі. Вимоги до користування світловими 

приладами. протитуманними фарами.
Рух транспортних засобів у колонах. Рух у житловій зоні. 

Буксирування. Порядок буксирування на гнучкій та твердій зчіпці. 
Бу ксирування вночі та за нших умов недостатньої видимості. Випадки, 
коли буксирування заборонено.

Навчальна їзда. Вимоги до слухачів та до навчального 
т раї і с порт н о т  засобу. Міжнародний рух.

Перевезений людей і вантажу
Правила перевезення людей у іранспортних засобах. Обов'язки 

водія під час перевезення людей. Обладнання транспортних засобів 
розпізнавальними знаками. Заборони під час перевезення людей (у 
транспортних причепах, напівпричепах, санях). Непередбачені наслідки 
недоіримання правил перевезення людей.

Правила завантаження транспортного засобу й умови "Перевезення 
ваіпл/КІв. Особливості перевезення небезпечних вантажів д гари м і ід
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них. Дозвіл на їх перевезення. Особливості перевезення сипучих 
вантажів. Обов'язки водія п ідчас перевезення вантажів.

Лаборагорно-практичиі роботи:
1. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних умов дорожнього 

руху. Формування вміння при проїзді пішохідних переходів, зупинок 
транспортних засобів загального користування та залізничних переїздів.

2. Ознайомлення з діями водіїв за конкретних умов дорожнього 
руху. Формування вміння при русі на автомагістралях, дорогах для 
автомобілях, в житлових зонах, в колонах, па гірських дорогах, при 
навчальній їзді та при буксируванні.

3. Формування навичок правильної орієнтації, оцінювання ситуації та 
прогнозування ї ї  розвитку. Ознайомлення з діями, водіїв за конкретних 
умов дорожнього руху. Відпрацювання навичок при перевезені пасажирів 
та вантажів.

5. Додаткові вимоги Правил дорожньою руху.
Номерні, розпізнавальні знаки, написи і позначення; технічний 

етан і обладнання транспортних засобів.
Вимоги до обладнання транспортних засобів номерними, 

розпізнавальними та попереджувальними знаками, їх нанесення та 
розміщення на гранспортном-у засобі. Заборони щодо зміни розмірів,
форми, позначень, кодьорх щ розміщення номерних знаків.

. . о  -знаки розпізнавальні. Що встановлюють на транспортних засооах: 
«Автопоїзд». «Глухий водій», «Діти». «Довгомірний транспортний 
засіб». «Інвалід». «Колона» та інші з додатка № 4 до Правил. їх 
характеристика.

Знак аварійної зупинки, призначення, порядок використання. 
Загальні відомості щодо технічного слану транспортних засобів. Вимоги 
до гальм, рульового керування, коліс, двигуна та трансмісії, зовнішніх 
освітлювальних приладів, кабіни, кузовів, причепів, напівпричепів та 
додач нового обладнання. Несправнос і і та обставини, за яких водій має 
прямувати до місця зупинки (стоянки) із дотриманням необхідних і 
запобіжних заходів.

Окремі питання орі аиізації дорожньої о руху
Вимоги Правил щодо питань організації дорожні,ого руху, що j
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А гротех пологій

узгоджують з органами Державтоінспекції (встановлення будь-яких 
світлових сигналів, дорожніх знаків, нанесення ліній дорожньої 
розмітки та інших додаткових, спеціальних пристроїв, сигналів).

Додаткові вимоги до руху велосипедистів, гужових возів тд прогону 
тварин.

Обов’язки посадових га інших осіб, транспортних; дорожньо- 
експлуатаційних, комунальних та інших підприємств і організацій.

Лабораторно-практичні роботи:
1. Набуття навичок з оцінки технічного стану та обладнання 

транспортних засобів. Розгляд типових дорожньо-транспортних 
ситуацій з використанням технічних засобів, макетів та стендів.

2. Вивчення номерних знаків та написів, обов’ язкових для
механічних транспортних засобів._____________________________________

Тема 1. Основи агрономії.
Поняття про рослини і умови їх життя, поняття про грунт, його 

родючість, способи обробітку та підвищення родючості; добрива, їх 
властивості та способи застосування, способи боротьби із шкідниками, 
хворобами і бур'янами. Підвищення культури землеробства: систем» 
землеробства, сівозміни, способи меліорації земель, технології 
вирощування основних сільськогосподарських культур.

Поняття про рослину як живий органіім.
Умови, необхідні для росту рослини та її розвитку. Анатомічна та 

морфологічна будова рослин. їх основні органи. Вимоги рослин до | 
грунту, вологи і а температури. Умови, що необхідні для розвитку | 
рослин та одержання високих урожаїв. Біологічні особливості основних ] 
культур. Рослини, що негативно впливають на людей.

Грунти, їх утворення та класифікація.
Поняття про грунт та його родючість, тни грунтів. Механічний і 

склад грунту та його виробниче значення для вирощування І 
сільськогосподарських культур. Хімічний склад та стан елементів 
живлення рослин \ грунті. Фізичні та фізико-механічні властивості [ 
грунтів. Родючість грунтів. Шляхи покращання родючості грушу

Агрохімічні властивості грушу га шляхи їх регулювання.
С истема обробітку грунту. *
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Завдання та агробіологічне значення механічного обробітку 
грунту. Опір грунту, питомий опір. Біологічна та фізична стиглість 
грунту. Мета та основні види обробітку грунту. Грунтозахисний 
обробіток, ресурсозбереження, рекультивація. Способи, поверхневого 
обробітку грунту. Агротехнічне оцінювання якості обробітку грунту.

Система основного та передпосівного обробітку грунту для 
ранньої і пізньої сівби сільськогосподарських культур. Поглиблення 
орного шару дерново-підзолистих і сірих лісових грунтів. Мінімальний 
та нульовий обробіток грунту.

Сівозміни та їх освоения.
Поняття про систему землеробства. Особливості системи 

землеробства залежно від зональних умов. Поняття про монокультуру. 
•Види сівозмін. Наукові основи сівозмін. Принцип побудови сівозмін із 
найбільш раціональною структурою посівних площ в інтенсивному 
землеробстві.

Живлення рослин і а добрива.
Хім ічний склад і стан елементів живлення рослин у ґрунті. Вимоги 

рослин до умов живлення в різні періоди росту
Добрива як засіб підвищення родючості грунтів. Класифікація 

добрив. Види органічних,удобрив та їх приготування. Мінеральні 
добрива. їх види. Термін та способи внесення добрив. Методи внесення 
добрив.

Вапнування та гіпсування грунтів.
Правила зберігання, трансі юрі звання та застосування добрив. 

Заходи з охорони праці. Запобігання забрудненню навколишнього 
середовища.

Насіння і сівба.
І Іоняття про сорт сільськогосподарської культури.
Агротехнічні вимоги до якості насіння. Основні показники якості 

насіння. Державний стандарт якості насіння. Вимоги інтенсивних 
і'схно юі'ій до сортів та гібридів. Посівна придатність насіння. 
Підготовка насіння до сівби. Способи і а термін сівби. Норми висіву та 
і диби на за і оріання насіння.

Агротехнічні ви мої и до сівби, контролі, за якістю оівбті.



Вимоги безпеки під час виконання робіт.
Догляд за посівами.
Значення своєчасного догляду за культурами для одержання 

високих урожаїв. Система післяпосівноґо обробітку грунту. Залежність 
прийомів догляду від механічного складу грунту, ступеня 
забур'яненості, метеорологічних умов, особливостей культури та сорту.

Боротьба з виляганням зернових культур. Вимоги безпеки.
Боротьба з бур’янами, шкідниками та хворобами

с ільс ь ко г ос и ода р с і. к и х кул ьту р.
Шкода, якої завдають сільському господарству бур'яни, шкідники 

і хвороби рослин. Бур'яни, шкідники та хвороби польових культур зони. 
Умови розповсюдження бур'янів, шкідників та хвороб.

Заходи боротьби із бур'янами, шкідниками та хворобами 
сільськогосподарських культур. Біологічні способи захисту рослин. 
Х ім ічн і засоби захисту рослин від шкідників, хвороб та бур'янів. 
Способи боротьби. норми витрат отрутохімікатів. Зберігання 
отрутохімікатів. Вимоги безпеки праці під час роботи з
отрутохімікатами.

Бернові, зернобобові, технічні і а овочеві культури.
Зернові колосові культури, біологічні особливості їх росту і а 

розвитку.
Зернобобові культури. Біологічні особливості, особливості росту і 

розвитку.
Технічні та овочеві культури. Біологічні особливості рослу та 

І розви тку цих кулі.гур.
Кормовії робіній і ви і а кормові культури.
Кормовиробництво як галузь рослинництва.
Природні кормові угіддя. їх продуктивність та використання, 

і Польове кормовиробництво.
Техніка і а технологія заготівлі кормів (сіна, силосу, сінного та 

гран я ното борошна). Особливості вирощування сої на корм. Вимоги 
; безпеки під час виконання робіт.

Основи плодівництва та виної радаретва.
Ботанічний склад та морфологічні особливості н.и*довї,і.к ку льту р.
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Плодові розсадники та вирощування в них садивного матеріалу.
Закладення саду та догляд за ним.
Ботанічний склад та біологічні особливості винограду.
Садіння та догляд за плодоносним виноградником. Вимоги 

безпеки під час виконання робіт.______________________________________
Тема 2. Меліорація грунтів.
Види меліорації грунтів. Агротехнічні прийоми боротьби за вологу 

у посушливих районах та боротьба із перезволоженням грунтів. 
Зрошування, його сутність та ефективність.

Призначення подивів. Види та способи подивів. Поливна та 
зрошувальна норми. Терміни подивів. Прийоми боротьби із засоленням 
грунту під час зрошування.

Осушення. його призначення та правила застосування. 
Меліоративні системи осушення. Агротехнічні норми осушення.

Агротехнічні прийоми, що сприяють накопиченню, збереженню та 
раціональному використанню грунтової вологи. Особливості обробітку 
перечволожених земе;і ь.

Вплив полезахисних .насаджень на водний режим грунт». 
Розміщення лісосмуг, посадка: та догляд за ними. Вимоги безпеки під 
час виконання робі і.

