
  
Форма № Н-9.01 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

 

Механіко-технологічний факультет 

Кафедра Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. 

Ялпачика 

Ступінь вищої освіти  _________«Бакалавр»_______________ 

Спеціальність ____133 «Галузеве машинобудування»_________________ 
                                                                                                                        (шифр і назва)                                              

ОПП  _______________«Галузеве машинобудування»__________________ 
                                                                                                                        (назва)                                              

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри ОПХВ 

_______     Кирило САМОЙЧУК 

 ( підпис )                      (ініціали та  прізвище)
 

“___” ________________20____ року 
 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 
на дипломний проєкт (роботу) здобувачу ВО 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я,  по батькові) 

1. Тема проєкту (роботи)__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

керівник проєкту ________________________________________________________ 
                                                                        ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом  університету від “__”______20__року №___ 

2. Строк подання здобувачем ВО проєкту (роботи)  __________________________ 

3. Вихідні данні до проекту: фінансовий звіт товариства за досліджений період, 

перспективний план розвитку підприємства, дані відділу  статистики______________ 

4.  Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): 

1 Аналіз виробничої діяльності підприємства ________________________________ 

2 Удосконалення конструкції машини_______________________________________ 

3 Розрахунок удосконаленої машини________________________________________ 

4 Охорона праці_________________________________________________________ 

5  Економічне обґрунтування проєкту_______________________________________ 

    Висновки за проєктом__________________________________________________ 

    Список літератури_____________________________________________________ 

5  Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслеників): 

Лист 1 – Структурно-апаратна схема виробництва продукції___________________ 

Лист 2 – Аналіз конструктивних рішень удосконалення_______________________ 

Лист 3 – Креслення загального виду машини (вузла) до удосконалення__________ 



  

Лист 4 – Креслення загального виду машини (вузла) після удосконалення________ 

Лист 4* – Функціональна схема машини                                      ________________ 

Лист 5 – Креслення деталей______________________________________________ 

Лист 6 – Технічна документація до виготовлення деталі______________________ 

Лист 7 – Карта умов праці оператора машини ______________________________ 

Лист 8 – Економічне обґрунтування проекту_______________________________ 

                                                         Примітка        * - не обов'язкове креслення 

6  Консультанти розділів проєкту 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдання 

прийняв 

    

    

    

 

7  Дата видачі завдання «___» _______ 202__р.______________________________ 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

№ 

з/п 

Назва етапів дипломного 

проєкту 

Строк  виконання 

етапів проєкту 
Примітка 

1 
Аналіз виробничої діяльності 

підприємства 
 

 

2 Удосконалення конструкції машини  
 

3 Розрахунок удосконаленої машини  
 

4 Охорона праці  
 

5 Економічне обґрунтування проєкту  
 

6 
Оформлення креслень та плакатних 

матеріалів 
 

 

7 Оформлення дипломного проєкту  
 

           
 

              Здобувач ВО               ________________   _________________________ 

                                                       ( підпис )                                       (власне ім’я та прізвище) 
            

           Керівник  

           проєкту (роботи) ________________   __________________________ 

                                                       ( підпис )                                      (власне ім’я та прізвище) 


