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засідання циклової  комісії вчителів і майстрів виробничого об’єднання професії: 

„Водій автотранспортних засобів категорії „В”, „С”  

профілю: „Слюсар механоскладальних робіт” 

 

Голова:  Жердецький В.Г. – вчитель з професії „Водій автотранспортних засобів» 

Секретар: Москаленко О.П. – вчитель з професії „Водій автотранспортних 

                                                     засобів» 

Присутні: Васюков Ю.В., Котенко М.І., Котенко С.М., Токарєв В.С., 

Євдокименко О.Є., 

 

Порядок денний: 

1. Про ущільнення навчального матеріалу. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

         Жердецького В. Г. голову циклової комісії з професії «Водій 

автотранспортних засобів (категорії «В», «С»)» та профілю навчання 

«Слюсар механоскладальних робіт» 

У зв'язку з продовженням терміну зимових канікул необхідно внести 

корективи у поурочно тематичне планування та затвердити його рішенням 

циклової комісії.  

ВИСТУПИЛИ: 

 Москаленко О.П., вчитель професії „Водій автотранспортних 

засобів»  

В зв’язку з продовженням терміну канікул буде пропущено чотири 

навчальні дні в групі 201, 203 (11 клас) та в групах 101 та 103  (10 клас). 

Група 201 буде пропущено 25 грудня: 

- два уроки будова й експлуатація вантажного автомобіля  

(Теми: 1. Несправності тягово-зчіпних пристроїв і додаткове облад-

нання автопичепів.  2. Технічне обслуговування причепів та тягово-зчіпних 

пристроїв).  

  - чотири уроки основи безпеки дорожнього руху вантажного 

автомобіля (Тема:  1. Експлуатаційні властивості автомобілів. 2. Поняття про 

конструктивну безпеку. 3. Швидкість і прискорення. Сила тяги. 4. Керова-

ність автомобіля) 

Пропоную ущільнити навчальний матеріал з 25 грудня  на 18 грудня і 

відпрацювати теми 

- два уроки будова й експлуатація вантажного автомобіля  



(Тема: 1. Несправності тягово-зчіпних пристроїв і додаткове 

обладнання автопичепів.  2. Технічне обслуговування причепів та тягово-

зчіпних пристроїв).  

             та теми: 

 (Тема: 1. Класифікація автопричепів за призначенням. 2. Будова авто-

причепів та тяглово-змінних пристроїв). 

  - чотири уроки основи безпеки дорожнього руху вантажного 

автомобіля (Тема:  1. Експлуатаційні властивості автомобілів. 2. Поняття про 

конструктивну безпеку. 3. Швидкість і прискорення. Сила тяги.                        

4. Керованість автомобіля.) 

та теми:  

(Теми: 1. Керування автомобілем за складних дорожніх умов.                

2. Керування автомобілем за особливих умов. 3. Керування автомобілем в 

темну добу і в умовах недостатньої видимості. 4. Особливості керування 

автомобілем з причепом до 750 кг) 

Група 203 буде пропущено 26 грудня: 

- два уроки будова й експлуатація вантажного автомобіля  

(Теми: 1. Несправності тягово-зчіпних пристроїв і додаткове обладнання 

автопичепів.  2. Технічне обслуговування причепів та тягово-зчіпних 

пристроїв).  

  - чотири уроки основи безпеки дорожнього руху вантажного 

автомобіля (Тема:  1. Експлуатаційні властивості автомобілів. 2. Поняття про 

конструктивну безпеку. 3.Швидкість і прискорення. Сила тяги. 4. Керо-

ваність автомобіля.) 

Пропоную ущільнити навчальний матеріал з 26 грудня  на 19 грудня і 

відпрацювати теми 

- два уроки будова й експлуатація вантажного автомобіля  

(Теми: 1. Несправності тягово-зчіпних пристроїв і додаткове обладнання 

автопичепів.  2. Технічне обслуговування причепів та тягово-зчіпних 

пристроїв).  

             та теми: 

 (Теми: 1. Класифікація автопричепів за призначенням. 2. Будова авто-

причепів та тяглово-змінних пристроїв). 

  - чотири уроки основи безпеки дорожнього руху вантажного 

автомобіля (Тема:  1. Експлуатаційні властивості автомобілів. 2. Поняття про 

конструктивну безпеку. 3. Швидкість і прискорення. Сила тяги.                        

4. Керованість автомобіля.) 

та теми:  

(Теми: 1. Керування автомобілем за складних дорожніх умов.                