Гема 3. А  і ротехнічііі 'Находи іі захисту грунтів від водної іа 
вітрової ерозій.

Поняття про ерозію грунтів, і 11 кода від ерозії грунтів народному 
І господарству. Основні типи грунтової ерозії. Протиерозійні прийоми
! обробітку грунту.

Особливості обробітку грунту еродованих земель. Смугове 
розміщення сільськогосподарських культур. Кулісні пари. Залуження 

: де же еродованих земель та вітродувних схилів. Способи
1 снігозатримання, регулювання стоку га затримання цілих вод на полях.

Ви мої и безпеки під час виконання робіт.
Тема 4. Тсхно. іоі ія обробіт ку і ру н і у.
Л І реї І ех 11 і ч н і вимоїн до основного оброоі І ку груп ІЛ .
Організація оранки. способи оранки і а руху ~ агреї а і і в. 

Ьсзікг іицсвиіі обробіток грунту. 1 Іачіппі і а причіпні ^ігтуги Вплив
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технологічного налагодження машин на якість робіт. Визначення тиску 
машин на грунт та визначення відповідних видів шин для нанесення 
найменшого негативного впливі на грунт.

Агротехнічні вимоги до лущення.
Машини і агрегати. Вплив технологічного налагодження на якість 

роботи агрегатів.
Технологія передпосівного обробітку грунту. Основні операції. їх 

завдання та агротехнічні вимоги. Машини та агрегати для 
передпосівного обробітку грунту, вплив технологічного налагодження 
на якість робіт.

Основні напрями удосконалення основного та передпосівного 
обробітку грунту.

Вимоги безпеки.________________________________________________
Гема 5. Технологія догляду $а посівами.
Значення своєчасного догляд)' за сільськогосподарськими 

культурами для одержання високих урожаїв. Система міжрядного 
обробітку грунтх та регулювання густоти рослин. Залежність догляду 
від механічного складу грунту, забур'яненості, метеорологічних умов, 
особливостей культури та сорту, боротьба з виляганням зернових 
кхльтур. Догляд за посівамц’ рзимих культур на зрошувальних землях. 
Машини та агреіати. Вплив технологічного налагодження машин на 
якість виконання робіт. Вимоги безпеки під час виконання робіт.

Тема 6. Техно.іоі ія внесення добрив.
Види добрив та умови їх використання. Технологія приготування 

органічних добрив. Способи та строки внесення добрив, агротехнічні 
вимоги.

Способи внесення мінеральних добрив та їх підготовка. 
Застосування рідких добрив, колоїдних розчинів. Промивка агрегатів та 
перехід з одного вид) добрив на інший. Машини для внесення добрив. 
Вплив технологічного налагодження машин на якість робіт. Вимоги 
безпеки під час виконання робіт.

Тема 7. їам ісі рос.пін.
Методи за.хистх рослин від бур'янів, шкідників і хвороб. В І О М )  

числі профілактичні заходи. , “



Біологічні способи захисту рослин.
Х ім ічн і засоби для захисту рослин. Способи захисту.
Обприскування та приготування робочих розчинів.
Обпилювання рослин.
Протруювання насіння. Норми витрат отрутохімікатів.
Зберігання отрутохімікатів. Машини для хімічного захисту рослин.
Вплив технологічного налагодження машин на якість робіт.
Правила очищення і миття машино-тракторних агрегатів, задіяних 

на роботах х отрутохімікатами.
Вимоги безпеки праці під час роботи з отрутохімікатами. __
Тема 8. Зрошення сільськогосподарських культур.
Види і способи зрошення сільськогосподарських культур. ! 

Агротехнічні вимоги. Підготовка полів до поливу. Система машин для 
зрошування земель. Вплив технологічного налагодження машин на 
якість роботи агрегатів. Особливості виконання механізованих робіт на 
зрошуваних землях. Вимоги безпеки праці.

Тема 9. Технологія вирощування та $бираіуця 
сільськогосподарських куЛЬтур.

Основні кормові культури і а їх аі робіолої ічні особливості.
Основні технологічні (Процеси і операції \ процесі вирощування і 

збирання кормових культур. Агротехнічні вимоги.
Система машин для вирощування та збирання кормових культур. 

Манити для посіву. Комплектування агрегатів. їх робота \ полі.
; Машини і агрегати для догляду іа посівами Аі рови моги до збирання 
І кормових культур. Машини га агрегати для збирання. Боротьба зі 

втратами. Контроль за якістю робіт. Вимоги безпеки праці.
іернові, тсрнобобові, круп'яні культури.
Основні технологічні процеси і операції і вирощування зернових. 

Агротехнічні вимоги Вирощування зернових колосових за інтенсивною 
І технологієто. Машини для вирощування та збирання зернових 
! колосових.

І!осінні аі реї ат и та їх комплектування.
Підготовка машин до посів). А і регати для д о і . і я д х  у  посівами, 

комплектування та підготовка їх до роботи.
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Вирощування зернобобових культур. Система машин. Особливості 
вирощування зернобобових культур за прогресивною технологією.

Особливості посіву зернобобових та злакобобових сумішей. 
Агрегати для посіву зернобобових культур та післяпосівного догляду за 
ними.

Збирання зернових та зернобобових культур. Вплив
технологічного налагодження машин на якість робіт.

Особливості збирання круп'яних культур. Боротьба з втратами. 
Контроль за якістю робіт. Вимоги безпеки праці.

Овочеві культури.
Сукупність організаційних, технічних, технологічних і

економічних заходів, спрямованих на. одержання необхідної кількості 
.овочевих і баштанних культур.

Агротехніка вирощування овочевих культур конкретної зони.
Системи машин, що застосовуються для вирощування овочевих 

культур, в тому числі за інтенсивною технологією. Особливості 
обробітку гру нту та посадки овочевих культур.

Посівні агрегати. Підготовка поля до посіву. *
Агрегати для збирання урожаю овочевих культур. Робота агрегатів 

у полі. Вплів технологічного налагодження машин на якість робіт. 
Вимоги безпеки праці.

Кукурудза (на tepпо).
Агротехніка вирощування кукурудзи. Система машин, що 

застосовується для вирощування кукурудзи, в тому числі за 
прогресивною технологією. Підготовка посівних агрегатів до роботи. 
Підготовка поля до посіву. Посів. Контроль за якісно посіву. Догляд за 
посівами кукурудзи. Машинно-трак і орні агрегати та підготовка їх до 
робо іи. Збирання ку курудзи, агротехнічні вимоги га комплектування 
агрегатів. Способи руху. Контроль за якістю робіт. Боротьба з втратами. 
Вимоги безпеки праці.

Рис та соя.
\гро'технічні вимоги ло вирощування га нбираіщя рисо. Система 

машин, що <ас іосовуг гься для вирощування рису . Передпосівний 
обробіток групі у. Підготовка агрегатів до роботи Ророта аїрсіатів.
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Способи руху агрегатів.
Передпосівне внесення добрив. Боронування, експлуатаційне 

планування чеків. Підготовка сівалок до посіву. Комплектування 
посівного агрегату та його робота. Догляд за рослинами.

Агротехнічні вимоги до вирощування сої.
Система машин, що застосовується для вирощування сої. Посівні 

агрегати, їх  комплектування.
Підготовка поля до посіву сої. Робота агрегатів у полі. Догляд за 

посівами.
Агрегати, що використовуються для збирання сої.
Вимоги безпеки праці.
Картопля.
Агротехніка вирощування картоплі.
Система машин, що застосовується для вирощування та збирання 

картоплі. Особливості обробітку грунту для садіння картоплі в різних 
кліматичних умовах. Способи садіння. Підготовка машин для садіння. 
Комплектування садильних агрегатів. Підготовка поля.

Операція догляду за картоплею. *
Агротехнічні вимоги до машинного збирання. Способи збирання. 

Система машин. Підготовку* поля. Робота машин у полі. Потоковий 
метол збирання. Боротьба затратами. Контроль за якістю робіт.

Вимоги безпеки праці.
і Іскрові б\ ряки.
Агротехніка вирощування цукрових буряків. Система машин для 

вирощування та збирання цукрових буряків. Підготовка грунту, посівні 
а і реї а ги. Комплектування агрегатів. Підготовка агрегатів до роботи. 
Робота агрегатів у полі.

Застосування гербіцидів. Агрегати по догляду за посівами | 
ц\ крових буряків. Комплектування агрегатів. Міжрядний обробі ток, і 
проріджування і а підживлення. Контроль за якістю робіт. Вимоги 
безпеки праці.

( (жяшітк.
Агротехнічні вимоїн до вирощ> вання соняшнику.
Система машин, що зас юсовую вся для вирощуваїуія д а збирання
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соняшнику. Посівні агрегати. Комплектування агрегатів. Підготовка 
поля та посівних агрегатів до роботи. Робота у полі. Машини для 
догляду за соняшником.

Способи та технологія збирання. Особливості збирання 
соняшнику. Боротьба з втратами. Контроль за якістю робіт. Вимоги 
безпеки праці.

Льон.
Агротехнічні вимоги до вирощування льону.
Система машин, що застосовується для їх  вирощування та 

збирання. Посівні агрегати. їх комплектування.
Підготовка поля до посіву льону. Робота агрегатів у полі. Способи 

збирання. Комплектування льонозбирального агрегату, підготовка його 
до роботи. Підготовка поля. Машини для первинної переробки льону. 
Контроль за якісно робіт. Вимоги безпеки праці.

Ріпак.
Агротехнічні вимоги до вирощування ріпака.
Система машин, що застосовується для вирощування та збирання 

ріпака. Посівні агрегати. Комплектування агрегатів. Підготовка поля^га 
посівних агрегатів до роботи.. Робота у полі. Машини для догляду за 
ріпаком.

Способи, і с х н о л о г і я  '-‘-збирання ріпака. Боротьба з втратами. 
Кон і роль за якісно робі т. Вимоги безпеки праці.

і ------ ------- ----------------------- — ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- чг-----------------------1

і  ’ .

