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1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ ДИПЛОМНИХ  

ПРОЕКТІВ ОКР «БАКАЛАВР» 

 

При виконанні дипломних  проектів ОКР «Бакалавр» студентам 

необхідно користуватися  Методичними рекомендаціями з оформлен-

ня курсових і дипломних  проектів (робіт) (затверджено Методичною 

радою ТДАТУ протокол №  1  від 20.10. 2009 р.), а також Методичним 

посібником «Дипломне проектування у запитаннях та відповідях» 

доц. Гранкін С.Г.,  доц. Смєлов А.О. (протокол № 7 від 28.03.2012 р.)    

 

Пояснювальна записка дипломного проекту повинна містити:  

 титульний аркуш (1 стор.);  

 завдання на проектування (2 стор.);  

 відомість проекту (1 стор.);  

 реферат (1 стор.);  

 зміст (1 або 2 стор.);  

 перелік скорочень, символів і спеціальних термінів з їх визна-

ченнями (при необхідності);  

 основну частину (вступ, розділи проекту, висновки);  

 список літератури;  

 додатки (при необхідності). 

 

Структура основної частини пояснювальної записки наводиться 

в другому розділі даних рекомендацій для різних кафедр факультету 

МТ та обраної тематики проекту. Також надано перелік рекомендова-

них  графічних аркушів дипломних проектів (згідно вимог повинно 

бути не менше 6 арк. формату А1). 

 

 

 

 

 



2 РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ТА СТРУКТУРА  

ДИПЛОМНИХ  ПРОЕКТІВ ПО КАФЕДРАМ  

 

2.1 Кафедра «Машиновикористання в землеробстві» 

 

ТЕМА 1: «ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА СКЛАДУ 

МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ ГОСПОДАРСТВА»  

1 Аналіз структури, складу, умов та показників використання 

машинно-тракторного парку (МТП) господарства (15 стор.) 

1.1 Природно-кліматичні та виробничо-господарчі умови (адмі-

ністративне положення, природно-кліматичні умови, земельні угіддя, 

спрямування господарчої діяльності) 

1.2 Виробничо-технічна характеристика (склад та забезпеченість 

МТП і кадрами, технологія та організація механізованих робіт, їх ма-

теріально-технічне забезпечення) 

1.3 Показники господарчої діяльності, їх аналіз (показники ви-

робництва продукції та використання МТП) 

1.4 Висновки (загальний аналіз та пропозиції щодо подальших 

розробок) 

2 Розрахунок оптимального складу МТП (20 стор.) 

2.1 Задачі, методи та критерії оптимізації складу МТП 

2.2 Розрахунок складу МТП (добір вихідних даних, розрахунки й 

корегування складу МТП і завантаження енергетичних засобів) 

2.3 Розрахунок показників використання МТП 

3 Розробка конструкції (15 стор.) 

3.1 Обґрунтування розробки (постановка задачі, огляд і аналіз 

існуючих конструкцій прототипів) 

3.2 Характеристика конструкції що пропонується (технічна ха-

рактеристика, принцип її роботи й обслуговування) 

3.3 Розрахунки, що підтверджують працездатність конструкції 

(технологічні, кінематичні, на міцність та ін.) 

3.4 Корисний ефект, що очікується від впровадження конструк-

ції (техніко – економічний, соціально-психологічний) 

4 Охорона праці  

5 Техніко-економічне обґрунтування розробок (8 стор.)  

Найменування графічних аркушів  

1. Показники забезпеченості й використання МТП господарства 

2. Графік потреби й завантаження тракторів, комбайнів (с.-г. 

машин) й потреби в механізаторах 



3. Інструкційно-технологічна карта на проведення ТО техніки 

4. Кресленик загального виду конструкції 

5. Робочі кресленики вузлів та деталей конструкції 

6. Технологічна карта підготовки агрегату до роботи (переве-

дення агрегату в транспортний стан та навпаки, проведення ТО, діаг-

ностування) 

7. Логіко-імітаційна модель виникнення травмонебезпечних та 

аварійних ситуацій на виробництві 

 

ТЕМА 2: «ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МАШИННО-

ТРАКТОРНОГО ПАРКУ ГОСПОДАРСТВА» 

1 Аналіз структури, складу, умов та показників використання 

машинно-тракторного парку (МТП) господарства (15 стор.) 

1.1 Природнокліматичні та виробничо-господарчі умови (адміні-

стративне положення, природнокліматичні умови, земельні угіддя, 

спрямування господарчої діяльності) 

1.2 Виробничо-технічна характеристика (склад та забезпеченість 

МТП і кадрами, технологія та організація механізованих робіт, їх ма-

теріально-технічне забезпечення) 

1.3 Показники господарчої діяльності, їх аналіз (показники ви-

робництва продукції та використання МТП) 

1.4 Висновки (загальний аналіз та пропозиції щодо подальших 

розробок) 

2 Розрахунок складу й використання МТП (20 стор.) 

2.1 Задачі, методи та критерії оптимізації складу МТП 

2.2 Розрахунок складу й раціонального використання МТП (до-

бір вихідних даних, розрахунки й корегування складу МТП і викорис-

тання матеріально-технічних і трудових ресурсів ) 

2.3 Розрахунок показників використання МТП 

3 Розробка конструкції (15 стор.) 

Обґрунтування розробки (постановка задачі, огляд і аналіз існу-

ючих конструкцій-прототипів) 

3.1 Характеристика конструкції що пропонується (технічна ха-

рактеристика, принцип її роботи й обслуговування) 

3.2 Розрахунки, що підтверджують працездатність конструкції 

(технологічні, кінематичні, на міцність, стійкість, витривалість та ін.) 

3.3 Корисний ефект, що очікується від впровадження конструк-

ції (техніко-економічний, соціально-психологічний) 

4 Охорона праці  



5.Техніко-економічне обґрунтування розробок (8 стор.) 

 

Найменування графічних аркушів  

1. Показники забезпеченості й використання МТП господарства 

2. Графік потреби й завантаження тракторів, комбайнів (с.-г. 

