
Структура  

дипломної роботи ОР «Магістр» 

здобувачів вищої освіти механіко-технологічного факультету 

спеціальності «Галузеве машинобудування» 

 

ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ 

ВІДОМІСТЬ РОБОТИ 

РЕФЕРАТ  

ЗМІСТ 

ВСТУП 

1 СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНОГО            ПІДПРИЄМС-

ТВА  

1.1 Характеристика місцезнаходження і аналіз сировинної бази підприємства 

(демографічна ситуація та економічний стан регіону, надати перспективи надходження сиро-

вини, можливі її додаткові джерела) 

1.2 Характеристика виробничої діяльності підприємства (описати підприємство з 

визначенням його недоліків і проаналізувати асортимент та об'єм продукції, яка випускається 

на підприємстві) 

1.3 Аналіз купівельного попиту на продукцію підприємства (надати посилання на 

анкету та її основні питання, а також надати розрахунок об'єму споживання та характеристику 

ринків збуту виробленої продукції) 

Вихідні дані на проектування 

 

2 ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ ПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМС-

ТВА 

2.1 Аналіз і вибір технології виробництва заданої продукції 

2.2 Розрахунок об'єму сировини за етапами її переробки (Лист 1) 

2.3 Розрахунок виробничої потужності технологічної лінії (вибір основного та допо-

міжного обладнання, розрахунок часу роботи та кількості обладнання, узгодження його робо-

ти та завантаження лінії по потужності  

2.4 Визначення кількості виробничого персоналу 

2.5 Проектування виробничого цеху (відділення) (Лист 2) 

Висновки за розділом 

 

3 МОНТАЖ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ 

3.1 Вимоги до монтажу обладнання цеху 

3.2 Розробка технології монтажу обладнання (вибір способу встановлення машини, 

розрахунок фундаменту, розробка карти монтажу обладнання). (Лист 3 – Монтажне креслення 

машини) 

3.3 Експлуатація обладнання (складання інструкції по експлуатації, моделювання ви-

робничих ситуацій при відмові технічних об’єктів ). (Лист 4 – Блок-схема алгоритму діагнос-

тування технічних об’єктів, або модель виробничих ситуацій при відмовах технічних об'єктів) 

Висновки за розділом 

 

4 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ  



4.1. Аналіз заданого технологічного процесу (аналіз способів виконання заданого те-

хнологічного процесу та конструкцій машин і апаратів, пошук напряму підвищення ефектив-

ності процесу, мета й задачі дослідження) 

4.2. Теоретичні дослідження (розробка аналітичної моделі процесу та її дослідження). 

Лист 5’ – Розрахункова схема з результатами аналітичних досліджень процесу 

4.3. Методика експериментальних досліджень (фактори, що впливають на дослідний 

процес, опис схем та установок, вибір методик визначення технологічних і конструктивних 

параметрів дослідного процесу). Лист 5’ – Устаткування для проведення експериментальних 

досліджень  

4.4. Результати експериментальних досліджень (аналіз отриманих експерименталь-

них даних). Лист 6  

Висновки за розділом 

 

5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ (Лист 7’) 

5.1 Нормативно-правова база з охорони праці для підприємства 

5.2. Аналіз небезпечних факторів та ситуацій під час роботи 

5.3. Заходи безпеки 

5.4. Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Висновки за розділом 

 

6 ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВДОСКОНАЛЕНОЇ ЛІНІЇ (Лист 7’).  

6.1 Визначення обсягу та структури витрат на  виробництво продукції 

6.2 Визначення рентабельності підприємства, цеху та строк окупності додаткових 

капіталовкладень 

Висновки за розділом 

 

ВИСНОВКИ ПО РОБОТІ 

ЛІТЕРАТУРА  

ДОДАТОК  

                                 Обсяг пояснювальної записки 80-100 сторінок 

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА РОБОТИ (ФОРМАТ А1) 

1 Технологія виробництва продукції за етапами переробки, або  

карта узгодження роботи технологічного обладнання. 

2 Схема компоновки обладнання виробничого відділення (цеху). 

3 Монтажне креслення машини. 

4 Блок-схема алгоритму діагностування технічних об’єктів, або  

модель виробничих ситуацій при відмовах технічних об'єктів 

5 Розрахункова схема з результатами аналітичних досліджень процесу або устаткуван-

ня для проведення експериментальних досліджень 

6 Графіки (таблиці) результатів експериментальних досліджень процесу 

7 Карта умов праці при виробництві продукції або техніко-економічні показники вдос-

коналеної технологічної лінії 

 

 

Структура затверджена на засіданні кафедри ОПХВ 

Протокол № 1 від ___ ___________  2021р. 


