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Тема  :"Ознайомлення з деталями 

кривошипно - шатунного механізму. 
Ознайомлення з деталями механізмів 

газорозподілу різних типів. Ознайомлення з 
приладами системи охолодження і мащення 

та їх деталями » 
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Мета: Ознайомити  учнів з  деталями  кривошипно - шатунного механізму 

та газорозподільного механізму різних  типів, навчити правильним прийомам 

і послідовності розбирання та складання приладів. Ознайомити  учнів  з 

деталями та приладами систем охолодження  і  мащення.   Закріпити знання, 

набуті на уроках  спецтехнології; 

Завдання: Провести розбирально – складальні роботи приладів 

кривошипно - шатунного та газорозподільного механізму, системи 

охолодження та системи мащення  двигуна, вивчити їх будову та принцип 

дії. Оформити звіт про виконані роботи та дати відповіді  на контрольні 

питання. 

Матеріально – технічне  забезпечення: 

Лабораторно практична робота  проводиться на базі 

авторемонтної майстерні, яка відповідає технічним та санітарним 

вимогам. 

    

     

     

Лабораторно - практична  робота №1  

час проведення - 6 годин 

 час 

 

Тема: Ознайомлення  з  деталями  кривошипно - шатунного 
механізму.  Ознайомлення з деталями механізмів  

газорозподілу  різних  типів.     Ознайомлення з приладами 
систем охолодження  і  мащення  та  їх  деталями. 

http://kmnvk.org.ua/images/stories/Info/SRA/SRA_1.JPG
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1) двигун ЗМЗ-53, Москвич-412 та автомобіль ГАЗ-52А ; 

2) слюсарне обладнання (верстати); 

3) набір слюсарного інструменту 

4) набір ключів з накидними головками 

5) набір торцевих та ріжкових ключів 

          6) динамометричний ключ (стрілочний або з фіксованою храповой 

головкою ) 

          7) свічний ключ                                                                                                              

          8) викрутки для різних гвинтів 

           9) пристосування для розбирання обладнання; 

   10) лампа переносна на 36 В 

          

    

 

Дидактичне забезпечення 

 

1. Плакати « Кривошипно - шатунного та газорозподільного механізму », « 

Система охолодження автомобілів», « Система мащення автомобілів ». 

2. Інструктивно технологічні картки, довідкові конспекти, зразки ЛПР. 

3. Зразки обладнання, макети механізмів та систем. 
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Вище професійне училище-№27

ЗРАЗОК  ЛПР

                          

 

                                

 

Пояснення деяких теоретичних положень 

Довідковий конспект з ЛПР 

Розбірка КШМ 

 

Вище професійне училище-
№27

http://avto-delo.org.ua/uploads/goods/plakaty/ural3.jpg
http://avto-delo.org.ua/uploads/goods/plakaty/ural2.jpg
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 Зняття кришки корінного підшипника.     

 Зняття колінчатого вала.   Вилучення вкладишів корінних підшипників. 

 

Кільця ремонтного розміру можна 

встановлювати в підношені циліндри найближчого меншого розміру (в межах 

0,5 мм), підпилявши їх стики до поливчення потрібного проміжку в замку 

(0,3 - 0,6 мм). Проміжок підганяють обов'язково на тому циліндрі, в якому 

буде рабити це кільце. При підгонці стежать за тим, щоб кільце не було 

перекошене в циліндрі, а лежало в площині, перпендикулярній до його осі 

(мал. 1). Стики кілець підпилюють так, щоб їх площини при стислому кільці 

були паралельні.  

 

Поршневі кільця мають проміжки між 

торцями і стінками поршнівых канавок. При 

установці на новий поршень ці проміжки 

перевіряють тупом, що вводиться у бічний 

проміжок в нескількох місцях по колу кольца і 

поршня (мал. 2). Якщо бічний проміжок 

недостатній, то, переконавшись спочатку, що 

поршневі канавки в поршні вільні від забоин і заусенцев, злегка потирають 

http://zil130-131.ru/wp-content/uploads/2010/12/%D1%80%D0%B8%D1%81164.jpg
http://zil130-131.ru/wp-content/uploads/2010/12/%D1%80%D0%B8%D1%81233.jpg
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кільце об аркуш дрібнозернистого наждачного паперу, який кладуть на 

перевірочну пліту, і роблять це до тих пір, поки міжду торцем кільця і 

стінкою канавки можна буде завести щуп належної товщини.  

 

 Збірка поршня з шатуном 

Встановка поршневої групи с шатунами в циліндри двигуна 

 

                 

 

Знятгя стопоpного кільця 

поpшньового   пальця 

Пpистрій  для  випpесовки   та  запpесовки   поpшньового  пальця 

 

                                                  

                                                             Перевірка на биття колінчатого  вала 

http://www.uaz-autos.ru/3151/img/108.jpg
http://www.uaz-autos.ru/3151/img/109.jpg
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Характеристики ГРМ 

 

Різні типи ГРМ 

 

 

З верхнім і нижнім розташуванням 
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Вимірювання радіального биття розподільного валу 

 

Зняття розподільного  валу 

- Зняти  храповик  з колінчастого  валу 

- Зняти  шків  колінчастого валу 

                                          - Відвернути гайки кріплення кришки розподільної  

шестерні і зняти її. 

- Провернути коленвал до збігу отворів в шестерні   

розподілвалу з болтами його кріплення. 

                   - Відвернути болти кріплення розподілвалу  і зняти його  

  Розбірка головки двигуна  

                     

 

 

- Відвернути  гайки (болти) кріплення  і  зняти  кришку  голівки  блоку 

   - Відвернути  гайки  кріплення  і  нять впускний  трубопровід  з  

прокладеннями 
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- Відвернути  гайки  кріплення  осей  коромисел  і  зняти  їх, вийняти  штанги  

штовхальників 

-  Відвернути гайки  кріплення  і  зняти  голівку  блоку  циліндрів  у  зборі  з  

клапанами  і  прокладенням 

- Встановити пристосування  для  демонтажу  клапанів  на голівку  блоку, 

встановити гвинт  пристосування  на голівку  клапана, а  вилку на тарілку 

клапана. 

- Завертаючи гвинт, стиснути клапанну пружину і зняти  сухарі кріплення 

клапанів. 

- Розібрати  клапанний  механізм. 

