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                                             ПЛАН УРОКУ 

 Тема уроку. Водіння трактора на підвищених швидкостях по 

маркерній та провішеній лініям, проїзд через умовні ворота.   

 Мета уроку. Навчити правильно учнів водити трактор на підвищених 

швидкостях,по провішеній та маркерній лініях, проїзджати через умовні 

ворота, виховувати любов до техніки, розвивати швидкість в орієнтуванні 

при різних ситуаціях в роботі на тракторі.   

Матеріально -технічне обладнання.  Трактор МТЗ-80, набір 

слюсарного інструменту, ПММ, ганчір`я, віхи. 

    

                                                             ХІД УРОКУ        

                                                  Організаційна частина. 

1. Доклад учнів про готовність до занять. 

2. Огляд зовнішнього вигляду (наявність спецодягу). 

                                             Вступний інструктаж. 

1. Повідомити теми та цілі уроку. 

2. Перевірити знання по пройденому матеріалу. 

3. Подача нового матеріалу. 

4. Інструктаж з ТБ та ОП. 

                                      Поточний  інструктаж  

1. Показати як правильно виконувати завдання: 

а)ЩТО трактора МТЗ-80.  

б)проїхати на підвищеній передачі по маркерній та провішеній лініям. 

в)проїхати через умовні ворота переднім та заднім ходом. 

г)проїхати по «вісімці» переднім та заднім ходом з поворотом «вліво» 

та «вправо». 

2. Указати на допущені помилки учнів та при необхідності їх виправити. 

3. Контролювати дотримання учнем правил ТБ та ОП. 

4. Виконання вправи учнем на оцінку. 

                                                        Заключний інструктаж.      

1. Підсумки роботи за урок. 

2. 2Повідомити і обоснувати оцінку учневі. 



Інструкційно – технологічна карта на тему: 

«Водіння трактора на підвищених передачах по маркерній та 

провішеній лініям, проїзд через умовні ворота». 

                    Назва завдання      Час відведений на виконання 

«Водіння трактора на підвищених 

передачах по маркерній та провіше-ній 

лініям, проїзд через умовні ворота».  

                     

                    60 хв. 

 

Мета уроку. Навчити правильно учнів водити трактор на підвищених 

швидкостях, по провішеній та маркерній лініях, проїзджати через умовні 

ворота, виховувати любов до техніки, розвивати швидкість в орієнтуванні 

при  різних ситуаціях в роботі на тракторі.   

    Зміст і послідовність 

   виконання завдання. 

               Обладнання та технічні умови.  

1 Провести ЩТО трактора   

МТЗ-80. 

 Очистити трактор від бруду та пилу. 

Перевірити ріве-нь мастила в піддоні картера, у 

баку гідросистеми, у паливному насосі, при 

необхідності дозаправити. За-правити трактор 

пальним. Перевірити та усунути, як-що є 

підтікання мастила і пального. Перевірити 

комплектність трактора.       

2. 

 

Запустити двигун трактора і 

проїхати по маркерній та 

прові-шеній лініям, 

орієнтуючись за візиром.  

Маркерна та провішена лінія має бути не 

менше 30 – 40 метрів. 

3. Провести трактор через умовні 

ворота. 

Переднім та заднім ходом виконати повороти 

«вліво» та «вправо».  

4. Провести трактор по «вісімці». Переднім та заднім ходом. 

5. Зупинити трактор на 

кінцевому рубежі. 

Виключити важіль КЗП в нейтральне 

положення і загальмувати трактор стоянковим 

гальмом. 

  

 

 

 

 



       ІНСТРУКЦІЯ З ТБ  ТА  ОП ПРИ ВИКОНАННІ ПРАВИЛ:   

«Водіння трактора на підвищених швидкостях  по маркерній 

та провішеній лініям, проїзд через умовних воріт»     

1. Починати самостійну роботу учневі можна тільки з дозволу майстра 

виробничого навчання. 

2. Рушати трактор з місця можна тільки впевнившись, що в зоні його 

руху немає ні людей, ні тварин, ні техніки чи інших предметів 

зіткнення з якими може привести до аварії, чи нещасного випадку. 

3. Покидати кабіну трактора дозволяється тільки тоді, як він буде 

повністю зупинений, важіль КЗП поставлений у нейтральне 

положення. 

4. Виконувати заміну екіпажів тільки по команді майстра виробничого 

навчання після того, як відводивший екіпаж покинув кабіну трактора. 

5. Всі роботи по обслуговуванню трактора виконувати тільки при 

заглушеному двигуні трактора. 

 