машин) й потреби в механізаторах 

3. Інструкційно-технологічна карта на проведення ТО техніки 

4. Річний план-графік використання МТП 

5. Кресленик загального виду конструкції 

6. Робочі кресленики вузлів та деталей конструкції 

7. Логіко-імітаційна модель виникнення травмонебезпечних та 

аварійних ситуацій на виробництві 

 

ТЕМА 3: «ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА СКЛАДУ 

КОМПЛЕКСУ МАШИН ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ТА ЗБИРАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»  

1 Загальна характеристика виробничо-господарської діяльності 

господарства 

1.1 Загальні відомості про господарство: (площа території гос-

подарства та орної землі, га; напрямок діяльності господарства; пере-

лік культур, що вирощуються; врожайність основних культур; собіва-

ртість одиниці продукції культури та види основних витрат (в грн..), 

розподіл за видами %) 

1.2 Забезпеченість господарства енергетичними засобами та с.-г. 

технікою: кількість фізичних тракторів за марками; кількість с.-г. ма-

шин; перелік та кількість с.-г. техніки за марками 

1.3 Технічна характеристика основних видів енергозасобів та 

основних с.-г. машин: марки тракторів та їх потужність, (тягова), ма-

са, питомий тиск на грунт; марки основних с.-г. машин, їх ширина 

захвату в м та вага в кН. (За наведеними показниками зробити висно-

вок про відповідність техніки з точки зору ущільнення ґрунту) 

1.4 Забезпеченість господарства паливно-мастильними матеріа-

лами: кількість палива, що втрачається за рік, ц; кількість палива, що 

зберігається на складі нафтопродуктів, ц; загальна можлива місткість 

палива на складі, ц; характеристики нафтоскладу (кількість цистерн та 

їх місткість); способи запобігання забруднення палива при зберіганні 

та видачі; облік та контроль за витрачанням палива 

1.5 Аналіз показників технічного оснащення комплексу машин 

при виконанні робіт, пов'язаних з технологією вирощування та зби-



рання заданої культури: забезпеченість спеціалізованими с.-г. маши-

нами; технічний стан спеціалізованих с.-г. машин; сезонний виробіток 

с.-г. машин фактично в порівнянні з нормативним 

1.6 Основні виводи та постановка задач, які необхідно вирішува-

ти при виконанні проекту 

2 Обґрунтування структури та складу машин для вирощування 

та збирання (вказується культура) 

2.1 Розробка плану механізованих робіт відповідно до прийнятої 

технологією 

2.2 Підбір складу за марками с.-г. машин та тракторів 

2.3 Розрахунок кількості агрегатів та їх кількісного складу, об-

ґрунтування режимів їх використання 

2.4 Вибір кращих варіантів агрегатів для виконання с.-г. техно-

логічних операцій (на прикладі 4...6 операцій) 

2.5 Визначення продуктивності агрегатів та потреби в ПММ при 

виконанні технологічних операцій 

2.6 Визначення кількості механізаторів та допоміжних робітни-

ків при виконанні технологічних операцій 

2.7 Визначення кількості транспортних засобів за їх видами 

2.8 Основні виводи за результатами розрахунків по розробленій 

технології вирощування та збирання культури 

3 Розробка модернізації (вказується назва пристрою, устатку-

вання) 

3.1 Робота існуючої машини і виявлення можливих її недоліків 

3.2 Обґрунтування способу покращення роботи існуючої маши-

ни (пристрою) 

3.3 Принцип модернізації машини 

3.4 Інженерно-технічні розрахунки, що пов'язані з модернізацією 

машини 

3.5 Показники машини в наслідок її модернізації, загальні виво-

ди 

4 Охорона праці  

5 Показники економічної ефективності використання комплексу 

машин 

Найменування графічних аркушів  
1. Показники господарської діяльності господарства 

2. Технологічна карта вирощування та збирання с.-г. культури 

3. Технологічна карта на виконання ( вказується технологічна 

операція) 



4. Кресленик загального виду конструкторської розробки 

5. Кресленики основних деталей, вузлів (6...8 одиниць) 

6. Показники економічної ефективності технології що пропону-

ється та конструкторської розробки 

 

ТЕМА 4: «ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА СКЛАДУ 

КОМПЛЕКСУ МАШИН ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ТА ЗБИРАННЯ 

ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР» 

1 Характеристика умов та технології вирощування культури 

1.1 Загальні відомості про господарство: зона, ґрунти, метеоро-

логічні показники, розмір полів, урожай даної культури за три останні 

роки 

1.2 Наявність, марочний і кількісний склад МТГІ для вирощу-

вання культури, балансова вартість техніки 

1.3 Аналіз показників використання комплексу машин при ви-

рощуванні культури: собівартість продукції та її структура, витрати 

пального та затрати праці на одиницю продукції. Недоліки існуючої 

технології 

2 Обґрунтування вибору технології та комплексу машин для ви-

рощування та збирання відповідної культури. 

2.1 Вибір типу технології 

2.2 Розробка технологічної карти вирощування та збирання ку-

льтури 

2.3 Розробка операційної карти 

3 Конструкторське вдосконалення пристроїв та устаткування 

3.1 Обґрунтування необхідної модернізації пристрою, його бу-

дова і принцип роботи 

3.2 Кінематичний, гідравлічний, на міцність та ін. розрахунки 

4 Охорона праці (за завданням консультанта) 

5 Економічна ефективність використання нової технології і ком-

плексу машин 

Найменування графічних аркушів 
1. Технологічна карта вирощування та збирання культури 

2. Операційна карта на одну із с.-г. робіт 

3. Кресленик загального виду пристрою 

4. Складальний кресленик вузла 

5. Робочі кресленики деталей (6...8 одиниць) 

6. Економічна ефективність комплексу машин чи конструктор-

ської розробки 



ТЕМА 5: «РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЗА-

СОБІВ ТО ТРАКТОРІВ, АВТОМОБІЛІВ ТА С.-Г. МАШИН»  