- Вийняти  клапан  з  голівки  блоку 

- Зробити  зборку  клапанного  механізму  в  зворотній  послідовності 

Системи охолодження та мащення 

               Розбірка водяного насоса                                                                                            

 

      

http://zil130-131.ru/wp-content/uploads/2010/09/%D1%80%D0%B8%D1%8113.jpg
http://zil130-131.ru/wp-content/uploads/2010/09/%D1%80%D0%B8%D1%8122.jpg
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Зняття термостату 

                    

   

 

                                          Розбірка системи мащення 

Зняття та розбірка масляних фільтрів 

              

Зняття та розбірка масляного насосу 

  

Вам будуть потрібні торцеві голівки "на 10" і "на 13". 

1. Від'єднайте дріт від клеми "мінус" акумулятора. 

2. Злийте масло з масляного картера двигуна. 

3. Зніміть ремінь приводу допоміжних агрегатів. 

http://zil130-131.ru/wp-content/uploads/2011/06/%D1%80%D0%B8%D1%8117.jpg
http://zil130-131.ru/wp-content/uploads/2011/06/%D1%80%D0%B8%D1%8132.jpg
http://zil130-131.ru/wp-content/uploads/2011/06/%D1%80%D0%B8%D1%8124.jpg
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4. Зніміть ремінь приводу газорозподільного механізму. 

5. Зніміть масляний картер. 

6. Зніміть шестерню колінчастого вала. 

7. Зніміть напрямну покажчика рівня масла. 

8 Виверніть шість болтів і зніміть передню кришку блоку 

циліндрів. 

Заміна ланцюга та шестерні привода масляного насосу 

 

    

1. Від'єднайте дріт від клеми "мінус" акумулятора. 

Злийте масло з масляного картера двигуна, 

Зніміть ремінь приводу допоміжних агрегатів. 

Зніміть ремінь приводу газорозподільного механізму. 

Зніміть масляний картер. 

Зніміть шестерню колінчастого вала. 

Зніміть напрямну покажчика рівня масла. 

. Виверніть шість болтів і зніміть передню кришку блоку циліндрів. 

 

         

Правила охорони праці та безпечного виконання робіт 

Основними умовами безпечної роботи є: 

Правильна організація робочого місця: 



12 

 

Спецодяг має бути без звисаючих зав'язок, рукави треба застебнути чи 

закатати вище ліктя. 

Робоче місце необхідно утримувати в чистоті і порядку. Площа робочої 

поверхні повинна бути достатньою, без сторонніх предметів, добре 

освітленою. 

Перед роботою потрібно розкласти інструмент у відповідному порядку. 

Після закінчення роботи необхідно ретельно прибрати робоче місце, 

прибрати інструменти, обтиральний матеріал після використання необхідно 

покласти в залізний ящик з кришкою, що щільно закривається. 

-використання тільки справних інструментів: 

Інструмент повинен забезпечити безпечну роботу, тобто повинен бути 

чистим, справним і добре підігнаним. 

Для відвернення туго затягнутих гайок або затягування їх до відмови 

використовують торцеві ключі, докладаючи при цьому значні зусилля. 

Головку ключа необхідно надягати на гайку повністю, зайнявши стійке 

положення і розташувавши рукоятку так, щоб зусилля було спрямовано до 

себе, а не від себе. Відвертати і затягувати такі кріпильні деталі треба 

обережно, побоюючись розташованих поруч частин з гострими кромками. 

Ручки викруток повинні бути пластиковими або дерев'яними, міцно 

закріпленими. На дерев'яних ручках повинні бути металеве кільце, що 

охороняє ручку від розколювання. Користуватися інструментом з 

несправними ручками і без них забороняється. Суворе дотримання 

виробничої дисципліни та правил техніки безпеки 

Сигнальні елементи з ТБ ( додаток 1 ) 

Рекомендації щодо виконання ЛПР 

При плануванні лабораторних робіт варто враховувати, що поряд із 

провідною дидактичною метою - підтвердженням теоретичних знань - у ході 

виконання завдань у учнів формуються практичні вміння й навички роботи з 

різними приладами, установками, лабораторним устаткуванням, апаратурою, 

які можуть складати частину професійної практичної підготовки, а також 

дослідницькі вміння (спостерігати, порівнювати, аналізувати, встановлювати 

залежності, робити висновки й узагальнення, самостійно вести дослідження, 
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оформляти результати). Відповідно до провідної дидактичної мети змістом 

практичних занять є розв’язування різного роду завдань, у тому числі 

професійних (аналіз виробничих ситуацій, розв’язання ситуаційних 

виробничих завдань, виконання професійних функцій у ділових іграх і т.п.), 

При розробці змісту практичних занять варто враховувати, щоб сукупно по  

навчальній дисципліні вони охоплювали всі вимоги до професійних умінь, з 

даної дисципліни, а в сукупності по всіх навчальних дисциплінах 

охоплювали всю професійну діяльність, до якої готується фахівець. На 

лабораторно практичних заняттях учні опановують первісні професійні 

вміння й навички, які надалі закріплюються й удосконалюються в процесі 

занять з професійно-практичної підготовки. Поряд з формуванням умінь і 

навичок у процесі практичних занять узагальнюються, систематизуються, 

поглиблюються й конкретизуються теоретичні знання, виробляється 

здатність і готовність використовувати теоретичні знання на практиці, 

розвиваються інтелектуальні вміння. 

Лабораторна робота як вид навчального заняття повинна проводитися в 

спеціально обладнаних навчальних лабораторіях. Тривалість - не менш одної 

академічної години. Необхідними структурними елементами лабораторної 

роботи, крім самостійної діяльності учнів, є інструктаж, проведений 

викладачем, а також організація обговорення підсумків виконання 

лабораторної роботи. Виконанню лабораторних робіт передує перевірка 

знань учнів - їхньої теоретичної готовності до виконання завдання. При 

плануванні лабораторних робіт  необхідно знаходити оптимальне 

співвідношення репродуктивних, частково-пошукових і пошукових робіт, 

щоб забезпечити високий рівень інтелектуальної діяльності. 

Форми організації учнів на лабораторних роботах: фронтальна, групова й 

індивідуальна.  

При фронтальній формі організації занять всі учні виконують одночасно ту 

саму роботу.  
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При груповій формі організації занять та сама робота виконується бригадами 

по 5 - 8 чоловік.  

При індивідуальній формі організації занять кожен учень виконує 

індивідуальне завдання.  

