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Опис дисципліни 

 

Навчальна практика з дисципліни  «Механізація лісогосподарських робіт» спрямована на 

вивчення будови та правил технічного обслуговування  тракторів, автомобілів, технологічних 

машин і знарядь, що застосовуються  в лісогосподарському виробництві. 

Структура курсу 

Години  Тема Результати навчання Завдання 
6 

Ознайомлення з 

місцем проведення 

практики. 

Інструктаж з техніки 

безпеки. Технічне 

обслуговування та 

регулювання 

газорозподільного 

механізму 

 

Ознайомитись з ремонтно – механічною 

майстернею, обладнанням майстерні та 

робочого місця, провести підготовку робочого 

місця до роботи, вивчити правила техніки 

безпеки і екологічні вимоги при технічному 

обслуговуванні тракторів, автомобілів та 

технологічних машин. Перевірити і 

відрегулювати зазор між клапанами та 

бойками коромисел, осьове переміщення 

розподільного вала та декомпресійного 

механізму. 

Оформити 

звіт 

12 Технічне 

обслуговування та 

регулювання 

агрегатів систем 

живлення, мащення, 

охолодження, пуску 

та запалювання. 

Перевірити рівень охолоджувальної рідини, 

герметизацію з’єднань і усунути підтікання, 

перевірити і відрегулювати натяг паса 

приводу вентилятора, перевірка дії 

термостата; 

Провести заміну мастила в системі мащення, 

перевірити рівень мастила, очищення і 

промивка фільтруючих елементів.  

Перевірити рівень мастила в паливному насосі 

і корпусі регулятора., провести обстеження 

паливопроводів на герметичність, видалити 

повітря із системи, очистити і промити  

повітроочисник, паливні фільтри. 

Перевірити свічку запалювання, очистити її 

від нагару і відрегулювати зазор між 

електродами, 

Перевірити стан переривача-розподільника,  

Перевірити густину і рівень електроліту, 

ступінь зарядки акумуляторної батареї. 

Встановити запалювання в одно- і 

багатоциліндровому двигунах.  

 

Оформити 

звіт 



12 Технічне 

обслуговування та  

регулювання 

механізмів трансмісії 

(силової передачі)  

тракторів та 

автомобілів: 

Шляхом розбирання вивчити будову муфти 

зчеплення, коробки передач, роздавальної 

коробки ведучих мостів тракторів, 

Провести регулювання механізмів силової 

передачі. 

Оформити 

звіт 

6 Технічне 

обслуговування та 

регулювання 

механізмів ходової 

частини, рульового  

керування, 

гальмівної системи, 

технологічного  та 

допоміжного 

обладнання 

тракторів та 

автомобілів 

Провести регулювання натягу гусеничного 

полотна; 

Вивчити будову та провести регулювання 

рульового механізму, 

Перевірити стан рульових шарнірів колісного 

трактора та автомобіля, шарнірів 

Провести регулювання гальмівних механізмів 

автомобіля і трактора, 

Провести технічний догляд механізмів 

гідравлічної навісної системи, штовхача, 

лебідки,  валу відбору потужності. 

 

 

Оформити 

звіт 

12 Технологічна 

наладка та основні 

регулювання  

технологічних   

(лісогосподарських)  

машин 

Вивчити взаємодію робочих органів базових 

лісогосподарських машин і знарядь, 

Відрегулювати робочі органи  

лісогосподарських  машин та  підготовка їх до 

роботи, 

Усунути можливі несправності. 

 

Оформити 

звіт 

12 Консервація і 

зберігання тракторів, 

автомобілів та  

лісогосподарських 

машин: 

Очистити лісогосподарські машини від бруду,  

Встановити машини  на підкладки, 

Зняти із машин деталей  та вузлів, що 

потребують особливих умов зберігання,  а 

також таких, що мають велику вартість, 

Законсервувати  робочих  органів, силових  

циліндрів,  ланцюгових передач, 

Захистити шини від впливу сонячного 

проміння. 

 

Оформити 

звіт 
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Політика оцінювання 

 ● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку.  

● Політика щодо відвідування: Відвідування практики є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали.  

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Навчальна практика(відвідування, якість 

виконання практичних робіт, оформлення 

звіту) 

100 

Шкала оцінювання студентів: 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

Навчальної практики 
 

для заліку  

90-100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 E 

35-59 

FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 

F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 
 

 