1 Стисла виробничо-технічна характеристика господарства (бри-

гади та інших підрозділів) 

1.1 Аналіз стану ТО застосування в господарстві 

1.2 Обґрунтування об'єкту обслуговування або діагностування  

1.3 Состав тракторного або автомобільного парку, показники йо-

го навантаження 

1.4 Характеристика ремонтно-обслуговуючої бази господарств 

1.5 Мета завдання 

2 Розробка технологічних заходів з ТО чи діагностування для 

тракторів або автомобілів в окремому господарстві 

2.1 Аналіз перспективних методів технологій, або застосування 

пристроїв, приладів при технічному обслуговуванні чи діагностуванні 

вузла машини 

2.2 Розробка планів-графіків ТО та ремонтів тракторів або авто-

мобілів при їх використанні. Розрахунок чисельності ланки з техніч-

ного обслуговування, діагностування машин 

2.3 Розробка удосконаленої технології обслуговування (діагнос-

тування машини) з урахуванням перспективних методик 

2.4 Розробка операційної технології обслуговування чи діагнос-

тування із застосуванням пристрою або приладу 

3 Розробка конструкції 

3.1 Призначення, принцип дії конструкторської розробки 

3.2 Розрахунок перевірки елементів конструкції на міцність 

3.4 Охорона праці при використанні пристрою чи конструктор-

ської розробки 

4 Охорона праці (за завданням консультанта) 

5 Техніко економічна оцінка проектних рішень 

 

Найменування графічних аркушів 
1. Показники використання й готовності МТП 

2. План устаткування поста складного ТО 

3. Інструкційна технологічна карта на ТО 

4. Кресленик загального виду пристрою або його вузла 

5. Робочі кресленики деталей 

6. Охорона праці 

 



ТЕМА 6: «ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ТО С.-Г. ТЕХНІКИ, 

ТРАКТОРІВ, АВТОМОБІЛІВ» 

1 Стисла виробничо-технічна характеристика господарства 

1.1 Структура та організаційний аналіз стану обслуговування те-

хніки в господарстві 

1.2 Аналіз стану машинно-тракторного тракторного парку гос-

подарства. Аналіз його використання 

1.3 Ремонтно-обслуговуюча база господарства 

1.4 Обґрунтування мети завдань проекту 

2 Розробка організаційних та технічних заходів щодо покращен-

ня ТО (діагностики) 

2.1 Розробка планів-графіків ТО тракторів чи автомобілів 

2.2 Розрахунок численності ланки з ТО та діагностування машин 

2.3 Обслуговування організаційних заходів з ТО та діагностики 

2.4 Розробка операційної технології обслуговування (діагносту-

вання) з установленими організаційними заходами 

3 Розробка конструкції 

3.1 Призначення, принцип дії конструкторської розробки 

3.2 Розрахунок перевірки елементів конструкції на міцність 

3.3 Охорона праці при використанні пристрою чи конструктор-

ської розробки 

4 Охорона праці  

5 Техніко економічна оцінка проектних рішень 

Висновки 

Список літератури  

Додатки 

Найменування графічних аркушів  

1. Показники використання й готовності МТП 

2. Річний план-графік ТО тракторів 

3. План устаткування поста складного ТО 

4. Кресленик загального виду пристрою або його вузла 

5. Робочі кресленики деталей 

6. Охорона праці 

 

ТЕМА 7: «ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ С.-Г. 

ТЕХНІКИ В ГОСПОДАРСТВІ»  

1  Виробничо-технічна характеристика господарства (15 стор.) 

1.1 Природно-кліматичні умови 

1.2 Матеріально-технічне й кадрове забезпечення 



1.3 Аналіз використання, готовності й зберігання с.-г. техніки 

1.4 Висновки щодо стану зберігання с.-г. техніки й пропозиції 

2 Розробка організації й технології зберігання с.-г. техніки (20 

стор.) 

2.1 Обґрунтування місць зберігання 

2.2 Обґрунтування й добір видів та способів зберігання 

2.3 Розрахунок майданчиків для зберігання 

2.4 Добір обладнання й матеріалів 

2.5 Складання календарного плану постановки техніки на збері-

гання 

2.6 Організація робіт при зберіганні техніки 

2.7 Розробка технології робіт (маршрутно-технологічні інструк-

ційні карти) 

2.8 Висновки за результатами розробок 

3 Розробка конструкції (15 стор.) 

3.1 Обґрунтування розробки (постановка задачі, огляд і аналіз 

існуючих конструкцій-прототипів) 

3.2 Характеристика конструкції що пропонується (технічна ха-

рактеристика, принцип її роботи й обслуговування) 

3.3 Розрахунки, що стверджують працездатність конструкції (те-

хнологічні, кінематичні, на міцність, стійкість, витривалість та ін.) 

4 Охорона праці  

5 Техніко-економічне обґрунтування проектних рішень (8 стор.)  

 

Найменування графічних аркушів  
1. Річний план-графік постановки техніки на зберігання 

2. Інструкційна технологічна карта на зберігання технічного за-

собу (з використанням конструкторської розробки) 

3. Кресленик загального виду конструкції 

4. Складальний кресленик вузла 

5. Робочі кресленики вузлів та деталей конструкції 

6. Техніко-економічні показники ефективності запропонованої 

технології і організації зберігання с.-г. техніки 

 

 

 

 



ТЕМА 8: «ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СХЕМИ ПОС-

ТАЧАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ ТА РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЇХ РА-

ЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ В ГОСПОДАРСТВІ» 

1 Характеристика виробничої діяльності господарства 

1.1 Загальні відомості про господарство (місце розташування, 

природнокліматичні умови, напрямки господарської діяльності, стру-

ктура господарства, забезпечення механізаторськими кадрами) 

1.2 Існуючий склад МТП та розподіл його по відділенням, бри-

гадам в залежності від структури господарства. Показники викорис-

тання МТП за останні роки 

1.3 Витрати ПММ за марками тракторів, комбайнів по господар-

ству, бригади). Порівняти ці показники з нормативними значеннями 

1.4 Фактична потреба ПММ у бензині, дизельному паливі, міне-

ральних оливах та пластичних матеріалах. Всього витрати за останній 

рік по господарству по бригадам за місцями 

1.5 Існуюча організація забезпечення ПММ (схема нафтогоспо-

дарства), засоби для доставки, зберігання та заправки у господарстві, 

бригади, відділків). Відсоток ПММ у собівартості виробництва с.г. 