Для підвищення ефективності проведення лабораторних робіт 

рекомендується: розробка завдань і вправ, що супроводжуються 

методичними вказівками, стосовно до конкретних спеціальностей;  

- розробка завдань для автоматизованого тестового контролю за 

підготовленістю учнів до лабораторних робіт;  

- підпорядкування методики проведення лабораторних робіт провідним 

дидактичним цілям з відповідними рекомендаціями для учнів;  

- використання в практиці викладання пошукових лабораторних робіт, 

побудованих на проблемній основі; 

- підбір додаткових завдань і завдань для учнів, що працюють у більш 

швидкому темпі, для ефективного використання часу, що відводиться на 

лабораторні.  

Схема (структура) проведення  лабораторної роботи 

1. Постановка пізнавального завдання (визначення мети) 

2. Інструктаж:  

 технічний: підготовка місця роботи, поводження та робота з об’єктами,  

інструментами 

 організаційний: робота однакова для всіх чи різна, проведення роботи  

індивідуально, групами чи фронтально. 

3. Виконання роботи учнями – за планом робочого зошита з друкованою  

основою чи інструктивними картками, розробленими вчителем 

4. Звіт за результатами роботи – усна відповідь учня, малюнок, схема, 

таблиця  тощо 

 Визначити форму проведення (індивідуальна, групова, фронтальна,  

демонстраційна) 

 Добір відповідної наочності, об’єктів  



15 

 

 Добір вимог до знань, умінь, навичок: 

 Добір методів і засобів для перевірки знань, умінь і навичок 

 З’ясуйте, яке місце під час вивчення нового матеріалу має  

посісти лабораторна робота 

 Проведення інструктажу учнів до виконання  лабораторної  роботи 

ОФОРМЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

   Оцінки за виконання лабораторних робіт можуть виставлятися по 

дванадцятибальній системі або у формі заліку й ураховуватися як показники 

поточної успішності учнів. При оцінюванні процесу виконання лабораторно-

практичної роботи приділяється увага наступним критеріям:  

- уміння учнів застосовувати теоретичні знання при виконанні практичних 

завдань, користуватись обладнанням, приладами, інструментами;  

- здійснювати проміжні записи, аналізувати та узагальнювати їх, робити 

висновки;  

- уміння учнів зосередитись на сутності завдання, розібратись у порядку 

виконання роботи, підтримка дисципліни та порядку, техніки безпеки;  

- уміння фіксувати результати виконаної роботи, підтримка працездатності. 

СХЕМАТИЧНА СТРУКТУРА УРОКУ ЛПР 

Професія :  

Предмет:  

Лабораторно-практична робота №____  

Тема:  

Мета роботи:   

навчальна;   

розвиваюча;  

виховна :  

Тривалість роботи  ____годин.  

Хід роботи 

І. Організаційний момент  

1. Перевірка учнів згідно зі списком.  
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2. Перевірка санітарного стану, дотримання правил особистої гігієни.  

3. Перевірка інструктивно-технологічної картки.  

ІІ. Вступний інструктаж 

1. Контрольні запитання при підготовці до роботи:  

2.Послідовність організації робочого місця при виконанні ЛПР 

3. Отримати необхідний інструмент. 

 

ІІІ. Поточний інструктаж 

Викладач  

1. Перевіряє та надає допомогу у підборі інструменту та організації 

робочого місця.  

2. Практично показує прийоми  

3. Надає практичну допомогу . 

ІV. Заключний інструктаж 

1. Доповідь учнів про результати роботи ( Звіт )  

2. Розбирання викладачем позитивного та негативного.  

3 Виставлення оцінок. Мотивація оцінок.  

Опис послідовності роботи:  

1) Провести розбирально – складальні роботи кривошипно-шатунного 

та газорозподільного механізму.  

2) Провести розбирально – складальні роботи системи охолодження та 

системи мащення двигуна.  

3) Вийняти поршень першого циліндра у зборі з шатуном 

4) Зняти колінчатий вал 

5) Розібрати поршньову групу кривошипно - шатунного механізму 

6) Перевірити зазор  між стінками гільз циліндрів і направляючою 

поршня 

7) Провести замір зазору в замках поршньових  кілець 

          8) Провести складання поршень і шатун  

9) Провести зняття, розбирання та контроль деталей  насосу 

охолоджувальної рідини 

10) Провести зняття та  установку  розширювального бачка 

11) Провести зняття електровентилятора системи охолодження 
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12) Провести зняття радіатора системи охолодження 

13) Провести зняття – термостата 

14) Провести зняття вентилятора 

15) Зняття з двигуна та розбірка масляного насоса і редукційного 

клапана  

16) Зняття з двигуна та розбірка фільтра грубої очистки та фільтра 

тонкої очистки масла 

17) Перевірка та вимірювання радіального биття розподільного валу 

           

18) Вивчити їх будову та принцип дії. Дати висновок про технічний 

стан деталей кривошипно-шатунного механізму і системи охолодження та 

системи мащення двигуна.  

         19) Оформити звіт з ЛПР про виконані роботи  та  дати  відповіді  на 

контрольні питання. 

Цілі уроку ЛПР: 

  Навчити: учнів правильним прийомам і послідовності розбирання та 

складання обладнання кривошипно-шатунного та газорозподільного 

механізму, систем охолодження та мащення, закріпити знання, набуті на 

уроках спецтехнології. 

  Виховувати: відповідальне ставлення до роботи, до виконання правил 

охорони праці, бережливе ставлення до матеріалів та інструментів, повага до 

обраної професії. 

  Тренувати: навички швидкого і якісного виконання основних операцій 

розбирання та складання обладнання кривошипно-шатунного та 

газорозподільного механізму, систем охолодження та мащення; вправно і 

кваліфіковано користуватися обладнанням та робочим інструментом; 

продовжити знайомство з безпечними методами роботи, які створюють 

сприятливі умови праці і не загрожують здоров’ю працівників та клієнтів. 

  Актуалізувати: виконання знань та вмінь учнів, які вони здобули на 

попередніх уроках спецтехнології. 

  Розвивати: вміння осмислювати отриману інформацію, уміння 

спілкуватись, уміння використати знання на практиці, спостережливості, 

відповідальності, емоційної стійкості, акуратності, старанність, схильність до 

конструювання, терпіння та наполегливість, аналітичне і технічне мислення. 

Хід урока ЛПР 

- перевірка присутніх - 7 хвилин. 
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- повідомлення теми і ходу уроку ЛПР - 3 хвилин. 

- повідомлення основних правил з техніки безпеки і виробничої санітарії при 

виконанні даного виду робіт на кожному робочому місці - 15 хв.                                     

2. Мотивація  учбової  діяльності 

Повідомлення мети заняття, усне опитування з коментарем до 

відповідей з метою підготовки учнів до майбутньої роботи з ЛПР – 15 - 20 

хвилин. 