Гема 1. Види спрацювання і а відновлений д о  алей машин
Основні поняття, терміни та їх визначення.
Фактори, пю впливають на спрацювання машин Види-спрацювань, 

їх характерно ики. Причини передчасного спрацювання машин



Тема 2. Завдання і зміст системи технічного обслуговування 
машин, засоби технічного обслуговування.

Технічний стан машин, його вплив на продуктивність та 
економічність роботи. Зміни технічного стану машин під час 
експлуатації. Причини змін експлуатаційних характеристик машин. 
Запобігання передчасному спрацюванню та поломкам деталей, вузлів і 
механізмів машин.

Системи технічного обслуговування машин. Структура систем 
технічного обслуговування тракторів і сільськогосподарських машин.

Форми і методи технічного обслуговування машин. Індивідуальна 
та спеціалізована форми технічного обслуговування, їх  переваги і 
недоліки.

Завдання ланок стаціонарного пункту технічного обслуговування. 
Склад ланки, обов'язки ї ї  членів та обсяг роботи.

Перспективне та оперативне планування технічного 
обслуговування.

Класифікація засобів ТО. Миття машин, очищення. *
Стаціонарні засоби технічного обслуговування машин. Нлементи 

пунктх технічного обслуговування машин.
Індивідуальні засоби технічного обслуговування машин: прилади, 

пристосування, інвентар, обладнання, безпечні прийоми користування.
Прилади та обладнання для перевірки технічного стану машин, 

назва (марка), призначення, характеристика, порядок та прийоми 
корисіування.

Обладнання, то застосовують під час технічного обслуговування 
машин. Призначення, характеристика, порядок та безпечні прийоми 
користування.

Пересувні засоби технічного обслуговування машин. Призначення 
та основні характерне гики. Персонал, який обслуговуй агрегати.

Організація технічного обслуговування машин пересувними 
агрегатами. Засоби ГО під час зберігання машин.

Нимої и безпеки під час технічної о обслу і ову вання машин.
Гема 3. Приймання і а обка і ка машин.
Порядок приймання нових за відремонтованих машин. Перевірка



комплектності машин, цілісності пломб. Перевірка технічного стану 
машин після їх  ремонту. Документація.

Призначення обкатки. Підготовка тракторів до обкатки. Режими 
обкатки тракторів. Технічне обслуговубання під час обкатки тракторів. 
Особливості обкатки гідравлічних систем трактора.

Обкатка нових чи відремонтованих сільськогосподарських машин.
Оформлення результатів обкатки машин.
Тема 4. Щозмінне, періодичне та сезонне технічне 

обслуговування тракторів та сільськогосподарських машин.
Зміст щозмінного технічного обслуговування тракторів і порядок 

його проведення.
Періодичність технічного обслуговування тракторів у мотогодинах 

Та кілограмах витраченого палива. Зміст Т О -1. ТО-2, ТО-3 та порядок їх 
виконання. М ісце проведення обслуговування та організація робіт, 
і ірилади. інструмент, обладнання для виконання робіт.

Особливості обслуговування повітроочисника, масляного фільтра, 
акумулятора, пневматичних шин. гідросистеми.

Орієнтовна гру домісіж їсть операцій періодичних технічних 
обслуговувань (ТО - 1, ТО-2, І 0-3. СТО).

І Іризначення га зміст іехнологічних кар г обслуговування машин.
Сутність сезонного технічного обслуговування машин. Основні 

операції технічного обслуговування тракторів у процесі підготовки до 
осінньо-зимового та весняно-літнього періодів.

І Іорядок виконання операцій, їх грудомісгкіс гь.
Особливості зимової експлуатації тракторів.
Операції післясезонного технічного обслугову вання сільськогоспо

дарських машин.
Вимоги безпеки.

. Іабора і орно-пракі ична робо і а:
і. Проведення щозмінного технічного обслуговування.

І періодичного га сезонного технічного обслуговування Ірак горів га



Модуль ГрА1-2
Система гехиічного 

обслуговування

сіл-ьськогосподарських машин

Тема 5. Періодичні технічні огляди. Діагностування.
Сутність та завдання технічного огляду машин. М ісце та час 

проведення робіт. Порядок проведення періодичних оглядів машин їх 
технічного стану. Роль тракториста-машиніста у проведенні технічного 
огляду.

Перевірка технічного стану машин за допомогою спеціальних 
приладів та випробувань на стендах. Види перевірок, їх  стислий зміст. 
Прилади для оцінювання технічного стану машин, їх призначення та 
порядок застосування.

Діагностування двигуна, гідросистеми, вузлів трансмісії і а ходової 
частини. Визначення технічного стану основних механізмів і робочих 
органів сільськогосподарських машин.

Вимоги безпеки.

Гема 1. Завдання і зміст системи технічного обслуговування 
машин.

Основні положення Д елементи в системі технічного 
обслуговування машин. РрДь кожного елемента системи технічного 
обслуговування.

Планово-запобіжна система технічного обслуговування тракторів, 
комбайнів і машин, що вивчаються. Засоби гехиічного обслуговування. 

Стаціонарні майстерні, пуп кін і пости гехиічного обслуговування 
машин.

Гема 2. Де і а. зі машин. Види спрацювання га відмовлення 
де і алей машин

Деталі машин: деталі кріплення, вали, підшипники, з'єднання, 
передачі, муфти, редуктори, коробки передач.

Види спрацювання деталей машин, причини їх виникнення, 
спрацювання леї алей \ рухомих и /знаннях і форми виявлення 
спрацювання Метоли відновлення деталей га сполучень. Способи | 
уселення тріщин. * г



Відновлення різьби в отворах і на валах. Випрямляння 
деформованих деталей.

<

Тема 3. Щ озмінне, 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 піелясезонного технічного обслуговування машин.

-

Тема 4. Приймання машин на ремонт, розбирання, складання
Види ремонту. Методи ремонту. *
Приймання машин на ремонт, загальні вказівки щодо розбирання 

машин. Миття вузлів, деталей. '
Інструменти, обладнання-та пристосування, що використовуються 

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

1 Іослідовність складання прост их беднань і вузлів.
Тема 5. Ремоні ф акторів, сільської осноларських м атий  і 

комбайнів.
Технологічний процес розбирання двигуна на вузли.

Характерні види спрацювання у системах мащення та охолодження. 
Технічні умови на ремонт. Дефекти приладів систем мащення та 
осо. юдження.

Характерні види спрацювання, дефекти агреіаіів. вузлів і приаад-ів 
системи живлення. Порядок ремонту І І е .ХНО.ІО!  Ічні \ мови для ремонгх 
агрегатів. вузлів і приладів систем живлення.

Характерні види епраціования. дефекти вузлів і .іета^ейі-трансміеії.



*

Сільськогосподарські
машини

24

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 грунтообробних 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 ремонту садильних і посівних 
машин.

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

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

Способи ремонту. Пристосування і інструменти, необхідні *ля 
слюсарно-ремонтних робіт.

Тема 6. Іберії ании сільськогосподарської техніки.
Зберігання сільськотоМібдарської техніки: значення, види, способи.

І Іостановка сільськоїосподарських машин на зберіг ання та їх зняті я
1. Грунтообробні машини і знаряддя для основного і 

поверхневого обробіт к у  і ренту.
Основні тенденції \ сільськогосподарськомх машинобудуванні.
Національна програма виробництва технологічних комплексів, 

машин і обладнання для сільського господарства, харчової та переробної 
промисловості.

Перспективи розвитку малогабаритної техніки.
Роль сільськогосподарських машин > зниженні собі вар гос і і 

польових робіт, но.теї пенні праці та підвищенні її продуктивності.
Сутність і завдання оранки та агротехнічні вимоги.
Призначення та класифікація плугів.Загальна будова причіпних та
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начіпних плугів.
Робочі органи плугів, їх  функції, особливості будови і роботи.
Підготовка плугів до роботи. Перевірка правильності складання 

плугів. Установлення плугів на задачі у. глибину обробітку та для 
проходження першої борозни.

Плоскорізи, їх  будова, регулювання.
Пристосування до плугів для ущільнення грунту, подрібнення 

брил, вирівнювання поверхні, утворення протиерозійних нерівностей на 
підошві орного горизонту га поверхні зораного поля.

Сутність і завдання лущення та агротехнічні вимоги до 
лущильників. Типи лущильників. Призначення дискових лущильників, 
їх будова, робота, регулювання та встановлення. Підготовка для 
транспортування. Будова. робота та регулювання лемішних
лущильників.Сутність та завдання боронування і коткування, 
агротехнічні вимоги до знарядь. Типи і призначення борін. Будова та 
робота зубових борін. Будова дискових борін, підготовка до роботи. 
Регулювання глибини обробітку грунту. Транспортування борін.

Призначення та види .‘.котків. їх будова та робота. Регулював і я 
тиску на грунт. Транспортування котків. Призначення, будова та робота 
шлейф-борони. Зчіпки для .агрегатування, борін і котків. Комбіновані 
грунтообробні агрегати.Види та завдання культивації, агротехнічні | 
вимоги до культиваторів. Класифікація культиваторів, будова та 
застосування культиваторів. Робочі органи культиваторів. їх види, 
використання, встановлення на суцільний та міжрядний обробіток. 
Установлення культиваторів на глибину обробітку. Будова і робота 
т у к о в и с і в н и х  апарат ів. І Іідготовка до робот и культиваторних агрегатів. 
Вимоги безпеки під час використання культиваторів.
. І а бор а і орно-нрак п ічн і робо ги: І . Вивчення б у. юви плугів та

плоскоріпв. іх регулювання.

2. Вивчення б\лови л \ шильників і культиваторів.-іх регу лювання.
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З- Вивчення будови котків, борін та зчіпок. їх регулювання.

4. Вивчення будови комбінованих агрегатів. їх регулювання.

2. Машини для приготування, навантаження та внесення добрив.
Система машин для внесення добрив, агротехнічні вимоги до них.
Будова та робота машин для подрібнення і змішування 

мінеральних добрив. Будова та робота начіпних тукових сівалок та 
кузовних розкидачів мінеральних добрив. Будова машин для розкидання 
органічних добрив та органом і неральних сумішей, їх технічна 
характеристика, робочий процес, регулювання.