продукції 

1.6 Існуючі кількісні витрати ПММ (бензину, дизпалива, моторні 

олива та пластичні мастила). Вказати причини втрат при транспорту-

ванні, зберіганні, заправці (ручній, механізованій) та використання 

1.7 Висновки та пропозиції 

2 Розробка питань організації та експлуатації нафтогосподарства 

2.1 Типи нафтогосподарства та їх призначення 

2.2 Розрахунок потреб господарства в нафтопродуктах на поточ-

ний рік 

2.3 Існуючи схеми нафтопосточання та вибір оптимальної для 

господарства, бригади 

2.4 Визначення місткості резервуарного парку, та розрахунок 

коефіцієнта обертальності 

2.5 Вибір типу нафтосховища та підбір необхідного обладнання 

2.6 Розробка заходів по скороченню витрат ПММ 

2.7 Технічне обслуговування обладнання нафтогосподарства 

2.8 Приймання, зберігання та видача нафтопродуктів 

2.9 Актуальність збору відпрацьованих масел та їх регенерація 

2.10 Висновки 

3 Конструкторська розробка, впровадження якої дозволить:  

- підвищити якість ПММ; 



- знизити їх витрати; 

- зменшити трудомісткість; 

- підвищити надійність обладнання нафтосховища та інше, що 

пов’язано з ПММ та нафтосховищем 

3.1 Призначення та мета розробки 

3.2 Обґрунтування конструкції та принцип роботи 

3.3 Проведення розрахунків на надійність та працездатність роз-

робки 

3.4 Техніка безпеки при використанні розробки 

4 Охорона праці  

5 Техніко-економічні показники проекту. Розрахувати та провес-

ти порівняльну оцінку значень показників за розробленим варіантом у 

проекті з даними господарства 

 

Найменування графічних аркушів  
1. Показники використання МТП та витрачання нафтопродуктів 

2. Генеральний план нафтогосподарства 

3. Технологічна карта на ТО обладнання нафтогосподарства 

4. Кресленик загального виду конструкторської розробки 

5. Робочі кресленики вузла й деталей, що розробляються 

6. Економічна ефективність розробок, що пропонуються 

 

ТЕМА 9: «ДІАГНОСТУВАННЯ АГРЕГАТІВ ТА СИСТЕМ 

(ТРАКТОРІВ, С.-Г. МАШИН, АВТОМОБІЛІВ)» 

1 Характеристика виробничо-господарської діяльності господар-

ства (підприємства) (15 стор.) 

1.1  Загальні відомості про господарство 

1.2 Кількість тракторів, с.-г. машин та автомобілів, які експлуа-

туються в господарстві (підприємстві) 

1.3 Основні показники, які характеризують використання техні-

ки та автомобілів 

1.4 Матеріально-технічна база для технічного обслуговування, діаг-

ностування та ремонту техніки в господарстві (підприємстві). Машинний 

двір. Організація заправки техніки 

1.5 Організація робіт по технічному обслуговуванню та діагнос-

тиці техніки в господарстві (підприємстві) 

1.6 Виводи про стан технічного обслуговування, та діагносту-

вання техніки в господарстві (підприємстві) 



2 Розробка організації та технології технічного обслуговування 

та діагностування тракторів, с.-г. машин, або автомобілів в господарс-

тві 

2.1 Обґрунтування передової організації ТО та діагностування 

техніки в конкретних умовах господарства (підприємства) 

2.2 Обсяг робіт та їх планування по ТО та діагностуванню техні-

ки на конкретний рік 

2.3 Обґрунтування та підбір елементів матеріальної бази для ТО 

та для діагностування техніки 

2.4 Удосконалення технології робіт по ТО та діагностуванню те-

хніки в господарстві 

3 Конструктивні вдосконалення та устаткування пристроїв, що 

використовуються при діагностуванні 

3.1 Будова та робота пристрою (устаткування) 

3.2 Кінематичний, гідравлічний, на міцність та ін. розрахунки 

4 Охорона праці  

5 Економічна оцінка проекту 

 

Найменування графічних аркушів 
1 Огляд різних організаційних форм, методів та способів діагно-

стування техніки що пропонується в умовах господарства 

2. Пост діагностування техніки в конкретних умовах господарс-

тва (підприємства) 

3. Операційна карта по діагностуванню будь якої машини 

4. Кресленик загального виду конструкторської розробки (або 

вузла) 

5. Робочі кресленики основних деталей (6...8 одиниць) 

6. Охорона праці 
 

ТЕМА 10: «ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛІВ» 
1 Характеристика об’єкту проектування з аналізом стану, перс-

пектив, проблем і напрямів реалізації завдань, що вирішуються в про-
екті (10 стор.) 

2 Технологічна частина з методикою вибору і розрахунками ос-
новних техніко-експлуатаційних параметрів технічних і технологіч-
них систем та окремих об’єктів (20 стор.) 

3 Розрахунки та обґрунтування запропонованих інженерно-
конструкторських рішень (20 стор.) 

4 Охорона праці (10 стор.) 



5 Обґрунтування економічної доцільності та аналіз техніко-

економічної ефективності об’єкта проектування та/або розробки (8 

стор.) 
 

ТЕМА 11: «ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ» 

1 Характеристика об’єкту проектування з аналізом стану, перс-
пектив, проблем і напрямів реалізації завдань, що вирішуються в про-
екті (10 стор.) 

2 Технологічна частина з методикою вибору і розрахунками ос-
новних техніко-експлуатаційних параметрів технічних і технологіч-
них систем та окремих об’єктів (20 стор.) 

3 Розрахунки та обґрунтування запропонованих інженерно-
конструкторських рішень (20 стор.) 