 

Питання: 

1) Назвати основні механізми і системи ДВЗ. 

2) Описати процес роботи 4-хтактного бензинового двигуна. 

3) Основні принципові відмінності між карбюраторним і дизельним 

двигуном. 

 4) Назвати способи охолодження і мащення ДВС. 

3. Виконання ЛПР за планом уроку – 6 академічних годин 

Форми організації учнів: групова виконується бригадами по 5 - 8 чоловік.  

Схема переміщення бригад при виконанні ЛПР ( додаток 2 ) 

Порядок виконання роботи  

Перша бригада виконує розбирально – складальні роботи 

кривошипно-шатунного механізму ( додаток 3 ) 

1) Вийняти поршень першого циліндра у зборі з шатуном 

         2) Зняти колінчастий вал 

         3) Розібрати поршньову групу кривошипно - шатунного механізму 

4) Перевірити зазор  між стінками гільз циліндрів  

5) Провести замір зазору в замках поршньових  кілець 

6) Провести складання поршень і шатун 

          7) Встановка поршневої групи с шатунами в циліндри двигуна 

          8) Перевірка  биття колінчатого  вала 

      Друга бригада виконує розбирально – складальні роботи системи 

охолодження та мащення  двигуна ( додаток  5 – 6 - 7- 8 - 9 ) 

1) Провести зняття, розбирання деталей  насосу охолоджувальної 

рідини 

2) Провести зняття та  установку  розширювального бачка 

3) Провести зняття електровентилятора системи охолодження 

4) Провести зняття радіатора системи охолодження 

5) Провести зняття – термостата 

6) Зняття та розбірка системи мащення на автомобіля  ГАЗ - 52, на 

двигуні « Москвич – 412» 
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7) Зняття та розбірка масляного насосу 

8) Зняття та розбірка масляних фільтрів 

9) Заміна ланцюга та шестерні привода масляного насосу 

Третя бригада виконує розбирально – складальні роботи 

газорозподільного механізму ( додаток  4 ) 

1) Зняття розподільного  валу 

2) Розбірка головки двигуна  ГАЗ – 53 або Москвич – 412, КаМАЗ - 740 

3) Перевірка радіального биття розподільного валу 

4. Заключний інструктаж 

1.Оформлення звіту та доповідь учнів про результати роботи ( 1 година)   

2. Розбирання викладачем позитивного та негативного.  

3 Виставлення оцінок. Мотивація оцінок. 

Рекомендації щодо оформлення звіту 

     Звіт повинен містити докладний опис усього, що вдалося зробити. Перед 

його написанням треба розписати конкретні цілі, які висувалися для 

досягнення бажаного результату. Обов’язково потрібно написати, з якими 

завданнями вдалося впоратися, а з якими ні, вказавши на те всі причини.За 

розміром звіт може вміщатися на одному, двох або більш аркушах формату 

А4.  

1. ПІБ (учня) , група, дата  

2. Тема, мета  ЛПР. 

3.  Вступ (завдання, які були поставлені перед учнем) 

4. Основна частина (опис та аналіз виконаної роботи, заповнення 

таблиць, креслення робочих єскизів, відповіді на контрольні питання) 

5.  Висновок  

Звіт ( зразок ) 

 

ПІБ (учня) 

______________________________________________________________ 

Група ________                              Дата ____________ 

Тема уроку: _____________________________________________________ 

Мета: _______________________________________________________ 
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Вступ  

(завдання, які були поставлені перед учнем) 

1. 

2. 

3. 

Основна частина (опис та аналіз виконаної роботи, заповнення таблиць, 

креслення робочих єскизів, відповіді на контрольні питання) 

1. 

2. 

Відповіді на контрольні питання: 

1._________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

Висновок: 

________________________________________________________________ 

Критерії оцінки ЛПР 

   За правильно виконаний звіт, з відповіддю на всі контрольні питання, 

виставляється відмітка дванадцять балів. 

При наявності неістотних помилок (орфографічні помилки, неакуратно 

виконана робота) загальний бал знижується на 10 %. 

При наявності суттєвих помилок (неправильні відповіді на контрольні 

питання) відмітка знижується до 50 %. 

Захист лабораторної роботи виконується письмово або усно розрахована 

на 5 - 10 хвилин. За правильну відповідь на кожне питання виставляється 

відмітка один бал. 

 

Номер рівня Номер завдання 
Ціна завдання, 

балів 

Максимальна  

сума балів 
Відмітка 

1 1    

1 2    

1 3    

1 4    

1 5    

 

 



21 

 

Контрольні запитання: 

 

1. Загальна будова КШМ? 

2. Будова поршня? 

3. Будова колінчатого вала? 

4. Загальна будова ГРМ? 

5. Будова розподільного вала? 

6. Будова клапана? 

7. Система охолодження складається з? 

8. Водяний насос складається з? 

9. Для чого призначається та як побудований радіатор? 

10. Яка будова системи мащення ? 

11. Як здійснюється мащення деталей багатоциліндрових двигунів( навести 

приклади) 

12. Яку будову мають масляні фільтри та як вони діють ? 

 

 

      Список використаних  джерел              
 
1. Технічне обслуговування та ремонт вантажних і легкових 

автомобілів, автобусі . Підручник: У 2кн./ О. П. Строков, М. 

Г. Макаренко, В. Ф. Орлов, В. О Павленко. За ред.. О.П. 

Строкова. – К.: Грамота, 2005. 

2. Будова й експлуатація автомобілів. Підручник. – К.: Кисликов В. Ф., 

Лущин В. В.  Либідь, 1999. – 400с. 

3. Будова й експлуатація вантажних автомобілів.  Відповідальний за випуск: 

М. В. Іващенко. 

4. Будова та експлуатація автомобіля В. Ф. Орлов, В. О Павленко. За ред.. 

О.П. Строкова. – К.: Грамота, 2013. – 455с. 

5. Інструкційні карти. 

6. Зразок виконання ЛПР. 