Самохідний он риску вач.
• І Іризначсння. будова га робота гноївкорозкидачів.

Технологічне налагодження машин.
Машини для навантаження мінеральних і органічних добрив.
Вимоги безпеки праці під час використання.

Лабора торно-ирактичні роботи:

1. Вивчення будови машин для внесення органічних
№  -

добрив. їх регулювання.

2. Вивчення б\дови машин для внесення мінеральних добрив. їх 
регулювання.

3. Посівні і садильні машини.
Класифікація сівалок га агротехнічні вимоги до них.
І Іризначсння, будова, робота, регулювання сівалок для посівх 

кукурудзи, цукрових буряків, льону, овочевих культур.
Сівалки універсальні з електромаї ні ти м и  дозаторами, 

електронною системою управління і контролю. Технологічне 
налаї одження сівалок: розміщення сошників сів.икн на иданх пТиринх 
міжряддя, установлення сівалок на норму висіву і а і либгціх 4,1 ос і вх
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насіння і мінеральних добрив. Перевірка встановленої норми висіву в 
польових умовах.

Маркери, їх  призначення, будова та кріплення. Розрахунок вильоту 
маркера. Слідопокажчики.

Вимоги безпеки під час використання.
Агротехнічні вимоги, загальна будова та робочий процес 

картоплесаджалки. Призначення, будова, дія та регулювання робочих 
органів. Підготовка машин до роботи.

Способи та особливості посадки розсади різних культур, 
агротехнічні вимоги. Загальна будова та технологічний процес 
розсадосадильної машини. Призначення, будова, робота та регулювання 
робочих органів. Порядок технологічного налагодження. Безпека праці 
під час роботи на розсадосадильних машинах.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення будови сівалок для посіву зернових та зернобобових
л

культур. їх регулювання.

2. Вивчення будови 'сівалок для посіву технічних культур. їх 

регулювання.

3. Вивчення будови картоплесажалок. їх регулювання.

4. Вивчення будови розсадосадильних машин. їх регулювання.

4. Машини їли пах мету рослин.
Сисіеми машин для захисту рослин, класифікація машин для 

боротьби із шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур. 
у м о в и  їх застосування. Обприскувачі. ї х  будова, робота та технічна 
харак герис і ика. £ ,***



Порядок приготування робочих рідин.
Процес роботи і будова машин для приготування робочих рідин та 

заправлення обприскувачів. Встановлення обприскувачів на норму 
витрати отрутохімікатів. Технологічне налагодження.

Будова, принцип роботи та регулювання протруювачів. Безпека 
праці під час роботи.

Лаборагорно-нрактичні роботи:

1. Вивчення будови обприскувачів. їх регулювання.

2, Вивчення будови протруювачів. їх регулювання.

5. Машини для зрошення.
Види зрошення та система машин.
Машини для підготовки полів до зрошення.
Будова планувальників. їх технічна характеристика.
Будова канавокопачів. *•
Типи дощувальних маніцн. Будова та технічна характеристика 

дощувальних машин. 11 і ді оз увка машин до роботи.
Вимоги безпеки.

6. Машини для заготівлі кормів.
Технології заготівлі кормів і комплекси машин. Агротехнічні 

вимоги до кормозбиральних машин.
Типи косарок. їх характеристика, будова та робота.
і ипи граблів. Бхдова та робота колісно-пальцевих та поперечних 

і раб. 11 в.
Бхдова та робота підбирача-коннхвача. скирдоклада. волокуш, 

копи це воз їв.
Установки для штх чного досушування трав.
Бхдова. робота та реї х.тюпання рх.іонного та поршневою нрес- 

підбирача.
Бхдова підбирача тюків. ! ехію.тої Ічне надаї одження мгйннн.



Лабораторно-практичні роботи:

1. Вивчення будови косарок. їх  регулювання.
2. Вивчення будови прес-гіідбирачів. їх регулювання._____________
7. Кукурудзозбиральні комбайни.
Агротехнічні вимоги до кукурудзо збиральних машин. 
Призначення, будова та робота причіпних кукурудзо збиральних 

комбайнів. Підготовка комбайнів до роботи та їх  регулювання.
Можливі несправності та способи їх усунення.
Вимоги безпеки. ____
8. Картоплезбиральні машини.
Агротехнічні вимоги до картоплезбиральних машин.
Призначення, будова та робота бадиллєзбиральної машини. 

Призначення, будова та робота картоплекопачів. Підготовка 
картоплекопачів до роботи та їх регулювання.

Можливі несправності та способи їх усунення. +

Вимоги безпеки.
9. Бурякозбиральні машини.
Агротехнічні вимоги бурякозбиральних машин.
Призначення, будова та робота гичкозбиральної машини. 

Призначення, будова та робота коренезбиральної машини. Технологічне 
н ала го;іжен н я маш и н.

Буряконавантажувач, його призначення, будова та робота.
1 Гіді о'іовка буряконавантажувача до робо ги.

Вимоги безпеки.
. ІаГюра і орио-прак і ичиі роботи:

Вимоги безпеки.

1. Вивчення будови коренезбиральних машин, іх регулювання.

2. Вивчення будови гичкозбиральних . машин 
корененавантажувачів. їх реї улюкання.
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10. Машини для збирання овочів.
Агротехнічні вимоги до машин для збирання овочів.
Призначення, будова, принцип роботи, регулювання і технічна 

характеристика морквозбиральної, капустозбиральної та 
нибулезбиральиої машин. Підготовка машин до роботи. Збиральні 
платформи та контейнери. Технологічне налагодження машин.

Вимоги безпеки.______________________________ ________________
11. Тракторні причепи.
Вимоги до причепів.
Призначення та типи причепів, напівпричепів. їх будова. Ходова 

частина та поворотні пристрої. Вплив конструкції пневмоколіс на 
безпеку праці. Гальмівні системи.

Підготовка причепів до перевезення вантажів.
Безпека праці під час перевезення вантажів.
М і ж гос п о даре ь к і п е ре везен н я. До ку м е н тац і я.
Вимоги безпеки під час експлуатації.___ __________ ______
12. Нові сільськогосподарські машини.
Нові сільськогосподарські машини - основа підвищення 

врожайності сільськогосподарських культур, підвищення 
продуктивності праці та зниження собівартості продукції. Модульні 
енергетичні засоби.

Сучасні зем.іеобробні машини. Нові комбіновані- землеобробні 
машини. Нові робочі органи машин голчатий каток, гребінка, зорювач.

Сучасні посівні і садильні машини.
Комбіновані зернові, стерньові сівалки та універсальні сівалки. 

Нові сошники для зернових сівалок.
Сучасні машини для внесення добрив.
Універсальні машини для внесення мінеральних і органічних 

добрив. хіммедіорантів. Машини для поверхневого і 
н 11 \ трі ні н ьоі р ситово го внесення добрив. Шнекові приставки до машин 
для внесення хіммедіорантів. Змінні пнсвмовідцсіпрові робочі органи. 
Машини для внесення рідких мпідобрив і аміачної води. Насоси для 
внесення рідких мпідобрив. П і н н і  маркери.

Новітні машини для захист) рослин. л



МодульТрА 1-2
Аі ротехнологія

Відцентрові і шнекові протруювачі насіння. Широкозахоплювальні 
оприскувачі. Нові насоси оприскувачів. Ежекторні системи. Системи 
перемішування робочої рідини. Методи дозування рідини. Форсунки 
щільові і дефлекторні. Відсічний пристрій. П інн і маркери.

Нові машини для вирощування картоплі.
Гребнеріз-удобрювач для підготовки грунту до посадки картоплі. 

Дворядні картоплесаджалки. Кінні картоплесаджалки. Кінні 
культиватори. Дворядний культиватор. Дисковий лемш.
__С у часні машини для вирощування цукрових буряків.

Тема . Організація проведення механізованих робіт.
Завдання комплексної механізації та автоматизації виробничих 

процесів у сільському господарстві. Технологічні процеси вирощування 
сільськогосподарських культур. Нові форми роботи у 
сільськогосподарському виробництві -  машинно-технологічні станції, 
механізовані загони та інше.

Значення високоефективного використання сільськогосподарської 
техніки. Операційні та технологічні карти.

Організаційно-економічні основи планування та раціонального 
використання техніки. Вимоги безпеки праці.
Тема. Основи раціонального використання машин.

Тини машинно - 1  рак і орних агрегатів та їх комплектування.
Поняття про агрегати та їх класифікація за способом проведення 

сільськогосподарських робіт, складом машин, з'єднанням з трактором, 
розміщенням в агрегаті та виконуваними операціями.

Вимоги до комплекту вання машинно-тракторних агрегатів. | 
Комбайнові та широкозахоплювальні агрегати. Швидкісні агрегати. 
Гяговий опір машин та знарядь. Види зчіпок. Способи навішхвания і 
машин. Маркери і слідопокажчик. їх розрахунок.

Порядок комплектування машинно-тракторних агреіатів. 
Комплектування комбінованих агрегатів та агрегатів для робот на 
ехи іах. Вимоги безпеки праці.

Е ксіі.іх а і аціііні поки т и к и  машинно-1 рак і орнух аі реї а і і в. 
і іроду K l ивніе і ь машинно- і ракт орних аі реї а гів.



Коми.ісксна система 
I ехіїіміюі о 

обе. іу і о их ванни 
і ремой і у

сільської осподарської 
І еХНІК'И

Основні фактори, що впливають на роботу агрегату. Тяговий опір 
машин і знарядь, способи його зниження. Тягові показники трактора, 
опір грунтів. Швидкість руху агрегату.,

Способи покращання використання потужності двигуна.
Коефіцієнт корисної д ії агрегату та способи його підвищення. 

Види продуктивністі машинно-тракторних агрегатів. Фактори, що 
визначають продуктивність агрегату. Баланс часу зміни. Погодинний 
графік роботи, груповий метод використання машин. Шляхи 
підвищення продуктивності агрегатів.

Способи руху агрегатів.
Технічні та організаційні умови роботи агрегатів. Робочий та 

.холостий хід. Види поворотів. Радіус та довжина поворотів, ширина 
поворотної смуги.

