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Метою розробки методичних вказівок є організація необхідного рівня 

документального забезпечення дипломного проєктування на механіко-

технологічному факультеті. 

 

ВСТУП 

 

Дипломне проектування є завершальним етапом навчального процесу 

студентів на механіко-технологічному факультеті. Метою дипломного 

проектування є систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань 

і практичних навичок та використання їх при вирішенні конкретних 

виробничих завдань з механізації та автоматизації технологічних процесів 

переробної промисловості, розвиток творчого мислення, самостійної роботи і 

оволодіння методикою досліджень в умовах сучасного 

сільськогосподарського та переробного виробництва. 

Першим етапом дипломного проектування є переддипломна виробнича 

практика, під час якої збираються, обробляються, систематизуються та 

аналізуються вихідні дані по конкретному базовому сільськогосподарському 

або переробному підприємству для розробки проекту згідно обраної 

студентом теми. 

 

1 ЗБІР ТА АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ ПО БАЗОВОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ 

 

Згідно із завданням на дипломне проектування студент прибуває на 

підприємство, де знайомиться з виробничо-первинною документацією, (річні 

звіти, виробничо-фінансові плани та ін.). Збір інформації в базовому 

підприємстві здійснюється методом вибору необхідних матеріалів з річних 

звітів, виробничо-фінансового плану і особистих спостережень за існуючими 

технологічними процесами переробки сільськогосподарської продукції. При 

цьому річні звіти повинні бути проаналізовані не менш як за три останні 

роки. Відповідно до обраного напрямку дипломного проектування, студент 

надає данні стосовно виробництва продукції рослинництва або тваринництва, 

чи наводить данні стосовно існуючого підприємства. 

Діяльність базового підприємства аналізується в такій послідовності: 

1.1 Загальні відомості про підприємство. 

1.1.1 Місце розташування базового підприємства (район, область). 

1.1.2 Назва, час утворення або реорганізації підприємства. 

1.1.3 Відстань від центральної садиби підприємства до районного та 

обласного центрів. 
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1.1.4 Шляхи сполучення (автомобільні, залізничні, водні). 

1.1.5 Рельєф місцевості, ґрунти. 

1.1.6 Клімат (пануючі напрями вітрів, середньомісячна і річна кількість 

опадів, середньомісячна температура повітря літнього і зимового періодів, 

тривалість без-морозного періоду). 

1.1.7 Організаційна структура підприємства (кількість відділень, 

бригад, підрозділів та ін.). 

1.2 Аналіз виробництва продукції рослинництва. 

1.2.1 Структура земельних угідь (види та площі). 

1.2.2 Структура посівних площ. 

1.2.3 Динаміка урожайності сільськогосподарських культур (зернових, 

технічних, кормових). 

1.2.4 Забезпеченість підприємства кормами власного виробництва. 

1.3 Аналіз виробництва продукції тваринництва. 

1.3.1 Наявність тварин по видах. 

1.3.2 Динаміка продуктивності тварин (річний надій на корову    і т.д.). 

1.3.3 Валове виробництво продукції тваринництва. 

1.3.4 Собівартість продукції тваринництва і її структура. 

1.4 Стан переробних цехів. 

1.4.1 Наявні машин та обладнання переробних цехів. 

1.4.2 Наявність пунктів технічного обслуговування технологічного 

обладнання. 

1.4.3 Рівень автоматизації технологічних процесів переробки 

сільськогосподарської продукції. 

1.5 Стан і перспективи впровадження прогресивних технологій 

переробки сільськогосподарської продукції. 

1.6 Недоліки обладнання цехів переробки сільськогосподарської 

продукції, пропозиції по удосконаленню. 

1.7 Дотримання правил техніки безпеки при проведенні процесів 

переробки сільськогосподарської продукції. 

1.8 Аналіз стану навколишнього середовища базового підприємства, 

пов'язаного з функціонуванням тваринницьких підрозділів. 

1.9 Обґрунтування теми дипломного проекту. Мета і задачі. 

Запропоновані питання збору інформації з базового підприємства 

можуть бути частково змінені, поглиблені або більш конкретизовані у 

відповідності до теми дипломного проекту чи конкретних місцевих умов. 

При аналізі вихідних даних по базовому підприємству студент виявляє 

дію різних факторів на виробничі та економічні показники, що впливають на 

зміну цих показників і робить висновки щодо рівня механізації та 
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автоматизації технологічних процесів переробки сільськогосподарської 

продукції; після цього вишукуються можливі резерви підвищення 

ефективності переробки сільськогосподарської продукції. 

Після закінчення переддипломної практики матеріал у вигляді звіту, 

затвердженого керівником господарства і завіреного печаткою, 

представляється на кафедру керівнику: дипломного проекту. 

Звіт використовується для написання першого розділу пояснювальної 

записки дипломного проекту: "Аналіз виробничої діяльності підприємства". 

 

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБОРУ ДАНИХ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

СУПРОВІДНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ 

 

Дипломні проекти носять технологічно-конструктивний характер. 

Проект виконується в наступному об'ємі:  

- пояснювальна записка в об'ємі 70...90 сторінок рукописного тексту, 

яка ілюструється фотографіями, рисунками, графіками, табличним 

матеріалом;  

- графічна частина проекту виконується в об'ємі 8...9 аркушів формату 

А1 або інших форматів, але не менше в об'ємі, від вище зазначеного. 