7. Інформаційно довідкові конспекти. 
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Додаток 1 

Сигнальні елементи з ОП та БЖД 
 

 

 
 

 
  

 
 

 

Працюй на холодному двигуні                                                                                           
 

 

 

 

 



23 

 

 Зразок                            Додаток 2                                                                 
 

Інструкційно - технологічної карти 
 

Заголовна частина  

 

 
 

 

 

Професія: Слюсар з ремонту 

автомобілів 

Кваліфікація: ІII розряд 

 

Учнівська норма часу: 1,5 години  

 

Тема №3 Розбирально-складальні 

роботи 

                                                                  

Тема уроку: Послідовність 

розбирання кривошипно – шатунного 

механізма,  

Мета: навчитись виконувати 

розбирання та складання головки 

блока циліндрів 

 

Завдання: розбирання головки блока 

циліндрів 

 

 

 

Основна частина 
 
Зміст завдання та 

послідовність 

його виконання 

Обладнання, 

інструменти, 

пристосуван

ня 

Технічні умови 

і вказівки щодо 

виконання 

переходів, 

операцій 

Ескізи, рисунки, схеми 
 

1. Підготувати 

робоче місце до 

розбирально - 

складальних  

робіт  

Підібрати 

інструмент 

та 

пристосуван 

-ня для вико-

нання робіт. 

(Інструмент 
автослюсаря, 

з’ємники, 

прес ручний, 

молоток слю-

сарний, 

ключі 

гайкові, 

прос-тавки, 

прес-

маслянки, 

тощо) 

Ознайомитись з 

інструктив-

ними, інструк-

ційно техно-

логічними 

картами та 

довідковою 

літературою 

 
Рис 1. Верстат для розбирально-

складальних  робіт  

1 – верстат, 2 – верстат настільно-

свердлувальний, 3 – лампа денного освітлення, 

4 – інструмент слюсарний, 5 – лещата, 6 – 

ящики для інструменту і пристосувань, 7 – 

стілець 

 



24 

 

 

 

Від'єднуємо 

"мінусовий" про-

від від акумуля-

тора, зливаємо 

охолоджуючу 

рідину з двигуна.  

Від'єднуємо 

приймальну трубу 

від випускного 

колектора.  

Знімаємо ресивер 

з дросельним 

вузлом (ВАЗ-

2111), 

карбюратор (ВАЗ-

2110), впускний  і 

ви-пускний 

колек-тори 

(головку можна 

демон-тувати і не 

зні-маючи  колек-

торів). 

На двигуні ВАЗ-

2111 від'єднуємо 

"масовий" дріт з 

лівого торця го-

ловки і паливну 

рампу з форсун-

ками  і паливни-

ми трубками.  

Від'єднуємо на-

конечники висо-

ковольтних про-

водів від свічок 

запалювання, 

роз'єми датчиків 

 

 

 
Інструмент 
Автослю-

саря, 

молоток 

слюсарний, 

ключі гай-

кові,шести- 
гранник "на 

10", Ключ 

"на 13", 

 

 

 
Хрестоподібної 

викруткою 

Послаблюємо 

хомути і 

знімаємо всі 

шланги з 

випускного 

патрубка 

головки блоку 

циліндрів 
 

Шестиграннико

м "на 10" від-

вертаємо де-

сять болтів 

кріплення го-

ловки блоку.  

Виймаємо 

болти з 

шайбами 
 

 

 

 
Знімаємо 

головку блоку 

циліндрів 
 

   

 

 

 

 

 
І її прокладку 
 

 

 

 

 
При розбиранні 

клапанного 

механізму під-

кладаємо  під 

тарілку клапан 

упор (дерев'я-

ний брусок) 

розсухарюємо 
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покажчика тиску 

масла і темпера-

тури охолоджу-

ючої рідини.  

На двигуні ВАЗ-

2110 знімаємо 

датчик-розпо-

дільник запалю-

вання й корпус 

допоміжних 

агрегатів з па-

ливним насосом.  

Знімаємо ремінь 

ГРМ, натяжний 

ролик з дистан-

ційною шайбою, 

зубчастий шків 

розподільного 

валу.  

1. Відвертає

мо гайку кріп-

лення задньої 

кришки приводу 

ГРМ до голівки 

блоку циліндрів.  

2.Знімаємо 

кришку головки 

блоку циліндрів.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Розсухарюємо 

клапан і вийма-

ємо його з нап-

рямної втулки 

головки блоку 
 

 

 

 

 
Ключем "на 13" 

відвертає-мо 

дві гайки 

кріплення ви-

пускного пат-

рубка 
 

 

1.  

2.  

3.  

4. Знімаємо 

патрубок ...  

 

 

 

 
І його 

прокладку 
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Інструктивна частина ІТК 

 

Перелік питань для самоконтролю 

1. Назвіть складові частини кривошипно – шатунного механізма. 

2. Яка послідовність розбирання кривошипно – шатунного механізма? 

 

Вимоги техніки безпеки при виконанні розбирально-складальних робіт 

При виконанні розбирально-складальних робіт необхідно виконувати 

загальні вимоги техніки безпеки, які передбачають виконання робіт справним 

інструментом, дотримуватися правил безпечної роботи на верстатах і 

пристосуваннях, звертати увагу на вагу окремих частин конструкції і 

допустимі норми перенесення тягарів, враховуючи вік учнів. 
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Зразок 

Додаток 3 
 

Інструкційно-технологічної карти 
 

Заголовна частина 

 

 

Професія: Слюсар з ремонту 

автомобілів 

Кваліфікація: ІII розряд 

 

Учнівська норма часу: 1 години  

 

Тема №3 Розбирально-складальні 

роботи 

                                                                  

Тема уроку: Послідовність розби-

рання газорозподільного – механіз-

ма 

 

Мета: навчитись виконувати розби-

рання та складання газорозподіль-

ного - механізма 

 

Завдання: Заміна ременя ГРМ на 

дизельному двигуні  легкового авто-

мобіля, вимірювання  радіального 

та осьового биття розподільного 

валу 
 

 

 

 

Основна частина 
 

Зміст 

завдання та 

послідовність 

його 

виконання 

Обладнання, 

інструменти, 

пристосуван-

ня 

Технічні умови і 

вказівки щодо 

виконання 

переходів, 

операцій 

Ескізи, рисунки, схеми 
 

1. Підготувати 

робоче місце 

до розбираль-

но-складаль-

них робіт  

Підібрати 

інструмент та 

пристосуван-

ня для вико-

нання робіт. 

(Інструмент 
автослюсаря, 

з’ємники, 

молоток слю-

сарний, 

ключі 

гайкові, прос-

Ознайомитись з 

інструктив-

ними,інструк-

ційно техно-

логічними 

картами та 

довідковою 

літературою 

 
Рис 1. Верстат для розбирально-

складальних  робіт  
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тавки,  1 – верстат, 2 – верстат настільно-

свердлувальний, 3 – лампа денного освітлення, 4 – 

інструмент слюсарний, 5 – лещата, 6 – ящики для 

інструменту і пристосувань, 7 – стілець 

 
Заміна ременя 

ГРМ на ди-

зельному дви-

гуні  легково-

го автомобіля, 

вимірювання  

радіального  

та осьового 

биття розпо-

дільного валу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Верстат слю-

сарний, леща-

та поворотні, 

торцеві  го-

ловки "на 10" 

та "на 13", 

шестиг-

ранник. 
 