4 Охорона праці (10 стор.) 
5 Обґрунтування економічної доцільності та аналіз техніко-

економічної ефективності об’єкта проектування та/або розробки  

 

2.2 Кафедра «Технічні системи технологій тваринництва» 

2.2.1 Тематика дипломних проектів повинна бути актуальною і 

спрямованою на вирішення завдань стандартного характеру відповід-

но до напрямку майбутньої діяльності фахівця (див. рис. 1). 

НАПРЯМ 1: «РОЗРОБКА, ВДОСКОНАЛЕННЯ АБО ПРОЕК-

ТУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ АБО ТЕХ-

НОЛОГІЇ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТВАРИН» 

- удосконалення (розробка) технологічної лінії (технології) розда-

вання кормів із розробкою (удосконаленням) конструкції ... на ... фер-

мі ...; 

- удосконалення (розробка) технологічної лінії водопостачання 

і напування тварин з розробкою конструкції ... на ... фермі ...; 

- удосконалення (розробка) технологічної лінії (технології) но-

рмалізації мікроклімату із розробкою конструкції ... у тваринницьких 

приміщеннях ... ферми ...; 

- удосконалення (розробка) технологічної лінії (технології) 

прибирання гною з розробкою конструкції ... на ... фермі ...; 

- удосконалення (розробка) технологічної лінії доїння корів з 

розробкою конструкції ... на молочнотоварній фермі ...;  

- механізація технологічних процесів на вівце-, птахо-, звірофе-

рмі з розробкою конструкції … . 



НАПРЯМ 2:  «РОЗРОБКА, ВДОСКОНАЛЕННЯ АБО ПРОЕК-

ТУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ АБО ТЕХ-

НОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ КОРМІВ» 

- удосконалення (розробка) технології збирання і зберігання 

сіна з розробкою (удосконаленням) конструкції ... для ... ферми ... ;  

- удосконалення (розробка) технології збирання і зберігання 

кормових коренебульбоплодів з розробкою конструкції ... для ... фер-

ми ... ;  

- удосконалення (розробка) технологічної лінії приготування 

кормів з розробкою конструкції ... на ... фермі ... ; 

- удосконалення (розробка) технологічної лінії приготування 

концентрованих кормів до згодовування з розробкою конструкції ... 

на ... фермі... . 
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НАПРЯМ 3: «РОЗРОБКА АБО ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНО-

ЛОГІЙ ОБРОБКИ І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКТІВ ТВАРИННИЦТВА» 

- механізація технологічних процесів у цеху з підготовки ор-

ганічних добрив з розробкою конструкції ... на ... фермі ... ;  

- удосконалення (розробка) технологічної лінії (технології) 

первинної обробки молока з розробкою конструкції ... на молочното-

варній фермі ... ; 

- удосконалення (розробка) технологічної лінії (технології) з 

виробництва масла (сиру) з розробкою конструкції ... на молочното-

варній фермі ... ; 

- удосконалення (розробка) технологічної лінії з виготовлення 

яєчного порошку з розробкою конструкції ... на птахофермі ... . 

 

2.2.2 Структура дипломних проектів 

Рекомендоване змістове наповнення пояснювальних записок і 

перелік графічних матеріалів за напрямами наводимо нижче. 

НАПРЯМ 1: «РОЗРОБКА, ВДОСКОНАЛЕННЯ АБО ПРОЕК-

ТУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ АБО ТЕХ-

НОЛОГІЇ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТВАРИН» 

Тема: «Удосконалення технологічної лінії водопостачання і 

напування тварин з розробкою конструкції ... на ... фермі...» 

1 Характеристика виробничо-господарської діяльності базового 

господарства в галузі тваринництва 

1.1 Загальні відомості про господарство 

1.2 Основні техніко-економічні показники виробництва продук-

ції тваринництва за три роки (поголів'я тварин, продуктивність, со-

бівартість продукції тваринництва, структура собівартості) 

1.3 Рівень механізації технологічних процесів (основна увага на 

механізацію і автоматизацію водопостачання і напування тварин) 

1.4 Висновки по розділу 

2 Удосконалення технологічної лінії водопостачання і напуван-

ня тварин 

2.1 Огляд і аналіз технічних рішень 

2.2 Обґрунтування трьох можливих варіантів удосконаленої лі-

нії водопостачання і напування тварин 

2.3 Розрахунок параметрів і режимів роботи машин і обладнан-

ня 

2.4 Технологічне і технічне обслуговування машин та облад-

нання 



2.5 Висновки по розділу 

3 Конструктивне вдосконалення вузла або машини 

3.1 Огляд і аналіз технічних рішень. Обґрунтування необхідно-

сті удосконалення вузла або машини 

3.2 Будова та принцип роботи 

3.3 Кінематичні, гідравлічні, технологічні, енергетичні розраху-

нки 

3.4 Розрахунок основних деталей на міцність 

3.5  Висновки по розділу 

4 Охорона праці  

5 Техніко-економічна ефективність упровадження даного техно-

логічного процесу і комплекту машин 

Найменування графічних аркушів  
1. Характеристика виробничо-господарської діяльності базового 

господарства в галузі тваринництва 

2. Конструктивно-технологічна (операційно-технологічна) карта 

на процес водопостачання і напування тварин з техніко-економічними 

показниками 

3. Кресленик загального виду обладнання (машини) для системи 

водопостачання. 

4. Складальний кресленик удосконаленого вузла  

5. Робочі кресленики основних вузлів і деталей 

6. Логіко-імітаційна модель виникнення травмонебезпечних си-

туацій при виконанні операцій водопостачання та напування тварин 

7. Техніко-економічні показники проекту 

 

НАПРЯМ 2:  «РОЗРОБКА, ВДОСКОНАЛЕННЯ АБО ПРОЕК-

ТУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ АБО ТЕХ-

НОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ КОРМІВ» 

Тема: «Удосконалення технологічної лінії приготування ко-

рмів з розробкою конструкції ... на фермі ...» 