Розбиття поля на загони. Способи руху агрегатів. І Ефективність 
роботи агрегатів на підвищених швидкостях. Вимоги безпеки праці.

Витрата палива і мастильних матеріалів та шляхи їх економії.
Організація заправлення машин паливом та мастилами. Годині*г і 

ли том а витрата палива та мастил. Витрата палива на одиницю виконаної 
роботи. Показники, що визначають періодичність зміни олив та мастил у 
картерах двигуна, трансмісіях та інших вузлах машин. Шляхи економії 
палива та мастил. J  ______ _______ у

Тема Ремонт факторів га сільськогосподарських машин.
Види ремонт) тракторів і сільськогосподарських машин. 

Рсмон гно-обедуговча база Аі 1К.
Організаційні форми технологічної о процес) ремонту машин у 

ре м о м ти и х м а і і сгері і я х.
Підготовчі роботи, що виконуються перед ремонтом машин.
Способи відновлення з'єднань і деталей.
Характерні спрацювання та інші дефекти блока циліндрів, деталей 

кри воїни 11 но-шаг мі ного механізму. де і алей газорозподільного
механізм). вузлів і а деталей системи живлення, вузлів та деталей систем 
мащення і охолодження, в уз лі в  і а деталей силово ї  передачі ,  ходової 
частий граклорі в. і ідросисіеми і електрообладнання. „

Обладнання, іііс ірумеш га пристосування, що засГАсовх юі ься під



О пи ш и  ( Н і  ІТСк'І і р у х у

час ремонту вузлів і деталей. Технологія ремонту та технічні умови на 
ремонт. Контроль за якістю ремонту. Заходи безпеки під час виконання 
ремонтних робіт.
Вимоги до робочих органів грунтообробних, посівних, садильних, 
збиральних машин та машин для захисту рослин.
Характерні дефекти робочих та допоміжних органів. Способи та 
технологія ремонту.Інструменти та пристосування, що застосовуються 
під час ремонту, складання та регулювання.Способи перевірки якості 
складання та регулювання машин.
Вимоги безпеки праці під час виконання ремонтних робіт на тракторах.

Лабораторно-практичні роботи:
1. Проведення відновлення з'єднань корпусних деталей блока 

циліндрів, кривошипно-шатунного і газорозподільного механізму 
деталей систем мащення, живлення, охолодження та пуску.

2. Ремонт робочих органів грунтообробних машин, машин для
передпосівного обробітку грунту, садильних машин та машин для 
збирання ___________ *- ' ■_______ ________________________ ______

Тема Іберії ання сільськогосподарської техніки.
Значення правильної $»,_ зберігання -машин. Види га способи 

зберігання сільськогосподарської техніки. Підготовка машин до 
зберігання. Обладнання для підготовки машин до зберігання. Матеріали 
для консервації і герметизації. Порядок виконання операцій. Технічне 
обслуговування машин \ період зберігання. Змієм та послідовність 
виконання робіт щодо знімання машин із зберігання.

Відповідальність за недбайливе використання та зберігання ! 
сільськогосподарських машин.

Держави і контрольні .органи. їх права щодо ви мої до експлуатації ; 
та зберігання сільськогосподарської техніки. Безпека праці.

І. Основні елементи-теорії руху трактора. Психофізіологічні 
основи праці гракториста.

Класифікація іранснортних засобів за категоріями. Рушійна сила ; 
грак і орлі. Сили <нюр\ р\ х\ -м рак і ора. Розі і и грак гора. - 1 н-льм окання. 
Керованість грак і ора. Стійкість. І Іро.хідніс 11, та маневру к.д.ііія грак гора.

Загальні і іон я і і я про психофізіологічні основи праці та їх вплив на



безпеку праці водія. Зір, орієнтування та розрахунок водія. Слухові, 
м'язові та вестибулярні відчуття. Увага. Час реакції водія. Навички. 
Емоційні якості водія.

2. Дорожньо-транспортні пригоди, причини їх виникнення та 
відповідальність водіїв за порушення Правил дорожнього руху.

Класифікація дорожньо-транспортних пригод. Причини дорожньо- 
транспортних пригод.

Види відповідальності водія за порушення правил Дорожнього 
руху. Дисциплінарна, адміністративна відповідальність. Засоби
суспільного впливу. Кримінальна відповідальність за дорожи ьо- 
гранспортні пригоди. Матеріальна відповідальність за збиток, 

•заподіяний внаслідок порушення Правил дорожнього руху._____________
3. Основи безпеки керування гракзором.
Робоче місце тракториста та його обладнання. Положення 

тракториста на робочому місці.
Регулювання сидіння, дзеркал заднього виду, положення рук на 

рульовому колесі (важелях керування) та ніг на педалях. л
Пуск, прогрів га зупинка двигуна за різних температур повітря. 

Огляд та оцінювання навколишніх умов. Послідовність дій органами 
керування під час грушсміїя машин з місця, розгону, гальмування. 
Прийоми переключення передач. Виключення передачі заднього ходу.

Типові помилки тракториста під час маневрування. Прийоми 
керування гальмівною системою. Користування ручним гальмом. 
Користування приладами еиі (галізації.

4. Особливос ті водіння і рака орних ноїідів. Забезпечення 

безпеки під час керування трактором \ різних умовах.
1 Іідготовка тракторних по'; з. ті із до руху.
Вивчення маршрутів р \ \ \  Обов'язки тракториста під час водіння 

.тракторних поїздів. Порядок проходження тракторного поїзду. 
Усіановденпя тракторних поїздів під навантаження. та розвантажс.ння 
с і л і .с (> к-оі ос ін )да рс ьких ван таж і в.

Керування машиною в обмеженому просі арі. •. ї\ер\ткшня 
Ірак тором х транспортному погоні піл час'об'їзду нерухомої перешкоди.

Заходи безпеки під чає зустрічних роз'їздів «м1 тракторними



*

поїздами на вузьких дорогах, поворотах, крутих підйомах та схилах.
Запобіжні заходи під час водіння тракторних причепів в умовах 

бездоріжжя, керування трактором на польових, лісових, колісних 
дорогах, «зимниках», льодових переправах. Рух ріллею, мокрою травою.

Правила та прийоми подолання перешкод: канав, порогів, піщаних 
барханів, водних перешкод.

Ш кідливість та умови руху тракторів.
Прийоми керування трактором на дорогах із зниженим 

коефіцієнтом зчеплення. Рух автомобільними дорогами. Рух у міських 
умовах. Особливості руху слизькою дорогою, на поворотах, під час 
зрушення з місця та гальмування.

Рух у нічний час, дощ. туман і снігопад.

Всього 82

Керування трактором на залізничних переїздах.
Особливості проїзду мостів, естакад, шляхопроводів, транспортних 

розв'язок, ту н е л і в.
Керування трактором під час буксирування несправних тракторних 

засобів. З’єднання транспортних засобів. Сигналізація під час 
буксирування.

Заходи безпеки під час проїзду під лініями електропередач.

Нрофесійно-гіпактична підготовка
Одиниця модуля Предмет Кількість {місі програми

--- ------ ----------------- ,_____ 1__________________ 1 один
1 3 4

Мод\. і і. і р -\ ! .!. •■••• Виробниче навчання ! (18 Інструктаж і охорони праці. Ознайомлення і навчальним закладом.
Значення виробничого навчання \ процесі підготовки 

кваліфікованих робітників. Ознайомлення з програмою виробничого
- . . .„. - --- навчання тракторне і а-машиніс і а сільськогосподарського виробництва-

категорії ЛІ. робочою інструкцією щодо виконання робіт та Інструкцією
< охорони прані, майстернею.

Ознайомлення, із навчальним закладом, його іериторією. площею. ;
плануванням, розтаніч ванням. *

Ознайомлення : режимом роботи та правилами вн\трішньогб



розпорядку, організацією робочого місця.
Інструктаж з охорони праці. Причини і види травматизму. Безпечні 

прийоми роботи. Засоби захисту, передбачені конструкцією 
(огородження, блокувальні пристрої, дистанційне', керування, 
сигналізація тощо). Індивідуальні засоби захисту.

Пожежна безпека. Причини загоряння і заходи щодо його 
усунення. Призначення і користування пінними і вуглекислими 
вогнегасниками. Правила поведінки в разі виникнення пожеж.

Електробезпека. Захисне заземлення обладнання у майстерні. 
Правила користування електроінструментом. Перша допомога в разі 
ураження електричним струмом.

Вимоги безпеки праці до обладнання і робочих місць. Порядок 
закріплення слухачів за робочими місцями.

У  процесі організації та проведення виробничого навчання 
необхідно дотримуватися такої послідовності виконання завдань:

• повне чи часткове розбирання машин (двигунів) або їх частин 
(збірних одиниць);

• вивчення взаємодії .^сталей, умов роботи складових частин
машини (двигуна) і збірних одиниць. їх мащення та охолодження;

і  ... _. ..• вивчення можливих експлуатаційних неполадок та спосооїв їх
усунення;

• вивчення технологічних регулювань:
• складання збірних одиниць і машини загалом.
Ступінь повноти розбирання збірних одиниць у кожному завданні 

| визначається необхідністю створення оптимальних \ мов для досягнення' р 
навчальних цілей і повинна бути відображена в інстру кніїїно- і 
і ехнологічних карі ах.

. У випадках, коли монтажні роботи трудомісткі, і часу для 
вивчення будови і принципу роботи механізму чи системи може бути 
нсдосіатньо. рекомендується мати на робочих місцях частково розібрані 

і та підготовлені для вивчення збірні одиниці.
Оволодіння операціями, способами та видами робіт, які. повинен 

і викину на г м і ракгорис і -машиніс і сільськогосподарського



*

виробництва категорії Л І.____ ________ ______ ________
Слюсарна справа.

Інструктаж та змістом занять, організація робочого місця, техніка 
безпеки, сучасні технології, інструменти та пристосування. 
Ознайомлення учнів з слюсарною майстернею, обладнанням та 
правилами користування слюсарним інструментом.