 
Відкручуємо 5 

болтів на 10 і 

одну гайку на 10 

кріплення 

кришок ГРМ і 

знімаємо криш-

ки. Весь кріп-

лення позначе-

ний на фото. 
 

Застопорили 

колінвал, то 

мітка на шківі 

розподільного 

валу співпаде і 

залишиться 

тільки засто-

порити шків. 

Потрібно ви-

тягти фіксатор 

коленвала і до-

крутити колін-

вал ще на один 

оборот. Для 

цього дове-

деться вкрутити 

болт в колінвал, 

обов'язково з 

шайбою. 

Відкручуємо 

болт кріплення 

натяжного 

ролика, поки не 

повністю. 

Відводимо ролик 

у зворотний бік і 

знімаємо ремінь 

ГРМ. 

Обвідний ролик 

ховається  під 

кронштейном, до 

якого кріпиться 

кронштейн під -

віски двигуна. 

Нам потрібен 

самий нижній 

болт. 

Болт додатково 

притискає  крон-

    

 
 

      

https://3.bp.blogspot.com/-heaekJnJmUw/VGIWoeADJSI/AAAAAAAAB3s/iHC62v4jgwE/s1600/20.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-gq4QgOiINbc/VGIWpzE3k2I/AAAAAAAAB30/1gUDKem-Lhc/s1600/22.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-y6FwxFnjH2g/VGIWqGAHgJI/AAAAAAAAB34/q83gd6LIDQw/s1600/23.jpg
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Затягуємо 

болт кріп-

лення натяж-

ного ролика 

від руки так, 

щоб ролик міг 

трохи руха-

тися. 

Тепер потріб-

ний дріт пот-

рібного діа-

метру, щоб за-

фіксувати в 

центральному 

положенні 

зубчастий 

шків колен-

вала. Паз під 

шпонку зроб-

лений в ньому 

більше шпон-

ки щоб натяг 

ременя більш 

рівномірно 

розподілявся 

по всій 

довжи-ні. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

штейн. На прос-

віт отвір у роли-

ку повинно бути 

чітко  розділене  

двома  різними 

діаметрами. 

Ролики від ста-

рих моделей 2.0 і 

2.2 літра не під-

ходять! 

Перевіряйте  ро-

лик одразу. 

Ставимо новий 

обвідний ролик і 

готуємо до уста-

новки натяж-ної. 

Для цього пот-

рібно  завести 

стрілку-за  інди-

катор позначе-

ний сектор і за-

фіксувати в 

крайньому по-

ложенні підходя-

щої  чекою. 

Встановлює-мо 

ремінь. Почи-

наємо установку 

зі шківа колен-

вала, потім об-

відний ролик, 

потім шків 

розподільного 

валу, далі помпа 

і натяжний  ро-

лик. 

Перевіряємо, 

щоб на прольоті 

колінвал- рас-

предвал не було 

провисання ре-

меня. 

Провисання до-

пускається тіль-

ки на прольоті 

распредвал-на-

тяжний ролик-

помпа. 

Виймаємо чеку з 

ролика і почи-

наємо натяг ре-

меня. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-OwEAWlbcEH8/VGIWsHlf57I/AAAAAAAAB4E/j2rquL4vFVA/s1600/24.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-4PcUt3ZOOXo/VGIWvGUy3WI/AAAAAAAAB4Q/91KwNBFBrkw/s1600/25.jpg
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Шестигранником 

на 6 провора-

чиваем ролик 

проти годин-

никової стрілки 

заводячи стрі-

лочний інди-

катор в макси-

мальне положен-

ня. Закручуємо 

болт натяжного 

ролика. 

Виймаємо дріт з 

шпоночно паза. 

Встановлюємо 

на місце мішень 

і шків коленвала, 

затягуємо болт 

коленвала. 

Проворачиваем 

двигун на 4 пов-

них оберти 

колінчастого і 

знову поєднуємо 

мітки. Знімаємо 

шків коленвала і 

мішень. 

Послаблюємо 

болт натяжного 

ролика. Тепер 

повертаємо ро-

лик до тих пір, 

поки стрілочний 

індикатор не дій-

де до мішені на 

майданчику ро-

лика. 

Намагаємося до-

битися макси-

мально рівного 

розташування 

стрілки в мі-

шень. У такому 

положенні затя-

гуємо болт 

Виймаємо сто-

пори колінчас-

того і розпо-

дільного вала і 

проворачиваем 

двигун на два 

повних оберти 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://2.bp.blogspot.com/-LGQMEuEHdR8/VGIWulkuXvI/AAAAAAAAB4M/IUYtbmB3fyA/s1600/26.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-plM64Uh2uKg/VGIWv5DIcyI/AAAAAAAAB4c/TSud4uEkssI/s1600/27.jpg
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Вимірювання  

радіального  

та осьового 

биття розпо-

дільного валу 

колінчастого. 

Перевіряємо міт-

ки і натяг 

ременя. 
При огляді роз-

подільних валів 

звертайте увагу 

на поверхні опо-

рних шийок 

(місця розта-

шування під-

шипників), ку-

лачків, які по-

винні бути добре 

відполіровані і 

не мати пошкод-

жень.  

Встановіть роз-

подільний вал 

крайніми ший-

ками на дві 

призми, або 

затисніть між за-

тискачами  то-

карного верстата 

і встановіть ви-

мірювальний 

прилад в місці 

середнього під-

шипника (ший-

ки) розподіль-

ного валу;  

- Повільно обер-

тайте розподіль-

ний вал і стежте 

за показаннями 

вимірювального 

приладу. Якщо за 

показниками 

приладу радіа-

льне биття пере-

вищить 0,01 мм, 

то розподільний 

вал повинен бути 

замінений, так як 

він деформова-

ний; 

Осьовий зазор 

не повинен пе-
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ревищувати 

0,15 мм. В ін-

шому випадку 

зношена робоча 

поверхня криш-

ки підшипника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструктивна частина ІТК 

Перелік питань для самоконтролю 

1. Назвіть складові частини газорозподільного механізма. 

2. Яка послідовність розбирання газорозподільного механізма? 