1 Характеристика виробничо-господарської діяльності базового 

господарства в галузі тваринництва  

1.1 Загальні відомості про господарство 

1.2 Основні техніко-економічні показники виробництва продук-

ції тваринництва за три роки (поголів'я тварин, продуктивність, струк-

тура собівартості) 

1.3 Рівень механізації технологічних процесів (основна увага на 

механізацію процесу зберігання і приготування кормів) 



1.4 Висновки по розділу 

2 Удосконалення технологічної лінії приготування кормів 

2.1 Зоотехнічні вимоги до процесу і машин 

2.2 Огляд і аналіз існуючих технологій приготування кормів. Об-

ґрунтування оптимальної технології 

2.3 Розрахунок потреби у кормах по видах і для кожної групи 

тварин 

2.4 Складання структурної і технологічної схеми процесу приго-

тування кормів 

2.5 Складання трьох можливих варіантів лінії приготування ко-

рмів та її технологічний розрахунок 

2.6 Висновки по розділу 

3 Конструктивне вдосконалення машини для приготування 

кормів 

3.1 Огляд і аналіз технічних рішень. Обґрунтування необхідності 

вдосконалення машини 

3.1 Будова та принцип дії 

3.3 Кінематичні, технологічні, енергетичні розрахунки 

3.4 Розрахунок основних деталей на міцність 

3.5 Висновки по розділу 

4 Охорона праці  

5 Техніко-економічна ефективність процесу приготування кор-

мів і комплекту кормоприготувальних машин 

Найменування графічних аркушів  
1. Технологічна схема процесу приготування кормів 

2. Конструктивно-технологічна (операційно-технологічна) кар-

та на процес приготування кормів з  техніко-економічними показни-

ками 

3. Кресленик загального виду удосконаленої кормоприготува-

льної машини 

4. Складальний кресленик удосконаленого вузла 

5. Робочі кресленики основних вузлів і деталей 

6. Логіко-імітаційна модель виникнення травмонебезпечних 

ситуацій при виконанні операцій водопостачання та напування тварин 

7. Техніко-економічні показники проекту 

 

 

 



НАПРЯМ 3: «РОЗРОБКА АБО ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНО-

ЛОГІЙ ОБРОБКИ І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКТІВ ТВАРИННИЦТВА» 

Тема: «Вдосконалення технології  утилізації  гною з розроб-

кою конструкції.... на ... фермі...» 

1 Характеристика виробничо-господарської діяльності базового 

господарства в галузі тваринництва 

1.1  Загальні відомості про господарство 

1.2  Основні техніко-економічні показники виробництва проду-

кції тваринництва за три роки (поголів'я тварин, продуктивність, со-

бівартість продукції) 

1.3  Рівень механізації технологічних процесів (основна увага на 

механізацію прибирання й утилізацію гною) 

1.4  Висновки по розділу 

2 Вдосконалення технології утилізації гною 

2.1  Зоотехнічні вимоги до процесу й обладнання 

2.2  Огляд і аналіз існуючих технологій утилізації гною та тех-

нічне забезпечення процесу 

2.3  Обґрунтування ресурсозберігаючої та екологочистої техно-

логії утилізації гною   

2.4  Технологічний розрахунок лінії утилізації гною 

2.5  Складання трьох можливих варіантів лінії утилізації гною 

2.6  Технічне обслуговування машин і обладнання 

2.7  Висновки по розділу 

3 Конструктивне удосконалення машини для утилізації гною 

3.1  Огляд і аналіз технічних рішень 

3.2  Будова та принцип дії 

3.3  Кінематичні, технологічні, енергетичні і міцністні розраху-

нки 

3.4  Технічна експлуатація удосконаленої машини 

3.5  Висновки по розділу 

4 Охорона праці  

5 Техніко-економічна ефективність процесу утилізації гною 

Найменування графічних аркушів  
1. Технологічна схема процесу утилізації гною 

2. Операційно-технологічна карта процесу утилізації гною 

3. Кресленик загального виду машин для утилізації гною 

4. Складальний кресленик удосконаленого вузла 

5. Робочі кресленики основних вузлів і деталей 



6.  Логіко-імітаційна модель виникнення травмонебезпечних си-

туацій при виконанні операцій утилізації гною 

 

2.3 Кафедра «Технічний сервіс в АПК» 

ТЕМА 1: «УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА (АБО) ОРГА-

НІЗАЦІЇ РЕМОНТУ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ (ОКРЕ-

МИХ МАШИН) В МАЙСТЕРНІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ПІДПРИЄМСТВА» 

ТЕМА 2: «ТЕХНОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА РЕМОНТНОЇ 

МАЙСТЕРНІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ДО 

РЕМОНТУ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ (ОКРЕМИХ МА-

ШИН)» 

1 Аналіз виробничої діяльності ремонтної майстерні 

1.1 Стисла характеристика підприємства (адреса, напрям діяль-

ності, матеріально-технічна база і склад машинно-тракторного парку) 

1.2 Характеристика ремонтної майстерні 

1.3 Аналіз технології і (або) організації проведення робіт у майс-

терні 

1.4 Висновки і завдання проекту 

2 Планування обсягів робіт ремонтної майстерні 

2.1 Розрахунок кількості ремонтів і  обслуговувань машин 

2.2 Обґрунтування виробничої програми ремонтної майстерні 

2.3 Календарний план робіт майстерні 

3 Удосконалення технології та організації ремонту машин в май-

стерні 

3.1 Опис загального технологічного процесу ремонту машин в 

майстерні 

3.2 Визначення трудомісткості технологічних видів робіт майс-

терні 

3.3 Розрахунок необхідної кількості виробничих робітників, об-

ґрунтування штату майстерні 

3.4 Розрахунок кількості основного технологічного обладнання 

майстерні та вибір устаткування майстерні 

3.5 Перевірочний розрахунок площ майстерні. план розташуван-

ня обладнання 

3.6 Вибір методу ремонту машин 

3.7 Визначення параметрів організації виробничого процесу ре-

монту машин 

3.8 Організація робочих місць (місця) 