Площинне розмічання.
В прави:
Нанесення горизонтальних, вертикальних, похилих та осьових

л ін ій .
Некернення центрів отворів.
Розмічання за шаблонними, за зразком, за місцем розташування. 
Рубання, викривляння та згинання.
Вправи:
Рубання зубилом розмічених деталей з листової сталі.
Вирубування крсйцмсй селем прямолінійних та криволінійних 

пазів. _ *
Випрявляння за допомогою ручного преса.
Згинання кілець із дроту-та листової сталі.
Рубання, виправлянні, -та згинання металу з використанням 

електричного та пневматичного інструменту.
Різання металу.
В прави:
Різання листового металу ручними ножницями.
Різання сортового металх ручною ножівкою.
Різання труб труборізом.
Різання металу я використанням електричної о та пневматичного 

інструменту.
Обпилювання металу.
Вправи:
Обпилювання деталей з використанням ручного інструмен ту. 
Обпилювання деталей різних за ирофілем.да ко/ніром. - 
Обпилювання металу з викорис іапням сле^л ричжшт. та 

пневма і іншої о інс : р\ мен і \



Свердління, зенкерування, зенкування, розвертання отворів. 
В прави:
Кріплення свердел та заготовок.
Свердління наскрізних отворів за розміткою 
Свердління за кондуктором.
Загострення свердел.
Ознайомлення з будовою свердлильного верстата та виконання 

робіт на ньому.
Зенкерування просвердлених отворів.
Зенкування просвердлених отворів під головки болтів, гвинтів, 

заклепок.
Розвертання вручну циліндричних і конічних отворів чорновими і 

11 и с то ними роз верт кам и.
Нарізання різьби.
Вправи:
Нарізання та прогін круглими і розсувними плашками зовнішньої 

різьби. . *
Нарізання та прогін внутрішньої різьби мітчиком.
Видалення зламаних мітчиків.
Перевірка якості різьби.1'
Клепання.
Вправи:
Підготовка деталей до склепування, утворення отворів під 

заклепку.
(клепання двох і декількох лисгв на хлистом однорядним-;.і 

бататорядним швами напівкруглими та потайними головками заклепок. 
Запресуваня і випресовування пальців, втулок та інших деталей. 
Виконання роби з використанням електричного та пневматичного 

інструменту.
Шабрування.
Вправи:
Підготовка поверхонь та інструменту до піаорх вання.
Виконання роби способами шабрування «від себе» та<<дб себе--.
І і Іабревання прямолінійних і криволінійних повер'хОнь та". ! 1-! 2



к вал і тегами.
Виконання робіт з використанням електричного та пневматичного 

інструменту.
Пригонка та припасування.
В прави:
Підготовка поверхонь та інструменту до шабрування.
Пригонка та припасування замкнутих та напівзамкнутих* контурів. 
Контроль якості виконаних робіт.
Паяння.
В прави:
Підготовка поверхонь для паяння м'якими та твердими припоями.
Підбір і підготовка флюсів.
Виконання паяння різними типами паяльників.
Виконання паяння різними типами швів.
Контроль якості виконаних робіт.
Склеювання.
Вправи:
І Іідготовка поверхонь дл'я склеюваня. підбір клеючих речовин. 
Виконання склювання різними типами, з'єднань.
Контроль якості викошУшх робіт.
Комплексні робо І II.
Вправи:
Виконання робіт, які включають всі раніше пройдені слюсарні 

операції.
Всьої о 108

Прос[кчійно-ирактична підготовка
Одиниця модуля 1 і редмс 1 Кіл вкіс І ь $ міс і прої рами
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Піді о гонка М І А до роботи.
Інсіруктаж за змістом занять, організація робочого місця, техніка 

безпеки. сучасні іемюлоіії. інструменти та пристосування 
( ) шайомдспня учнів і едюсарною мапстернеіо. обладнанням г; 
правидами користування слюсарним інструментом. »і



*

Вправи:
Підготовка машинно-тракторних агрегатів для основного і 

передпосівного обробітку грунту:' комплектуванні,- технічне 
обслуговування агрегату, підготовка до роботи. Виконання заданої 
роботи відповідно до агротехнічних вимог, дотримуючись правил 
безпеки праці та проти пожежної безпеки. Визначення продуктивності 
агрегату та витрати пального.

Підготовка машинно-тракторних агрегатів для посіву та посадки 
сільськогосподарських культур: комплектування, технічне
обслуговування агрегату, підготовка до роботи. Виконання заданої 
роботи відповідно до агротехнічних вимог, дотримуючись правил 
безпеки праці та протипожежної безпеки. Визначення продуктивності 
агрегату та витрати пального.

Підготовка машинно-гракторних агрегатів для внесення добрив та 
ядохімікатів: комплектування, технічне обслуговування агрегату, 
підготовка до роботи. Виконання заданої роботи відповідно до 
агротехнічних вимог, дотримуючись правил безпеки праці *їа 
протипожежної безпеки. Визначення продуктивності агрегату та вит рати 
пального.

Підготовка машинно-тракторних агрегатів для заготівлі грубих 
кормів та силосу: Виконання заданої роботи відповідно до 
агротехнічних вимог, дотримуючись правил безпеки праці та 
прот ипожежної безпеки. Визначення продуктивності агрегату та витрат и 
пального.

Підготовка машинно-тракторних агрегатів для поливу 
сільськогосподарських ку льтур дотуванням: комплекту ванн я. технічне 
обслуговування агрегату, підготовка до роботи. Виконання заданої 
роботи відповідно до агротехнічних вимог, дотримуючись правил 
безпеки праці та протипожежної безпеки. Визначення продуктивності 
аі реї ату та вит рат и пального.

ІІідіотовка машинно- тракторних агрегат ів для обробітку посівів: 
комплектування, технічне обслуговування агрегату, підготовка до 

| роботи. Виконання иіданої роботи відповідно до аі ро і ємнісних ви мої. 
І дотримуючись правил безпеки праці та протипожежної безпеки.



Визначення продуктивності агрегату та витрати пального.
Підготовка машинно-тракторних агрегатів для збирання 

сільськогосподарських культур: комплектування. технічне
обслуговування агрегату, підготовка до роботи. Виконання заданої 
роботи відповідно до агротехнічних вимог, дотримуючись правил 
безпеки праці та протипожежної безпеки. Визначення продуктивності 
агрегату та витрати пального.

Підготовка трактора з причепом( напівпричепом) до виконання 
транспортних робіт: комплектування, технічне обслуговування агрегату, 
підготовка до роботи. Виконання заданої роботи відповідно до вимог 
правил доржнього руху, дотримуючись правил безпеки праці та 
'протипожежної безпеки. Визначення продуктивності агрегату та витрати і 
п ал ьного.____________________________________________________________

Постановка техніки на зберігання.
інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, техніка 

безпеки. сучасні технології, інструменти та пристосування. 
Ознайомлення учнів з слюсарною майстернею, обладнанням та 
правилами користування слюсарним інструментом.

В прави:
Робота з підготовки до зберіг ання сільськогосподарської техніки і а 

знімання ї ї  із зберігання: виконання робі і із підготовки техніки до | 
зберігання, вибір місця зберігання техніки, забезпечення захисту машин 
від корозії під час постановки їх на зберігання, технічне обслуговування 
у процесі підготовки до зберігання і в період зберігання.

Виконання робіт із знімання сільськогосподарської техніки із 
зберігання.

Всьої о 
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Трактори 21 Тема 1. Двигуни тракторів.
Особливості конструкції механізмів га систем двигунів, їх 

експлуатації. Загальна характеристика і особливості колісних та 
гусеничних тракторів з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 
к.с.).

Тема 2. Кривошипно-шатунний і газорозподільний механізми.
Блок-картер дизеля. Особливості будови головок і юбок поршнів, 

поршневих та орював робні кілець. Шатуни, колінчасті вали та 
маховики двигунів; особливості будови та роботи.

Технічне обслуговування кривошипно-шатунного та 
газорозподільного механізмів.

Лабораторно-практичні роботи:
1. Будова та робота кривошипно-шатунного механізму. Вивчення 

взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням. |

2. Будова та робота газорозподільного механізму. Вивченая \ 
взаємодії деталей з частковим або повним розбиранням та складанням. 
Тема 3. Системи охолодження, мащення га пуску.

Особливості будови, (/роботи та регулювання вузлів систем | 
охолодження двиг унів. Гідравлічна муфта приводу вентилятора двигуна, і 
Термостат дизеля.

Системи мащення двигунів, особливості їх будови.
Контрольно-вимірювальні прилади.
Системи пуску двигунів. Небезпека травмування під час пуске. 

Іехнічне обслуговування систем охолодження, мащення, пуску.
. Іабора іорно-пракпічна робоча:
2. Бхдова та робоча спечем охолодження, мащення та пуску. 

Вивчення взаємодії печалей з частковим або повним і 

розбиранням і а складанням



Сі. м.ськоі'оснода рські 
машини

Тема 4. Система живлення.
Особливості будови системи живлення дизелів. Система очищення 

повітря, турбокомпресор, індикатор забрудненості.
Паливні баки, паливні фільтри, підкачувальні насоси (паливо- 

підкачувальний насос дизеля).
Паливні насоси високого тиску, їх  види, характерні особливості, 

схеми роботи (обмежувач димлення відпрацьованих газів), установлення 
їх  на двигунах. Муфта випередження впорскування палива. Форсунки та 

орював роб ні низького та високого тиску.
Регулятори паливних насосів. Глушник.
Паливо та вимоги до нього, застосування.
Технічне обслуговування системи живлення.
Пожежна та вибухова небезпека під час обслуговування системи 

.живлення.
Лабора і орно-пракз ична робота:
1. Будова та робота системи живлення. Вивчення взаємодії деталей 

з частковим або повним розбиранням та складання
*

3. Грунтообробні машини і знаряддя для основного і 
поверхневого обробітку грунту..

Основні орював' р у орював роб ні рських
машинобудуванні.

Національна програма орював роб орював роби і '
орював ро. машин і обладнання для орював ро орював роби.

Роль орював роби і рських машин у орював собівартості 
польових орюв. орював ро орю в та підвищенні її 

орював роб ні
1 Ідеї и. особливості будови та регулювання.
Лущильники, особливост і от лови і регулювання.
Борони дискові важкі, особливості будови і регулювання.
Вирівнювач.
Культиватори, особливості будови і регулювання.