2. Керування автомобілем за особливих умов. 3. Керування автомобілем в 

темну добу і в умовах недостатньої видимості. 4. Особливості керування 

автомобілем з причепом до 750 кг) 

 Група 101 буде пропущено 27 грудня: 

  - один урок будова легкового автомобіля  

(Тема: Система пуску двигуна. Контрольно-вимірювальні прилади, 

несправності) 

  - три уроки будова вантажного автомобіля  



(Теми: 1. Способи підігріву повітря. Турбонаддув. 2. Основні несп-

равності системи живлення. 3. Зріджений і стислий газ як паливо для 

автодвигунів ). 

  - два уроки правила дорожнього руху  

(Тема: 1. Регулювання дорожнього руху за допомогою сигналів 

регулювальника. 2. Значення сигналів регулювальника для учасників 

дорожнього руху). 

 Пропоную ущільнити навчальний матеріал з 27 грудня на 20 грудня і 

відпрацювати тему  

- один урок будова легкового автомобіля. 

(Тема: Система пуску двигуна. Контрольно-вимірювальні прилади, 

несправності) 

   та тему:  

(Тема: Загальна будова та принцип дії системи запалювання. Основні 

несправності.). 

  - три уроки будова вантажного автомобіля  

(Теми: 1. Способи підігріву повітря. Турбонаддув. 2. Основні несп-

равності системи живлення. 3. Зріджений і стислий газ як паливо для 

автодвигунів ). 

  та теми: 

 (Теми: 1. Призначення, будова, принцип дії регулятора частоти 

обертання колінчастого валу. 2. Призначення, будова, та принцип дії 

паливопідкачуючого насоса і форсунок. 3. Будова і принцип дії привода 

керування подачею палива і зупинки двигуна). 

  - два уроки правила дорожнього руху  

(Тема: 1. Регулювання дорожнього руху за допомогою сигналів 

регулювальника. 2. Значення сигналів регулювальника для учасників 

дорожнього руху). 

та теми: 

 (Теми: 1. Світлофори, що мають сигнали біло-місячного кольору, 

реверсивні світлофори. 2. Світлофори, що регулюють рух пішоходів і 

трамваїв). 

Група 103 буде пропущено 28 грудня: 

   - один урок будова легкового автомобіля  

(Тема: Система пуску двигуна. Контрольно-вимірювальні прилади, 

несправності) 

  - три уроки будова вантажного автомобіля  

(Теми: 1. Способи підігріву повітря. Турбонаддув. 2. Основні несп-

равності системи живлення. 3. Зріджений і стислий газ як паливо для 

автодвигунів ). 

  - два уроки правила дорожнього руху  

(Тема: 1. Регулювання дорожнього руху за допомогою сигналів 

регулювальника. 2. Значення сигналів регулювальника для учасників 

дорожнього руху). 

 Пропоную ущільнити навчальний матеріал з 28 грудня на 21 грудня і 

відпрацювати тему  

- один урок будова легкового автомобіля. 



(Тема: Система пуску двигуна. Контрольно-вимірювальні прилади, 

несправності) 

   та тему:  

(Тема: Загальна будова та принцип дії системи запалювання. Основні 

несправності.). 

  - три уроки будова вантажного автомобіля  

(Теми: 1. Способи підігріву повітря. Турбонаддув. 2. Основні несп-

равності системи живлення. 3. Зріджений і стислий газ як паливо для 

автодвигунів ). 

  та теми: 

 (Теми: 1. Призначення, будова, принцип дії регулятора частоти 

обертання колінчастого валу. 2. Призначення, будова, та принцип дії 

паливопідкачуючого насоса і форсунок. 3. Будова і принцип дії привода 

керування подачею палива і зупинки двигуна). 

  - два уроки правила дорожнього руху  

(Тема: 1. Регулювання дорожнього руху за допомогою сигналів 

регулювальника. 2. Значення сигналів регулювальника для учасників 

дорожнього руху). 

та теми: 

 (Теми: 1. Світлофори, що мають сигнали біло-місячного кольору, 

реверсивні світлофори. 2. Світлофори, що регулюють рух пішоходів і 

трамваїв). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Жердецький В.Г., вчитель професії „Водій автотранспортних 

засобів»  

В зв’язку з продовженням терміну канікул буде пропущено три 

навчальні дні в  в групах 202 (11 клас) в групах 102 та 104  (10 клас). 