Дипломний проект може виконуватись на замовлення 

сільськогосподарського підприємства, фермерського господарства або інших 

підприємств і організацій. В замовленні вказується назва організації-

замовника, її адреса, кому доручається виконання проекту, протокол (номер 

та дата прийняття) доручення та пропозиції керівника підприємства за його 

підписом. Замовлення реєструється в деканаті факультету МТ. Зразок 

заповнення бланка замовлення представлено у додатку А. 

Документом, що закріплює студента на кафедрі факультету, з метою 

участі в роботі науково-дослідного гуртка кафедри і в подальшому написання 

дипломного проєкту, є його заява на ім'я ректора університету. В заяві 

вказується курс, прізвище, ім'я, по батькові студента, тема проєкту, 

конструкторська розробка та місце переддипломної практики. Заява візується 

керівником дипломного проєктування, завідувачем кафедри та деканом. 

Якщо дипломний проєкт виконано на замовлення базового 

господарства, то на дипломний проєкт оформляють відгук з виробництва, в 

якому вказують:  

- міністерство або відомство;  

- назву підприємства та його адресу;  

- тему дипломного проєкту;  

- прізвище, ім'я та по батькові автора;  
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- об'єм дипломного проєкту;  

- короткий зміст проєкту;  

- відношення дипломника до роботи в період практики та дипломного 

проєктування;  

- пропозиції, про можливість впровадження проєкту чи його елементів 

у виробництво;  

- рівень спеціальної і практичної підготовки дипломника;  

- відповідність проєкту сучасним вимогам;  

- оцінку проєкту та рекомендації щодо присвоєння кваліфікації; 

-  побажання замовника по технологічних і конструкторських 

матеріалах проєкту та його пропозиції щодо фінансування робіт по 

впровадженню. 

Відгук підписує керівник або головний інженер підприємства. Підписи 

керівників завіряються печаткою підприємства.  

Відгук керівника дипломного проєкту містить:  

- назву кафедри дипломного проєктування;  

- тему дипломного проєкту;  

- курс, прізвище, ім'я та по батькові дипломника;  

- об'єм дипломного проєкту;  

- загальний зміст проєкту;  

- відношення дипломника до роботи;  

- рівень теоретичної, спеціальної і практичної підготовки дипломника; 

-  особливості виконання дипломного проєкту і його практичну 

цінність;  

- оцінку технологічної, конструкторської і графічної частин проєкту;  

- можливість допуску проєкту до захисту;  

- оцінку дипломного проєкту і можливість присвоєння кваліфікації.  

Підписує відгук керівник дипломного проєктування. По завершенню 

дипломного проєктування, на ведучій кафедрі проводять попередній захист 

проєкту, що є підставою для допуску його до рецензування та публічного 

захисту.  

Деканат факультету організовує рецензування дипломних проєктів у 

внутрішніх і зовнішніх рецензентів і видає направлення, бланк якого 

представлений у додатку Б. В направленні вказується: посада, прізвище, ім'я, 

по батькові рецензента; автор дипломного проєкту і його тема; дата 

представлення рецензії в університет. Направлення підписує декан 

факультету.  
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Додаток А 

(довідковий) 

Зразок замовлення на виконання дипломного проєкту 

 

Ректору Таврійського 

Державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного 

 
 

ЗАЯВКА 

Керівництво, 

Адміністрація_________________________________________________ 

(підприємства) 

просить доручити виконати дипломний проєкт (роботу) на 

тему:______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

студентові_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

який навчається у Вашому університеті на _____курсі зі спеціальності_____ 

__________________________________________________________________ 

Тема дипломного проєкту (роботи ) була обговорена на 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Керівник 

М.П 

 

Заявка отримана та зареєстрована на факультеті 

"______".__________20_____р. 
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 Додаток Б 

(довідковий) 
 

РЕЦЕНЗІЯ 

на дипломний проєкт (роботу) випускника 

Таврійського Державного Агротехнологічного Університету імені 

Дмитра Моторного 

__________________________________________________________________ 

Спеціальність 

(спеціалізація)________________________________________________ 

Тема дипломного проєкту 

(роботи)___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Кількість листів креслень____________________________________________ 

Кількість сторінок записки.__________________________________________ 

Кількість технологічних карт_________________________________________ 

Висновок про ступінь відповідності виконаного проєкту, завданню на 

дипломний  

проєкт(роботу)_____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Характеристика виконання кожного розділу проєкту, ступень використання 

дипломником останніх досліджень науки i техніки та передових методів 

роботи____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Перелік позитивних якостей дипломного проєкту та якість пояснювальної 

записки 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Перелік основних недоліків в дипломного проєкту, роботи (якщо вони мали 

місце) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Підписи___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Оцінка якості виконання графічної частини____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Оцінка загальноосвітньої та технічної підготовки дипломника (за підсумками 

обслідування випускником):_________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Рецензент__________________________________"_____"__________20__р. 

Прізвище, ім'я, по батькові_________________________________________ 

Учене звання, ступень_______________________________________________ 

Місце роботи та посада_________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Додаток В 

(довідковий) 

Зразок витягу з протоколу засідання ради підприємства про 

рекомендацію до впровадження 

 

 

ВИТЯГ 

 із протоколу №___________ 

від "_______" ______________202__р. 

 

засідання технічної ради (ВАТ, ТОВ, ФГ, управління С.Г.)________________ 

__________________________________________________________________ 

Заслухав та обговорив доповідь студента ________курсу 

факультету_______________________________________________________ 

спеціальність_______________________________________________________ 

по дипломному проєкту(роботі), виконаному на тему:____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

технічна рада визнає можливим рекомендувати до впровадження в умовах 

господарства_______________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 (вказати частину проєкту або повністю проєкт) 

__________________________________________________________________ 

Голова технічної ради__________________________ 

 