Правила дорожнього руху

Комбіновані грунтообробні агрегати, призначення, робота та 
регулювання.

Зчіпки, призначення, будова та агрегатування.
Причіпні широкозахоплювальні агрегати.
Технологічне налагодження машин. Безпека праці.

Лабораторно-практичні роботи:
1. В ивчення  буд ови  плугів  т а плоскорізів . їх  регулю вання .
2. В ивчення  буд ови  лущ ильників, культ иват орів, кот ків, -борін та

зчіпок. їх  регулю вання.

З В ивчення  будови  ком б ін о ва н и х  агрегат ів. їх  р егулю й

4 Машини для приготування, навантаження та внесення 
добрив.

Особливості будови і регулювання машин для внесення органічних 
добрив. *

Будова начіпних навантажувачів.
Особливості будови розкидачів рідких, мінеральних добрив, 

принцип дії. ,/ .
Технологічне налагодження машин. Безпека праці.

Лабораторно-практичні робот и:
1 В ивчення буд ови  навант аж увачів. їх р егулю ва н н я
2 В ивчення буд ови  навант аж  увачів. їх регулю вання.
3. В ивчення буд ови  р о зки д а ч ів  р ід ки х  т а м інер а льн и х  добрив. їх 

р егулю ва ння
Тема 1. Перевезення людей та вантажів
Нормативні вимоги, щодо кількості перевезення людей на 

легкових транспортних засобах. Обов'язки водія перед початком 
руху. Швидкість руху під час перевезення людей.. Випадки, коли 
перевезення людей забороняється. Додаткові правила до перевезення 
дітей

Правила лавин іаження. розміщення та закріплення вантажу на 
легковомх транспортом) засобі Умови і ісрс везешся вантажу.



Випадки, які вимагають погодження з ДАІ щодо перевезення 
вантажів. Позначення вантажу, що перевозиться. Обладнання 
транспортних засобів. Небезпечні ' наслідки порушення правил 
перевезення вантажу. Правила перевезення вантажу за допомогою 
причепа

•

Тема 2. Вимоги до технічного стану та обладнання
транспортних засобів
Загальні вимоги до технічного стану транспортних засобів. 

Вимоги щодо технічного стану за Правилами дорожнього руху. 
Умови, під час яких експлуатація транспортних засобів 
забороняється. Вимоги до технічного стану гальмової системи, 
рульового керування, зовнішніх світлових приладів, коліс і шин, 
двигуна, інших елементів конструкції транспортних засобів.

Правила, що визначають наслідки порушення до вимог 
технічного стану.

М ісце знаходження у транспортних засобах медичної аптечні, 
вогнегасника, знака аварійної зупинки.

Несправності, при якиіх водій повинен вжити заходів до їх 
усунення, а якщо це зробити неможливо- рухатися до місця стоянки 
або ремонту. Несправності.-при яких подальший рух ,транспортних 
заходів заборонено.

Небезпечні наслідки порушення вимог до технічного, стану та 
обладнання транспортних засобів.

Вимоги Правил, що стосуються питань організації дорожнього 
руху, які вимагають узгодження з Державтоінспекцією.
Тема 3. Номерні га розпізнавальні так и . Попереджувальні засоби, 
но значення

Реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів і причепів у 
Державто інспекції.

Номерні знаки і написи, які < обов'язковими ія механічних 
і ранспорі них засобів. Вимоги щодо обладнання грансиорі-мих засооїк 
номерними та розпізнавальними знаками, ііопере.щувальними
засобами. -

-



м

Вимоги до стану номерних і розпізнавальних знаків транспортних 
засобів

Лабораторно-практичні роботи за темами 1-3

Комплексна система 
технічного

обслуговування і ремонту 
сіл всі, ко і о с 11 одарс ь кої 

техніки

6 Т ем аї. Особливості технічного обслуговування 
сільськогосподарської техніки.

Технічний стан машин, його вплив на продуктивність та 
економічність роботи. Надійність як одна із складових якостей машин. 
Безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність, їх  показники. 
Запобігання передчасному спрацюванню та поломкам деталей, вузлів і 
механізмів машин.

Форми та методи технічного обслуговування, перспективне та 
оперативне планування технічного обслуговування.

Класифікація засобів технічного обслуговування, стаціонарні 
засоби. Елементи пункту технічного обслуговування 
сільської осподарсь кої техні к и.

Індивідуальні засоби технічного обслуговування 
сільськогосподарської техніки: прилади, обладнання, безпечні прийоми 
користування.

Прилади та обладнаний для перевірки технічного стану 
сільськогосподарської техніки.

Пересувні засоби' технічного обслуговування 
сільськогосподарської техніки, призначення і характеристика. Засоби 
технічного обслуговування під час зберігання сільськогосподарської 
техніки.

Вимоги безпеки під час іехн ічною  обслуговування.
Тема 2. Що змінне, періодичне і а сезонне технічне обслуговування 
сільської осію царської і ех піки. Діагностування.

Особливості щозмінного технічного обслуговування (Щ ГО) 
сільськогосподарської техніки. 1 Іеріодичність проведення операцій.

1 іеріодичність IX ) сільськогосподарської техніки. (_\ моттггодивах
та \ кілограмах витраченого палива). Змісі Т О -1. 10-2. 10-3 та порядок 
їх виконання. Орієнтовна трудомісткість операцій періодичних 
технічних обслугов\ вань (ТО -1, ТО -2. ГО-З. СТО). 1 Іризначення та зміст
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технологічних карт обслуговування сільськогосподарської техніки.
Особливості обслуговування вузлів та механізмів енергонасичених 

тракторів. Основні операції технічного обслуговування енергонасичених 
тракторів у процесі підготовки до осінньо-зимового та весняно-літнього 
періодів. Особливості зимової експлуатації та ремонту тракторів.

Вимоги безпеки праці.
Перевірка технічного стану сільськогосподарської техніки. За 

допомогою спеціальних приладів. Види перевірок, їх  стислий зміст. 
Прилади для оцінювання технічного стану сільськогосподарської 
техніки, їх призначення та порядок застосування. Вимоги безпеки праці.

Лабораторно-практичні роботи:
1 Проведення що {мінного технічного обслуговування.
2. Виконання роб іт  із технічного обслуговування 

сільськогосподарської техніки (ТО-1, ТО-2. ТО-3).

Тема 3. Зберігання сільськогосподарської техніки.
Особливості підготовки до зберігання комбінованих, швидкісних, 

широкозахоїі.повальних сільськогосподарських маніин.
Обладнання для ставлення на зберігання, матеріали ,+ія 

консервації і герметизації. Порядок виконання операцій.
Технічне обслуговування сільськогосподарської техніки у період 

зберігання.
Зміст та послідовність виконання робіт з підготовки 'сільськогоспо

дарської техніки до роботи.
Вимоги безпеки праці.
Лабора і орно-практичні робо і и:
І Проведення консервації т а  герметизації техніки. Постановка 

на зберігання

2. Підготовка техніки до роботи після зберігання

Тема Трансмісія, ходова час піна і а рульове керування тракторів.
Особливості б\дови щеплення. Підсилювачі приводу зчеплення 

(ссрвоприс і рої), блокувальний пристрій, будова іа регулювання. 
Технічне обслуговування ічсилення. *  Т



*

Особливості будови коробки передач, роздавальної коробки та 
редуктора трактора. Схема передачі крутного моменту двигуна до 
мостів.

Призначення, будова та принцип д ії гідравлічної системи коробки 
передач; особливості будови та принцип д ії коробки передач трактора.

Механізми керування коробкою передач.
Технічне обслуговування коробок передач і роздавальної коробки.
Пристрій блокування запуску за включеної передачі.
Будова проміжного з'єднання. Карданні передачі приводу мостів 

трактора.
Проміжна опора, призначення та будова.
Головна передача, диференціал. механізм блокування 

диференціала.
Кінцева передача, будова та принцип дії.
Технічне обслуговування карданних передач і ведучих мостів.
Особливості будови ходової частини тракторів. Конструкції рам 

тракторів. Передня та задня ліврами, шарнірні пристрої, колеса та шини. 
Системи керування поворотом трактора.

Технічне обслуговування, ходової частини тракторів.
Вибухова небезпека пнсвмоколіс.
Особливості системи рульового керування.
1 ідрооб'ємне рульове керування.
Особливості будови гальмівної системи барабанного типу з 

пневматичним приводом. Дія ручного гальма. Компресор, призначення 
та будова. Регулятор з иску. Двосекційний гальмівний кран, схема дії.

Пневматична система трактора.
Технічне обслуговування рульового керування та гальмівних 

систем.
Набора і орно-практичні робо і и:
/. /їїдова т а  роботи трансмісії т а  ходової чистини. Вивчення 

взаї м од і і деталей з частковим або повним розбиранням т а  складанням
2. Ьуііова т а  ропота руйновано керування. Вивчення взаємодії 

деталей з частковим або повним розбиранням т а  складанням

60



Тема Робоче, допоміжне, додаткове обладнання тракторів. 
Електрообладнання.

Особливості будови начіпної гідравлічної системи. Начігіний 
механізм і механізм автоматичної зчіпки, їх призначення і будова. Схема 
гідравлічної системи, основні агрегати, їх  універсальність. Задня навіска 
трактора та бульдозера, особливості розташування вузлів і деталей.

Причіпні пристрої тракторів.
Охорона праці під час комплектування машинно-тракторних 

агрегатів. Механізми відбору потужності з гідравлічним керуванням, 
призначення та будова.

Будова та принцип д ії редуктора.
Гідрофікований тяговий гак.
Особливості будови кабіни тракторів та бульдозерів.
Призначення і розміщення засобів інформації та органів 

керування. Пристрої для підтримання мікроклімату в кабіні.
Технічне обслуговування робочого і допоміжного обладнання.
Безпека праці.
Особливості будови і д ії акумуляторних батарей, генераторних 

установок. Особливості систем електричного пуску двигунів, пристрій 
блокування пуску двигуна за включеної передачі.

Системи освітлення. сигналізації. Контрольно-вимірювальні
прилади.

