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   Тема уроку: Технічне обслуговування №1 тракторів   ДТ-75 

Мета уроку: 

 навчальна: закріпити знання учнів, отримані на теоретичних 

заняттях. Навчити належних професійних, практичних вмінь та 

навиків, необхідних при проведенні ТО-1 тракторів МТЗ-80, ДТ-75; 

 розвивальна: розвинути творчийпідхід до виконання завдання, 

раціональне мислення, поняття про планування та контроль 

власних виробничих дій; 

 виховна: виховати в учнів дисциплінованість, відповідальність, 

почуття поваги до обраної професії, до власної праці, дбайливе 

ставлення до обладнання, матеріалів та інструменту.  

Тип уроку: урок вдосконалення вмінь та формування  навичок 

Вид уроку: виконання   індивідуальних робіт 

Матеріально-технічне забезпечення: трактори ДТ-75, набір 

інструменту, маслонагнітач, солідолонагнітач, ПММ, обтирочний матеріал, 

відро, лійка, охолоджувальна рідина, шкребок, спецодяг. 

Дидактичне забезпечення: плакати «Догляд за ходовою частиною 

трактора ДТ-75», інструкційні картки, схема мащення тракторів, навчальний 

відеофільм. 

Міжпредметні зв’язки: «Трактори», «Система ТО», «Охорона праці», 

«Інформаційні технології», «Фізика», «Хімія». 

Хід уроку: 

1.Організаційна частина 

 Перевірка наявності учнів. 

 Перевірка зовнішнього вигляду та готовності учнів до уроку. 

II.Вступний інструктаж 

 Повідомлення теми та мети уроку.  

 Мотивація навчальної діяльності 

Актуалізація опорних знань. 

1) Які ви знаєте види ТО?  



2) Коли проводиться ЩТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, сезонне ТО, додаткове ТО? 

3) З якою метою проводиться ТО  с/г техніки? 

4) Які операції необхідно виконувати при проведенні ЩТО? 

5) Які операції необхідно виконувати сезонного ТО при переході до осінньо-

зивомого періоду експлуатації? 

Аналіз і доповнення відповідей учнів, підведення підсумків. 

ІІІ. Повідомлення нового навчального матеріалу. 

Демонстрація  робочих прийомів, перегляд навчального відеофільму. 

Обсяг робіт під час проведення ЩТО. 

Обсяг робіт під час проведення ТО – 1 трактора. 

Охорона праці при проведенні технічного обслуговування тракторів 

ІУ. Поточний інструктаж. 

1. Ознайомлення учнів з рекомендаціями інструктивних  карт. 

- ТО №1 трактора ДТ-75 

- Цільові обходи робочих місць учнів: 

- прослідкувати за своєчасним початком роботи учнів та організацією 

робочих місць; 

-  прослідкувати за дотриманням правил з безпеки праці; 

-  перевірити правильність трудових прийомів; 

-  перевірити правильність способів і прийомів самоконтролю виконуваних 

операцій; 

-  звернути увагу на самостійність учнів під час виконання робіт; 

-  індивідуальна робота з учнями. 

3. Практична допомога учням в процесі виконання операцій ТО №1 

4. Дотримання правил  з безпеки праці. 

У. Заключний інструктаж: 

- аналіз допущених помилок; 

- підведення підсумків вступного інструктажу. 

Домашнє завдання. Повторити операції ТО №2. 