Група 202 буде пропущено 25 грудня: 

- два уроки будова й експлуатація вантажного автомобіля  

(Теми: 1. Несправності тягово-зчіпних пристроїв і додаткове обладнання 

автопичепів.  2. Технічне обслуговування причепів та тягово-зчіпних прист-

роїв).  

  - чотири уроки основи безпеки дорожнього руху вантажного 

автомобіля (Тема:  1. Експлуатаційні властивості автомобілів. 2. Поняття про 

конструктивну безпеку. 3. Швидкість і прискорення. Сила тяги. 4. Керова-

ність автомобіля.) 

Пропоную ущільнити навчальний матеріал з 25 грудня  на 18 грудня і 

відпрацювати теми 

- два уроки будова й експлуатація вантажного автомобіля  

(Теми: 1. Несправності тягово-зчіпних пристроїв і додаткове 

обладнання автопичепів.  2. Технічне обслуговування причепів та тягово-

зчіпних пристроїв).  

             та теми: 

 (Теми: 1. Класифікація автопричепів за призначенням. 2. Будова 

автопричепів та тяглово-змінних пристроїв). 



 - чотири уроки основи безпеки дорожнього руху вантажного 

автомобіля (Тема:  1.Експлуатаційні властивості автомобілів. 2. Поняття про 

конструктивну безпеку. 3.Швидкість і прискорення. Сила тяги.                        

4. Керованість автомобіля.) 

та теми:  

(Теми: 1. Керування автомобілем за складних дорожніх умов.                

2. Керування автомобілем за особливих умов. 3. Керування автомобілем в 

темну добу і в умовах недостатньої видимості. 4. Особливості керування 

автомобілем з причепом до 750 кг) 

Група 102 буде пропущено 27 грудня: 

  - один урок будова легкового автомобіля  

(Тема: Система пуску двигуна. Контрольно-вимірювальні прилади, 

несправності) 

  - три уроки будова вантажного автомобіля  

(Теми: 1. Способи підігріву повітря. Турбонаддув. 2. Основні несп-

равності системи живлення. 3. Зріджений і стислий газ як паливо для 

автодвигунів ). 

  - два уроки правила дорожнього руху  

(Тема: 1. Регулювання дорожнього руху за допомогою сигналів 

регулювальника. 2. Значення сигналів регулювальника для учасників 

дорожнього руху). 

 Пропоную ущільнити навчальний матеріал з 27 грудня на 20 грудня і 

відпрацювати тему  

- один урок будова легкового автомобіля. 

(Тема: Система пуску двигуна. Контрольно-вимірювальні прилади, 

несправності) 

   та тему:  

(Тема: Загальна будова та принцип дії системи запалювання. Основні 

несправності.). 

  - три уроки будова вантажного автомобіля  

(Теми: 1. Способи підігріву повітря. Турбонаддув. 2. Основні несп-

равності системи живлення. 3. Зріджений і стислий газ як паливо для 

автодвигунів ). 

  та теми: 

 (Теми: 1. Призначення, будова, принцип дії регулятора частоти 

обертання колінчастого валу. 2. Призначення, будова, та принцип дії 

паливопідкачуючого насоса і форсунок. 3. Будова і принцип дії привода 

керування подачею палива і зупинки двигуна). 

  - два уроки правила дорожнього руху  

(Тема: 1. Регулювання дорожнього руху за допомогою сигналів 

регулювальника. 2. Значення сигналів регулювальника для учасників 

дорожнього руху). 

та теми: 

 (Теми: 1. Світлофори, що мають сигнали біло-місячного кольору, 

реверсивні світлофори. 2. Світлофори, що регулюють рух пішоходів і 

трамваїв). 

 



Група 104 буде пропущено 28 грудня: 

   - один урок будова легкового автомобіля  

(Тема: Система пуску двигуна. Контрольно-вимірювальні прилади, 

несправності) 

  - три уроки будова вантажного автомобіля  

(Теми: 1. Способи підігріву повітря. Турбонаддув. 2. Основні несп-

равності системи живлення. 3. Зріджений і стислий газ як паливо для 

автодвигунів ). 

  - два уроки правила дорожнього руху  

(Тема: 1. Регулювання дорожнього руху за допомогою сигналів 

регулювальника. 2. Значення сигналів регулювальника для учасників 

дорожнього руху). 

 Пропоную ущільнити навчальний матеріал з 28 грудня на 21 грудня і 

відпрацювати тему  

- один урок будова легкового автомобіля. 