Вимоги техніки безпеки при виконанні розбирально-складальних робіт 

При виконанні розбирально-складальних робіт необхідно виконувати 

загальні вимоги техніки безпеки, які передбачають виконання робіт справним 

інструментом, дотримуватися правил безпечної роботи на верстатах і 

пристосуваннях, звертати увагу на вагу окремих частин конструкції і 

допустимі норми перенесення тягарів, враховуючи вік учнів. 
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Зразок   Додаток 4 

 

Інструкційно-технологічної карти 
 

Заголовна частина 

 
 

 

 

Професія: Слюсар з ремонту 

автомобілів 

Кваліфікація: ІII розряд 

 

Учнівська норма часу: 1,5 години  

 

Тема №3 Розбирально-складальні 

роботи 

                                                                  

Тема уроку: Розбирання системи 

охолодження  двигуна 

 

Мета: навчитись виконувати 

розбирання та складання водяного 

насосу 

 

Завдання: Розбирання  рідинного 

насосу 

 

 

 

 

Основна частина 
 
Зміст завдання 

та 

послідовність 

його 

виконання 

Обладнання, 

інструменти, 

пристосуван-

ня 

Технічні 

умови і 

вказівки 

щодо 

виконання 

переходів, 

операцій 

Ескізи, рисунки, схеми 
 

1. Підготувати 

робоче місце 

до розбираль-

но-складаль-

них робіт  

Підібрати 

інструмент та 

пристосуван-

нядлявико-

нання робіт. 

(Інструмент 
автослюсаря, 

з’ємники, прес 

ручний, 

молоток слю-

сарний, ключі 

гайкові, прос-

тавки, прес-

маслянки, 

тощо) 

Ознайоми-

тись з 

інструктив-

ними,інструк-

ційно техно-

логічними 

картами та 

довідковою 

літературою 

 
Рис 1. Верстат для розбирально-складальних  

робіт  

1 – верстат, 2 – верстат настільно-

свердлувальний, 3 – лампа денного освітлення, 4 – 

інструмент слюсарний, 5 – лещата, 6 – ящики для 
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інструменту і пристосувань, 7 – стілець 

2. Закріпити 

рідинний 

насос у 

лещатах 

Верстат 

слюсарний, 

лещата пово-

ротні 

Виставити 

лещата за 

висотою 

 
Рис. 2 

3. Зніміть 

пристосуван-

ням 71-1769 

крильчатку і 

шків (рис. 3), 

вийміть ущіль-

нювальну шай-

бу і манжету 

сальника 

Верстат 

слюсарний, 

лещата 

поворотні, 

пристрій 71–

1769 

Виставити 

пристрій 71–

1769,  
слідкувати за 

порядком ви-

конання ро-

біт, здійсню-

вати 

контроль 

якості вико-

нання робіт, 

не допускати 

перекосів 

приладу  

 
Рис. 3.  

4. Відверніть 

гайку кріплен-

-ня маточини 

шківа і криль-

чатки  і зніміть 

її за допомо-

гою присто-

сування, як 

показано на 

рис 4. 

Верстат 

слюсарний, 

лещата 

поворотні, 

пристосування 

для зняття 

маточини 

шківу насоса  

Виставити 

пристрій, 
слідкувати за 

порядком ви-

конання ро-

біт, здійсню-

вати 

контроль 

якості вико-

нання робіт, 

не допускати 

перекосів 

приладу 

 
Рис. 4.  

5. Вийміть сто-

порне кільце 

підшипників з 

корпусу 1 (рис. 

5) насоса і на 

пресівипресуй-

те або вибийте 

мідним молот-

ком валик 2 з 

підшипниками 

з корпусу, 

обперши 

передній то-

рець корпусу 

на підставку 3 

з отвором для 

проходу під-

шипників. 

Верстат слю-

сарний, леща-

та поворотні, 

прес ручний, 

молоток мід-

ний з настав-

кою 

Виставити 

прес, слідку-

вати за 

поряд-ком 

виконан-ня 

робіт, здій-

снювати 

конт-роль 

якості 

виконання 

робіт, не до-

пускати пере-

косів приладу 

 
Рис. 5.  

http://zil130-131.ru/wp-content/uploads/2010/09/%D1%80%D0%B8%D1%8122.jpg
http://zil130-131.ru/wp-content/uploads/2010/11/%D1%80%D0%B8%D1%81155.jpg
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6. Збирання 

насоса прово-

димо в зворот-

ному порядку. 

При цьому но-

вий підшипник 

запресуйте на 

валик 1 (рис. 

6) і в корпус 2 

одночасно за 

допомогою 

ручного преса 

і оправлення. 

Після установ-

ки на місце 

стопорного 

кільця напре-

суйте на пе-

редній кінець 

валика мато-

чину шківа, 

впершись ва-

ликом у задній 

торець кільця. 

Верстат слю-

сарний, леща-

та поворотні, 

прес ручний, 

молоток мід-

ний з настав-

кою 

Повстяний 

сальник під-

шипника по-

винен бути 

звернений у 

бік стопор-

ного кільця. 
При напресу-

вання мато-

чини не до-

пускайте за-

зору між під-

шипником і 

стопорним кі-

льцем 

 
Рис. 6. 

  

7.Напресуван-

ня маточини 

шківа на валик 

насоса двигуна 

моделі 4218 

проводите пі-

сля установки 

фіксатора 1  

Верстат слю-

сарний, леща-

та поворотні, 

прес ручний, 

молоток мід-

ний з настав-

кою 

При напре-

суванні мато-

чини не до-

пускайте за-

зору між під-

шипником і 

стопорним кі-

льцем 

 
8. Після скла-

дання насоса 

порожнину 

корпусу між 

підшипниками 

заповніть мас-

тилом  

Верстат слю-

сарний, леща-

та поворотні, 

прес-маслянка  

Підберіть 

мастило згід-

но з вказів-

ками таблиці 

змащування. 

 

 

Інструктивна частина ІТК 

Перелік питань для самоконтролю 

1.Назвіть складові частини рідинного насоса. 

      2.Яка послідовність розбирання рідинного насоса. 

Вимоги техніки безпеки при виконанні розбирально-складальних робіт 

При виконанні розбирально-складальних робіт необхідно виконувати загальні 

вимоги техніки безпеки, які передбачають виконання робіт справним інструментом, 

дотримуватися правил безпечної роботи на верстатах і пристосуваннях.  
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Зразок Додаток 5 
 

 

Інструкційно-технологічної карти 
 

Заголовна частина 

 

Професія: Слюсар з ремонту 

автомобілів 

Кваліфікація: ІII розряд 

 

Учнівська норма часу: 1,5 години  

 

Тема №3 Розбирально-складальні 

роботи 

                                                                  

Тема уроку: Система мащення двигуна 

 

Мета: навчитись виконувати розби-

рання та складання масляного насосу 

Завдання: Розбирання  масляного 

насосу вантажного та легкового авт. 