Схеми електрообладнання тракторів.
Технічне обслуговування електрообладнання. Безпека праці.
.Забора і орно-практичні робо іи:
1. Пудова т а  робота робочо.'о об 'шднання. Вивчення взаємодії \ 

деталей з частковим або повним розбиранням т а  складанням

2. Пудова т а  робота  допомі. ж поло обладнання. Вивчення вин моді; 

деталей, з. частковим, або повним розбиранням т а  складанням.
3. будова т а  робота  і іектрооб пірнання Вивчення взаємодії і 

деталей з частковим або повним розбиранням т а  складанням.

Тема Нова іехніка.
Нові марки і рак горів вітчизняною і а зарубіжного виробництва.
Особливості б) лови нових д ви і у н і в внутрішнього згоряНня. які



Сільської оеподарські 
машини

встановлюються на сучасні трактори:
• особливості будови кривошипно-шатунного та 

газорозподільного механізмів;
• особливості будови та роботи очисників повітря, мастила 

га палива в двигунах внутрішнього згорання;
• нові рішення з економії пально-мастильних матеріалів 

двигунами внутрішнього згорання;
• конструктивні особливості двигунів вітчизняного та 

зарубіжного виробництва, які встановлюються на сучасні трактори;
• використання орював роб металів та сплавів для

продовження терміну роботи двигунів внутрішнього згоряння.
Особливості будови та принцип роботи новітньої вітчизняної 

тракторної техніки: технічна характеристика нових тракторів, які 
випускаються на Україні; перспективні розробки тракторної техніки цих 
заводів.

Особливості будови та принцип роботи тракторної техніки, яка 
виробляється > високорозвинених країнах світу. *
Гема: Посівні і садильні машини.

Піирокозахоплювальні агрегати для сівби.
Уніфікована система контролю технологічних параметрів посівних 

машин.
Сівалки універсальні з електромагнітними дозаторами, 

електронною системою управління і контролю.
Особливості будови сіна, і ки-культиватора із швидкісними 

робочими орі анами.
Технологічне налаї одження машин. Безпека праці.
Будова і призначення двобічної сигналізації.

. іаГкіра і орно-практичні робо і и:
1. Вивчення системи контролю технологічних параметрів посівних 

машин.
2. Вивчення сіво.ік універсальних з електромаїні іниМи 

дозаторами, електронною системою управління і контролю.
v Вивчення сіва. юк-кл льтива торів із швидкісними робочими
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органами.____________________________________________________________
Тема: Нова сільськогосподарська техніка.

Нові розробки тракторних агрегатів. Нові сільськогосподарські 
машини -основа підвищення врожайності сільськогосподарських 
культур, продуктивності праці. Зниження собівартості продукції.

Обробіток грунту -  один з найбільш орював роб процесів у 
вирощуванні врожаю.

Беззагонний спосіб оранки, переваги і недоліки. Оборотний і 
поворотний плуги вітчизняного та зарубіжного виробництва. 11 луги для 
оранки без плужної підошви. Нові комбіновані орював роби і машини. 
Нові робочі органи машин -  голчатий каток, гребінка, орював.

Посівні і садильні машини.
Комбіновані зернові сівалки. Комбіновані стерньові сівалки. 
Універсальні машини для внесення мінеральних і органічних 

добрив. хіммеліоран тів. Машини для поверхневого і
внутрішньогрунтового внесення добрив. Шнекові приставки до машин 
для внесення хіммеліорантів?. Змінні п н е в м о в і д цс нтро в і робочі оргаїГй. 
Машини для внесення рідких міндобрив і аміачної води. Насоси для 
внесення рідких міндобрив. Пінні маркери.

Відцентрові і шнекові протруювачі насіння. Широкозахоплювальні 
оприекувачі. Нові насоси огірискувачів. інжекторні системи. Системи 
перемішування робочої рідини. Методи дозування рідини. Форсунки 
щільові і дефлектори і. Відсічи ий пристрій. Пінні маркери.

Машини для вирощування картоплі.
Машини для вирощування цукрових буряків.

—
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1 .Інструктаж і охорони праці. Ознайомлення і  ̂ навчальним 

$а кланом.



Інструктаж з охорони праці.
Ознайомлення з навчальним закладом, його територією, площею, 

плануванням, розташуванням, майстернями, полігонома. Ознайомлення 
з режимом роботи та правилами внутрішнього розпорядку, організацією 
робочого місця.

Причини і види травматизму. Безпечні прийоми роботи. Засоби 
захисту, передбачені конструкцією (огородження, блокувальні пристрої, 
дистанційне керування, сигналізація тощо). Індивідуальні засоби 
захисту.

Пожежна безпека. Причини загоряння і заходи щодо його 
усунення. Призначення і користування пінними і вуглекислими 
вогнегасниками. Правила поведінки в разі виникнення пожеж.

Електробезпека. Захисне заземлення обладнання у майстерні. 
Правила користування електроінструментом. Перша допомога в разі 
ураження електричним струмом.

Вимоги безпеки праці до обладнання і робочих місць. Порядок 
закріплення слухачів за робочими місцями. *
2. Оволодіння операціями, способами та видами робіт, які повинен 
виконува і н і ракторис і-машиніст сільськогосподарського
виробництва категорії А2,

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, техніка 
безпеки, сучасні технології, інструменти та пристосування.

Вправи :
Освоєння операцій та видів робіт, що виконуються під час ТО-1 та ТО-2 
сільськогосподарської техніки.

І Іабуття навичок технічного обслуговування сільськогосподарської 
іехніки. Технічне обслуговування двигунів, агрегатів та механізмів 
керування. елек грооб.іаднання сільськогосподарських машин. 
Використання інструменту і приладів.

Ііабхгтя навичок діагносіуваиня сільськогосподарської техніки. 
Виявлення причин несправностей основних складових частин сільсько- 
! осподарської техніки. Перевірка форсунок. Дотримання вимої безпеки 
праці під час діаі постування сільськогосподарської техніки.»

Набу гтя навичок обкатки сільської осподарської техніК'м.' Освоєння



режимів обкатки двигуна, трансмісії та гідравлічної системи. Обкатка 
тракторів на холостому ході і під навантаженням.

Освоєння видів робіт із захисту сільськогосподарської техніки від 
корозії під час постановки їх  на зберігання із застосуванням мастил.

Набуття навичок із технічного обслуговування машинно- 
гракгорних агрегатів.

Освоєння прийомів навішування сільськогосподарських машин на 
гусеничні та колісні трактори.

Всього 54

Одиниця модуля Предмет
П|іофесійно-ирактична підготовка

Кількість
годин

З міс і програми

Модуль І рА2-2
Виробниче навчання

з

122
24 Підготовка машинно-тракторних агрегатів для основного і 

передпосівного обробітку л рушу: комплектування. технічне
обслуговування агрегату, підготовка до роботи. Виконання заданої 
роботи відповідно до агротехнічних вимог, дотримуючись правил 
безпеки праці та протипожежної безпеки. Визначення продуктивності 
агрегату та витрати пального.

Підготовка машинно-тракторних агрегатів для посіву та посадки 
сільськогосподарських культур: комплектування. технічне
обслуговування агрегату, підготовка до роботи. Виконання заданої 
роботи відповідно до агротехнічних вимог, дотримуючись правил 
безпеки праці га протипожежної безпеки. Визначення продуктивності 
агрегату та витрати пального.

Підготовка машинно-тракторних агрегатів для внесення добрив та 
ядохім ікатів: комплектування, технічне обслуговування; агрегату, 
підготовка до роботи. Виконання гаданої роботи відповідно до 
агротехнічних вимог, дотримуючись правил безпеки праці га 
протипожежної безпеки. Визначення продуктивності агрегату та витрати
пального.
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Підготовка машинно-тракторних агрегатів для заготівлі грубих 
кормів та силосу: Виконання заданої роботи відповідно до 
агротехнічних вимог, дотримуючись правил безпеки праці та 
протипожежної безпеки. Визначення продуктивності агрегату та витрати 
пального.

Підготовка машинно-тракторних агрегатів для обробітку посівів: 
комплектування, технічне обслуговування агрегату, підготовка до 
роботи. Виконання заданої роботи відповідно до агротехнічних вимог, 
дотримуючись правил безпеки праці та протипожежної безпеки. 
Визначення продуктивності агрегату та витрати пального.

Підготовка машинно-тракторних агрегатів для збирання 
сільськогосподарських культур: комплектування. технічне
обслуговування агрегату, підготовка до роботи. Виконання заданої 
роботи відповідно до агротехнічних вимог, дотримуючись правил 
безпеки праці та протипожежної безпеки. Визначення продуктивності 
агрегату та витрати пального.

Підготовка трактора з причепом( напівпричепом) до виконання 
транспортних робіт: комплектування, технічне обслуговування агрегату, 
підготовка до роботи. Виконавця заданої роботи відповідно до вимог 
правил доржиього руху, дотримуючись правил безпеки праці та 
протипожежної безпеки. Визначення продуктивності агрегату та витрати 
пального.

Набуття навичок виконання робіт із підготовки до зберігання 
сільськогосподарської техніки: комплектування. технічне
обслуговування, підготовка агрегату до роботи, вибір місця зберігання 
техніки, забезпечення захисту машин від корозії під час ставлення їх на 
зберігання. Виконання робіт із знімання сільськогосподарської техніки 
зі зберігання. Дотримання правил безпеки праці під час ставлення 
техніки на зберігання. ____ ________________ ■

Інструктаж і охорони праці на робочому місці під час ремонту, 
і с\ нічної сксн. і\ а і а ції гракл о [і і в, сільської оснодарськнх машин.

Організація робочих місць. Плану ватптя роботи. Контроль я косі і 
робіт. Засоби охорони прані і а індивіду ального захисту. Ознайомлення з
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правилами та обов’ язками працівників і розпорядком дня у господарстві. 
Самостійне виконання операцій, прийомів та видів робіт, що 

виконує гракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва 
категорії А2 відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики.

Оволодіння передовими прийомами та методами робіт.
Дотримання вимог з безпеки праці, електро- та пожежної безпеки, 

правил внутрішнього трудового розпорядку.
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