
План виробничого навчання 

II курс майстер в/н Шиманський С.Б. 

I півріччя 

1. Розділ: виробнича практика – «Слюсар 3-го розряду» -  98год 

 

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ    98 год 
«слюсар з ремонту с/г машин та устаткування III розряду» 

 
 
          Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування III розряду                98 год. 

1. Ознайомлення з виробництвом, інструктаж з техніки безпеки та пожежної безпеки під  
     час слюсарно – ремонтних робіт.                                                                                        7год. 
2. Ремонт сівалок СЗ - 3,6, встановлення і регулювання висівних апаратів.                   14год. 
3. Ремонт та встановлення дискових сошників.                                                                 14год. 
4. Ремонт молотильних барабанів зернозбиральних комбайнів та їх встановлення.     14год. 
5. Ремонт карданних валів, муфт щеплення. Їх встановлення та регулювання.             14год. 
6. Ремонт похилих камер зернозбиральних комбайнів. Їх ремонт та встановлення.     14год. 
7. Розбирання двигунів, коробок передач, задніх мостів.                                                 14год. 

      8.   Кваліфікаційна пробна робота.                                                                                          7год. 
 

 Всього:        98год. 
 

2. Розділ: «Слюсарна справа» – 102год 
  

№ 
п/п 

Назва теми Кількість 
годин 

2.1 Інструктаж з безпеки праці, пожежної безпеки, електробезпеки  в 
навчальній майстерні. Ознайомлення з робочими місцями. 

6год 

2.2 Площинне розмічання. 6год 
2.3 Рубання, випрямляння та згинання. 9год 
2.4 Різання металу. 9год 
2.5 Обпилювання металу. 6год 
2.6 Свердління, зенкування, розвертання отворів. 9год 
2.7 Нарізання різьби 6год 
2.8 Клепання. 9год 
2.9 Шабрування. 9год 
2.10 Пригонка і припасування. 9год 
2.11 Паяння. 9год 
2.12 Склеювання. 9год 
2.13 Комплексні роботи 6год 
 Всього: 102год 
 

 

 

 

 



II півріччя 

3. Розділ: «Система ТО і ремонту машин» - 66год 
№ 
п/п 

Назва теми Кількість  
годин 

3.1 Інструктаж з ТБ та пож. безпеки при проведенні ТО та ремонту 
тракторів та с/г машин. Ознайомлення з слюсарною майстернею, 
обладнанням, правилами користування слюсарним інструментом. 

6год 

3.2 Освоєння прийомів оцінювання технічного стану робочих органів с/г 
техніки. Визначення агрегатів та деталей, що підлягають заміні. 

6год 

3.3 Освоєння операцій ЩТО та періодичних ТО с/г техніки. 6год 
3.4 Освоєння операцій сезонного ТО с/г техніки. Операції по заміні 

підшипників, ланцюгів, зірочок, пасів з використанням знімачів. 
6год 

3.5 Освоєння прийомів із проведення ремонту трактора агрегатним 
методом. 

6год 

3.6 Освоєння прийомів із проведення ремонту типових з’єднань та 
деталей. 

6год 

3.7 Освоєння прийомів із дефектування робочих органів ґрунтообробних 
машин. 

6год 

3.8 Освоєння прийомів із дефектування робочих органів, вузлів і агрегатів 
посівних і садильних машин. Регулювання підшипників колеса. 

6год 

3.9 Освоєння прийомів із проведення ремонту різальних апаратів косарок. 
Ремонт картоплекопачів. 

6год 

3.10 Освоєння прийомів ремонту обприскувачів. 6год 
3.11 Вивчення прийомів навішування с/г машин на гусеничні та колісні 

трактори. Регулювання колії трактора. 
6год 

 Всього: 66год 
 

4. Розділ: «Підготовка МТА до роботи» - 66год 

№  
п/п 

Назва теми Кількість 
годин 

4.1 Інструктаж з ТБ і пож. безпеки при підготовці МТА до роботи. 
Організація робочого місця. Ознайомлення з інструментом та 
пристосуваннями. 

6год 

4.2 Підготовка МТА для основного та передпосівного обробітку ґрунту. ТО 
агрегату. Визначення продуктивності агрегату. 

6год 

4.3 Підготовка МТА для посіву та посадки с/г культур. ТО агрегату. 
Визначення продуктивності агрегату. 

12год 

4.4 Підготовка МТА для внесення добрив та яд4.5охімікатів. ТО агрегату. 
Визначення продуктивності агрегату. 

6год 

4.5 Підготовка МТА для заготівлі грубих кормів та силосу. ТО агрегату. 
Визначення продуктивності агрегату. 

6год 

4.6 Підготовка МТА для поливу с/г культур. ТО агрегату. Визначення 
продуктивності агрегату. 

6год 

4.7 Підготовка МТА для обробітку посівів. ТО агрегату. Визначення 
продуктивності агрегату. 

6год 

4.8 Підготовка МТА для збирання с/г культур прямим комбайнуванням. ТО 
агрегату. Визначення продуктивності агрегату. 

6год 

4.9 Підготовка МТА для збирання соняшника. ТО агрегату. Визначення 
продуктивності агрегату. 

6год 

4.10 Підготовка трактора з причіпом до виконання транспортних робіт. ТО 
агрегату. 

6год 

 Всього: 66год 
 



 
5. Розділ: «Постановка техніки на зберігання» - 24год 
 

№ 
п/п 

Назва теми Кількість 
годин 

5.1 Інструктаж з охорони праці при виконанні робіт з постановки техніки 
на зберігання та знімання її із зберігання. Виконання робіт по 
підготовці техніки та її постановці на зберігання. 

12год 

5.2 Виконання робіт зі знімання техніки із зберігання. 12год 
 Всього: 24год 

 
 
6. Розділ: виробнича практика «Тракторист – машиніст 
кат. А1» - 140год 

 
 Самостійне виконання робіт тракторист – машиніст с/г виробництва категорії «А1»  140 
год. 
 
1. Ознайомлення з виробництвом, інструктаж з техніки безпеки та пожежної безпеки під  
    час виконання робіт тракторист – машиніст с/г виробництва категорії «А1».                  7год. 
2. Комплектування та робота на агрегатах для поверхневого обробітку ґрунту.28год. 
3. Комплектування та робота на агрегатах для основного обробітку ґрунту.                 28год.  
4. Комплектування та робота на агрегатах для внесення добрив.                     21год. 
5. Комплектування та робота на агрегатах для передпосівного обробітку ґрунту.  21год. 
6. Комплектування та робота на агрегатах для сівби с/г культур.                                            21год. 
7. Виконання робіт з технічного обслуговування колісних та гусеничних тракторів.         14год.  
 

7. Розділ: «Водіння тракторів» 
 
Вправа №1 

Вправи в прийомах користування органами керування трактора Т-150К. Запуск двигуна. 
Вправа №2 

Водіння трактора Т-150К по прямій із поворотами на всіх швидкостях переднього і 
заднього ходу.  

Вправа №3 
Водіння трактора Т-150К з причіпом. Під’їзд до причіпних та начіпних машин. Проїзд 
через ворота.  

Вправа №4 
Водіння трактора Т-150К з причіпом в важких дорожніх умовах. 