 

 

 

 

Основна частина 
 

Зміст 

завдання та 

послідовність 

його 

виконання 

Обладнання, 

інструменти, 

пристосуван-

ня 

Технічні умови і вказівки 

щодо виконання 

переходів, операцій 

Ескізи, рисунки, схеми 
 

1. 

Підготувати 

робоче місце 

до розбираль-

но-складаль-

них робіт  

Підібрати 

інструмент та 

пристосу-

вання  для 
виконання 

робіт. 

(Інструмент 
автослюсаря, 

з’ємники, 

прес ручний, 

молоток слю-

сарний,клю-

чі гайкові, 

проставки, 

прес-мас-

лянки,тощо) 

Ознайомитись з інст-

руктивними,інструкційно 

технологічними картами 

та довідко-вою 

літературою 

 
Рис 1. Верстат для розбирально-

складальних  робіт  

1 – верстат, 2 – верстат настільно-

свердлувальний, 3 – лампа денного 

освітлення, 4 – інструмент слюсарний, 5 – 

лещата, 6 – ящики для інструменту і 

пристосувань, 7 – стілець 
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1.Від’єднайти 

провід від 

клеми "ми-

нус" акуму-

лятора. 
2. Злийте 

масло з мас-

ляного карте-

ра двигуна. 
3. Зніміть 

масляний 

картер. 

 

 
Знадоблять-

ся торцеві  

головки "на 

10" та "на 

13". 

 
Слідкувати за порядком 

виконання робіт, здій-

снювати контроль якості 

виконання робіт,  

 

 
 

 
4.Відверніть 

гайки кріп-

лення корпу-

су 

Верстат 

слюсарний, 

лещата пово-

ротні, вик-

рутка 

Слідкувати за порядком 

виконання робіт, здій-

снювати контроль якості 

виконання робіт 

 
 

 
5.Зняти пру-

жину редук-

ційного 

клапана.  
Пружина 

редукцій-

ного клапана 

встановлена с 

натягом. Во 

избежание 

получения 

травмы из-

влекайте 

фиксатор 

очень осто-

рожно. 

Верстат  слю-

сарний, леща-

та , викрутка, 

пасатижі, 

плоскогубці 

Слідкувати за порядком 

виконання робіт, здій-

снювати контроль якості 

виконання робіт, не до-

пускати перекосів . 

    

 

 
 

http://yourdacia.info/Logan-Sandero/to-1.php
http://yourdacia.info/Logan-Sandero/to-1.php
http://yourdacia.info/Logan-Sandero/to-1.php
http://yourdacia.info/Logan-Sandero/to-1.php
http://yourdacia.info/Logan-Sandero/zamena-uplotniteley-dvigatelya.php
http://yourdacia.info/Logan-Sandero/zamena-uplotniteley-dvigatelya.php
http://yourdacia.info/Logan-Sandero/zamena-uplotniteley-dvigatelya.php
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6. Зняття 
Примітка: 

Корпусом 

масляного 

насоса є 

порожнина в 

передній 

кришці бло-

ку циліндрів 

Верстат слю-

сарний, леща-

та поворотні, 

молоток мід-

ний з настав-

кою, торцові 

головки "на 

10" и "на 13". 

 
Не допускайте зазору  

 
   

7.Викрутіть 

чотири болта 

кріплення і 

зніміть криш-

ку шестерень 

масляного 

насоса. 
Зніміть шес-

терні (провід-

ну і відому). 
Промийте 

порожнину 

шестерень і 

шестерні мас-

ляного 

насоса 

бензином. 
 

 

Верстат слю-

сарний, леща-

та поворотні, 

молоток  мід-

ний з настав-

кою, торцові 

головки "на 

10" и "на 13", 
щуп. 

 Для перевірки працез-

датності  насоса спочат-

ку перевірте, чи не бов-

тається вісь провідної 

шестерні в корпусі, а по-

тім знову зніміть її. 
Перевірте шестерні і 

корпус насоса чи не-має 

на них слідів зносу. 

Перевірте набором щупів 

зазори між зубами шес-

терень, між зовнішніми 

діаметрами шестерень і 

корпусом, а також між 

торцями шестерні і плос-

кого корпусу насоса. 
Зазори повинні бути 

мінімальними (0,1 - 0,25 

мм). 
Якщо зазори більше до-

пустимих, замініть шес-

терні. Перевірте знос 

кришки шестерень мас-

ляного насоса. За наяв-

ності зносу відшліфуйте 

або замініть кришку. 
Збірка  шестерень  ма-

сляного насоса здій-

снюється  в  зворотній 

послідовності. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Інструктивна частина ІТК 

Перелік питань для самоконтролю 

3. Назвіть складові частини оливного  насоса. 

4. Яка послідовність розбирання оливного насоса. 

Вимоги техніки безпеки при виконанні розбирально-складальних робіт 

При виконанні розбирально-складальних робіт необхідно виконувати 

загальні вимоги техніки безпеки, які передбачають виконання робіт справним 

інструментом, дотримуватися правил безпечної роботи на верстатах і 

пристосуваннях, звертати увагу на вагу окремих частин конструкції і 

допустимі норми перенесення тягарів, враховуючи вік учнів. 
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Рекомендації щодо застосування інноваційних форм, 

методів та засобів навчання при проведенні ЛПР та 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій 
                                                                                            

Використання ІКТ дозволяє: 

 використання матеріалів комплексу учнями для самопідготовки до 

лабораторно-практичних робіт; 

 більш успішні учні мають можливість швидше ознайомлюватися з 

навчальним матеріалом і навпаки; 

 вільний доступ до навчального матеріалу в будь-який час та у будь-

якому місці; 

 використання у якості наочності (фото і відео матеріали) 

 

    

Використання на уроках мультимедійних форм навчання.   

Використання  локальних  та глобальних  мереж  Інтернет.  

Комп’ютерних технологій.  Мультимедійних  презентація.  

Використання комп’ютерних засобів навчання при ЛПР 

дозволяє збільшити обсяг аудіовізуальної інформації для 

засвоєння учнями, що у свою чергу сприяє: 

- розвитку їхнього мислення, 

- формуванню системи розумових дій, здатності до 

самостійної творчої роботи. 

       