4 Проектування засобів технологічного оснащення 

4.1 Призначення та галузь застосування 

4.2 Огляд аналогічних конструкцій, обґрунтування, будова та 

принцип дії запропонованої конструкції 

4.3 Розрахунки, які підтверджують робото здатність конструкції 

4.4 Технічна характеристика розробленого засобу 

4.5 Організація виконання робіт із застосуванням розробленого 

пристрою 

5 Охорона праці  

6 Техніко-економічні показники проекту 

6.1 Капіталовкладення по проекту 

6.2 Визначення собівартості ремонту виробу 

6.3 Визначення економічної ефективності проектних рішень 

 

Найменування графічних аркушів  
1. Графік завантаження майстерні 

2. Схема технологічного процесу ремонту виробу 

3. Ремонтний кресленик деталі 

4. Схема розташування обладнання майстерні (дільниці) 

5. Принципова схема конструкторської розробки 

6. Кресленик загального виду конструкторської розробки  

7. Кресленик складальної одиниці конструкторської розробки  

8. Робочі кресленики деталей 

9. Графік організації ремонту машин 

10. Охорона праці  

 

ТЕМА 3: «УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ 

ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН (ТРАКТОРІВ, АВ-

ТОМОБІЛІВ,  КОМБАЙНІВ, ОБЛАДНАННЯ ФЕРМ, СГМ НА ЗБЕ-

РІГАННІ) ПІДПРИЄМСТВА» 

1 Аналіз стану організації  та технології технічного обслугову-

вання машин на підприємстві 

1.1 Характеристика підприємства і засобів для проведення тех-

нічного обслуговування машин 

1.2 Аналіз технології і організації проведення технічного обслу-

говування 

1.3 Висновки і завдання проекту 

2 Планування обсягів робіт з технічного обслуговування 



2.1 Розробка річного план-графіку проведення технічного обслу-

говування 

2.2 Обґрунтування виробничої програми з технічного обслуго-

вування 

3 Організаційні та технологічні рішення по вдосконаленню тех-

нічного обслуговування машин 

3.1 Вибір форм і методів  організації технічного обслуговування 

3.2 Визначення складу ланки з проведення технічного обслуго-

вування 

3.3 Організація роботи пункту технічного обслуговування (діль-

ниці ТО, машинного двору) 

3.4 Опис технологічного  процесу окремих видів робіт з техніч-

ного обслуговування (з використанням розробляємого в проекті при-

строю) 

3.5 Організація контролю технічного обслуговування 

4 Проектування засобів технологічного оснащення 

4.1 Призначення та галузь застосування 

4.2 Огляд аналогічних конструкцій, обґрунтування, будова та 

принцип дії запропонованої конструкції 

4.3 Розрахунки, які підтверджують робото здатність конструкції 

4.4 Технічна характеристика розробленого засобу 

4.5 Організація виконання робіт із застосуванням розробленого 

пристрою 

5 Охорона праці  

6 Техніко-економічні показники проекту 

6.1 Капіталовкладення по проекту 

6.2 Визначення собівартості технічного обслуговування машини 

6.3 Визначення економічної ефективності проектних рішень 

 

Найменування графічних аркушів  
1. Схема загального технологічного процесу ТО 

2.  Річний план-графік проведення ТО 

3.  План пункту технічного обслуговування (дільниці ТО ЦРМ) 

4.  Генеральний план машинного двору 

5.  Операційно-технологічна карта на проведення робіт с ТО 

6. Принципова схема конструкторської розробки 

7. Кресленик загального виду конструкторської розробки  

8. Кресленик складальної одиниці конструкторської розробки  

9. Робочі кресленики деталей 



10. Охорона праці та навколишнього середовища 

11. Техніко-економічні показники майстерні  

 

ТЕМА 4: ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДІЛЬНИЦІ З РЕМОНТУ 

АГРЕГАТІВ В МАЙСТЕРНІ 

1 Обґрунтування вихідних  даних до проекту 

1.1 Характеристика ремонтної бази  

1.2 Аналіз виробничої потужності і технологічних   можливостей 

майстерні 

1.3 Визначення обсягу робіт з ремонту агрегатів та обґрунтуван-

ня програми 

1.4 Висновки і завдання проекту 

2 Проектування технологічного процесу ремонту агрегату та йо-

го складових 

2.1 Ремонтно-технологічний аналіз об‘єкта ремонту 

2.2 Аналіз типових (існуючих) схем технологічних процесів ре-

монту агрегатів-прототипів 

2.3 Проектування технологічного процесу розбирання та скла-

дання 

2.4 Проектування технологічного процесу відновлення (ремон-

ту) деталі 

2.4.1 Вихідна інформація про деталь, що відновлюється 

2.4.2 Вибір типового технологічного процесу відновлення дета-

лей подібного класу 

2.4.3 Вибір раціонального способу усунення дефекту 

2.4.4 Розроблення плану операцій відновлення деталі 

2.4.5 Вибір засобів технологічного оснащення 

3 Проектування засобів технологічного оснащення 

3.1 Призначення та галузь застосування 

3.2 Огляд аналогічних конструкцій, обґрунтування, будова та 

принцип дії запропонованої конструкції 

3.3 Розрахунки, які підтверджують робото здатність конструкції 

3.4 Технічна характеристика розробленого засобу 

3.5 Організація виконання робіт із застосуванням розробленого 

пристрою 

4 Організація виконання робіт дільниці з ремонту 

4.1 Розрахунок чисельності робітників 

4.2 Визначення переліку технологічного обладнання, необхідно-

го для виконання робіт з ремонту агрегатів 



4.3 Розрахунок виробничої площі дільниці 

4.4 Організація робочого місця 

5 Охорона праці  

6 Розрахунок річного економічного ефекту проектних рішень 

6.1 Визначення інтегральної вартісної оцінки результатів 

6.2 Визначення інтегральної вартісної оцінки витрат 

6.3 Річний економічний ефект 

 

