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Практична робота №16
Тема: Визначення технічного стану транспортних засобів.
Мета: Сформувати уявлення про зв'язок технічного стану із безпекою
руху, вивчити технічні несправності, при яких Правила забороняють
експлуатацію транспортних засобів, навчити учнів приймати правильне
рішення при виникненні несправностей у процесі експлуатації.
Матеріально-технічне оснащення:
1)Плакати
2)Екзаменаційні білети ДАІ для персональних комп'ютерів
3)Навчально-наочні посібники
4)Тематичні білети з ПДР
Питання для вхідного контролю рівня знань
1.Які транспортні засоби необхідно реєструвати у Державтоінспекції?
2.Чи повинен на автомобілях, яким чином керують водії із стажем до двох
років, встановлюватися відповідний розпізнавальний знак?
3.На якому найменшому уклоні повинно утримувати автомобіль стоянкове
гальмо під час зупинки на дорозі?
4.При якому значенні сумарного люфту у рульовому керуванні
допускається експлуатація вантажного автомобіля?
5.Які шини забороняється застосовувати на задній осі легкового
автомобіля?
6.Як повинен діяти водій автомобіля, якщо під час руху каменем вибило
лобове скло автомобіля?
7.Які транспортні засоби заборонено експлуатувати, якщо в них відсутні
медична аптечка та вогнегасник?
8.Де слід зберігати медичну аптечку в автомобілі?
10.З якими несправностями забороняється подальший рух транспортних
засобів?
11.При якій максимальній ширині транспортного засобу з вантажем чи без
вантажу допускається рух без дозволу Державтоінспекції?
12.3якою максимальною довжиною автопоїзда дозволяється рух без
узгодження з Державтоінспекцією?
13. Які дії повинен виконати водій, якщо:
а) робоче гальмо не забезпечує встановлену ефективність гальмування? б)
шина має місцеві пошкодження, які оголюють корд?
в) підтікає паливо із системи живлення?

г) вільний хід педалі зчеплення менше норми?
Практична робота
Виконання завдань програмованого навчального матеріалу.
Підсумковий контроль засвоєння матеріалу: Розв'язування індивідуальних
завдань програмованого навчального матеріалу ( за завданням викладача).
Методичні вказівки з виконання і оформлення роботи
Звіт оформлюється в зошиті для практичних занять. Звіт повинен містити:
-тему роботи;
-завдання;
-відповіді на контрольні запитання;
-розв’язані індивідуальні завдання;
-висновки.
Після виконання практичної роботи уче6нь повинен :
-знати вимоги до технічного стану гальмової системи, рульового
керування, двигуна, зовнішніх світлових приладів транспортних засобів;
-вміти використовувати отримані знання при вирішенні завдань
програмованого контролю.
Домашнє завдання: Повторити розділ 31 Правил дорожнього руху.
Література:
1. Дерех З.Д. Душник В.Ф. Правила дорожнього руху з коментаріями
та ілюстраціями.-К.: «Арій», 2014-152 с.
2.Закон України «Про дорожній рух»: Постанова Верховної Ради України
від
28січня 1993р. Редакція від 01.01.2015.
3.Екзаменаційні білети. – Харків, НВП «Світлофор», 2014 р.
4.Правила дорожнього руху України. Офіційне видання – К.: «Арій», 201464с.
5.Тимовський О.А. та ін. Правила дорожнього руху в ілюстраціях:
Навч. Посібник – К.; Вища школа