(Тема: Система пуску двигуна. Контрольно-вимірювальні прилади, 

несправності) 

   та тему:  

(Тема: Загальна будова та принцип дії системи запалювання. Основні 

несправності.). 

  - три уроки будова вантажного автомобіля  

(Теми: 1. Способи підігріву повітря. Турбонаддув. 2. Основні несп-

равності системи живлення. 3. Зріджений і стислий газ як паливо для 

автодвигунів ). 

  та теми: 

 (Теми: 1. Призначення, будова, принцип дії регулятора частоти 

обертання колінчастого валу. 2. Призначення, будова, та принцип дії 

паливопідкачуючого насоса і форсунок. 3. Будова і принцип дії привода 

керування подачею палива і зупинки двигуна). 

  - два уроки правила дорожнього руху  

(Тема: 1. Регулювання дорожнього руху за допомогою сигналів 

регулювальника. 2. Значення сигналів регулювальника для учасників 

дорожнього руху). 

та теми: 

 (Теми: 1. Світлофори, що мають сигнали біло-місячного кольору, 

реверсивні світлофори. 2. Світлофори, що регулюють рух пішоходів і 

трамваїв). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Євдокименко О.Є., вчитель профілю «Слюсар механоскладальних 

робіт»  

В зв’язку з продовженням терміну канікул буде пропущено один 

навчальний день в  групі 110   (10 клас). 

Пропущений день 28 грудня: 

  - три  уроки спецтехнології (Теми: 1. Випробування зібраних 

вузлів та механізмів на стендах. 2. Види та типи виробів, що складаються в 



складальному цеху підприємства. 3. Взаємозв'язок вузлів. Характерні 

механізми у вузлах). 

  - три уроки креслення (Теми: 1.Розрізи. 2.  Класифікація розрізів: 

прості і складні (вертикальні, горизонтальні, похилі). 3. Місцеві розрізи, 

випадки їх застосування). 

 Пропоную ущільнити навчальний матеріал з 28 грудня  на  21 грудня і 

відпрацювати теми:  

 - три  уроки спецтехнології (Теми: 1. Випробування зібраних вузлів та 

механізмів на стендах. 2. Види та типи виробів, що складаються в 

складальному цеху підприємства. 3. Взаємозв'язок вузлів. Характерні 

механізми у вузлах).   

та теми: (1. Процес виготовлення машин. Основні типи виробництва, 

характеристика кожного типу. 2. Вузлове складання. Схема вузлового 

складання. Місце вузлового складання. Технічні вимоги до окремих вузлів та 

деталей, які надходять на складання. 3. Технологія вузлового складання. 

Зміст технологічного процесу складання.) 

 - три уроки креслення (Теми: 1. Розрізи. 2.  Класифікація розрізів: 

прості і складні (вертикальні, горизонтальні, похилі). 3. Місцеві розрізи, 

випадки їх застосування). 

та теми: (1 Основи проекційної графіки. Розташування проекцій на 

кресленні. 2.  Прямокутні проекції тіл. 3.Послідовність у читанні креслень)    

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Ущільнити навчальний матеріал уроків: 

1.1. Групи 201 та 202 професія «Водій автотранспортних засобів 

(категорії «В», «С») – навчальні теми з предметів (будова вантажного 

автомобіля, основи безпеки дорожнього руху вантажного) з 25 грудня -  

ущільнити 18 грудня. 

 1.2. Група 203 професія «Водій автотранспортних засобів (категорії 

«В», «С») – навчальні теми з предметів (будова вантажного автомобіля, 

основи безпеки дорожнього руху вантажного) з 26 грудня -  ущільнити 19 

грудня. 

 1.3. Групи 101 та 102 професія «Водій автотранспортних засобів 

(категорії «В», «С») – навчальні теми з предметів (будова вантажного 

автомобіля, будова легкового автомобіля, правила дорожнього руху) з  27 

грудня -  ущільнити 20 грудня. 

1.4. Групи 103 та 104 професія «Водій автотранспортних засобів 

(категорії «В», «С») – навчальні теми з предметів (будова вантажного 

автомобіля, будова легкового автомобіля, правила дорожнього руху) з  28 

грудня -  ущільнити 21 грудня. 

1.5. Група 110 профіль «Слюсар механоскладальних» – навчальні теми 

з предметів (спецтехнологія та креслення) з  28 грудня -  ущільнити 21 

грудня. 

  

Голова         В.Г. Жердецький  

 

Секретар         О.П.Москаленко 