Найменування графічних аркушів  
1. Схема ремонту агрегату ( послідовність+основне обладнання) 

2. Структурна схема складання (розбирання) 

3. Ескіз вузла (агрегату), що розбирається (складається) 

4. Принципова схема конструкторської розробки 

5. Кресленик загального виду конструкторської розробки  

6. Кресленик складальної одиниці конструкторської розробки  

7. Робочі кресленики деталей 

8. План дільниці  

9. Охорона праці 

10. Інтегральна крива економічної ефективності 

 

2.4 Кафедра «Мобільні енергетичні засоби» 

2.4.1 Тематика дипломних проектів 

1. Підвищення експлуатаційних показників ходових частин (ав-

томобілів, тракторів та сільськогосподарських машин) 

2. Гідрофікація приводів активних робочих органів с.-г. техніки  

3. Розробка гідромашин та обґрунтування експлуатаційно-

технологічних показників силових приводів с.-г. техніки 

4. Підвищення експлуатаційно-технологічної надійності с.-г. те-

хніки  (тракторів і автомобілів), приводів та їх елементів 

5. Організація технологічного процесу ТО тракторів і автомобі-

лів 

6. Організація і технологія ТО і ремонтів с.-г. техніки (тракторів 

і автомобілів) 

7. Діагностування агрегатів та систем тракторів (автомобілів) 

8. Організація раціонального використання колісних тракторів 

на транспортних роботах 

9. Розробка засобів механізації с.-г. виробництва, що сприяють 

меншому техногенному навантаженню на грунт 



10. Розробка газогенераторного обладнання для використання 

пальних відходів рослинництва з метою отримання пального газу    

11. Розробка вузлів теплоенергетичних установок із спрощеними 

двигунами зі зовнішнім підводом теплоти 

12. Поліпшення експлуатаційних властивостей тракторів і авто-

мобілів 

2.4.2 Рекомендована структура дипломного проекту 

1 Актуальність обраної теми (аналіз виробничої та господарської 

діяльності) 

1.1 Природно-кліматичні та виробничо-господарчі умови (адмі-

ністративне положення, природно-кліматичні умови, земельні угіддя, 

спрямування господарської діяльності) 

1.2 Виробничо-технічна характеристика (склад та забезпеченість 

технікою і кадрами, технологія та організація механізованих робіт та 

їх матеріально-технічне забезпечення) 

1.3 Показники господарської діяльності та їх аналіз (показники 

виробництва продукції, використання МЕЗ, надійність приводів) 

1.4 Висновки (загальний аналіз та пропозиції) 

2 Технологічна частина проекту (обґрунтування показників, 

що  характеризують технологічні аспекти дослідного процесу) 

2.1 Вихідні дані до розрахунку гідроприводу  

2.2 Вибір схеми гідроприводу  

2.3 Розрахунок потужності гідроприводу і вибір номінального 

тиску, вибір і розрахунок гідромоторів, насосів, напрямної і регулюю-

чої апаратури, робочої рідини, фільтрів і трубопроводів  

2.4 Тепловий розрахунок гідроприводу  

2.5 Висновки по розділу  

3  Конструкторська розробка 

3.1 Будова та робота пристрою 

3.2 Кінематичний, гідравлічний, енергетичний або міцностний  

розрахунок 

3.3 Техніка безпеки при використанні конструкторської розроб-

ки (при необхідності) 

4 Охорона праці  

5 Економічна ефективність проектних рішень (обґрунтування 

економічних показників) 

 

 

 



Найменування графічних аркушів  
1. Графічне обґрунтування актуальності теми 

2. Схема гідроприводу 

3. Схема розміщення модернізованих вузлів на сільськогоспо-

дарській машині (трактор, сільськогосподарська машина, причеп) 

4. Кресленик загального виду модернізованого вузла  

5. Робочі кресленики деталей (6…8 одиниць) 

6. Охорона праці або показники економічної ефективності 

 

2.5 Кафедра «Сільськогосподарські машини» 

2.5.1 Тематика дипломних проектів 

1. Машини з коткуючи ми робочими органами. 

2. Малогабаритні засоби механізації сільськогосподарського ви-

робництва. 

3. Перспективні ґрунтообробні машини з плоско різальними ро-

бочими органами. 

4. Розробка пристроїв, машин і робочих органів до них для до-

гляду за плодовими багаторічними насадженнями. 

5. Розробка пристроїв, машин і робочих органів до них для ви-

рощування плодових саджанців в розсаднику. 

6. Розробка машин для внесення мінеральних та органічних до-

брив і робочих органів до них. 

7. Розробка машин для основного та поверхневого обробітку 

ґрунту і робочих органів до них. 

8. Розробка машин і пристроїв для післязбиральної обробки 

продуктів рослинництва та овочівництва. 

9. Розробка машин, пристроїв і робочих органів до них для до-

гляду за рослинами. 

2.5.2 Рекомендована структура дипломного проекту 

1 Виробнича характеристика господарства (10%) 

1.1 Розташування господарства 

1.2 Кліматичні умови 

1.3 Характеристика використання земельних ресурсів 

1.4 Характеристика машино-тракторного парка 

1.5 Результати господарчої діяльності 

2  Аналіз технологій та технічних засобів ... (25%) 

2.1. Аналіз технологій вирощування культури або виконання 

конкретної операції 



2.2. Аналіз конструкцій машин або пристроїв для виконання те-

хнологічної операції 

3  Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів ро-

бочих органів (30%) 

 3.1 Обґрунтування удосконалення вузла машини або пристроїв 

 3.2 Кінематичний або технологічний розрахунок параметрів ро-

боти удосконаленого вузла (машини) 

3.3 Міцносний розрахунок окремих деталей вузла 

4 Охорона праці  

5 Розрахунок техніко-економічних показників нового агрегату 

(10%)  

5.1 Економічне обґрунтування проекту 

5.2 Розрахунок порівняльних техніко-економічних показників 

роботи агрегату 

 

Найменування графічних аркушів  
1 Аналіз конструкцій знарядь по виконанню технологічної опе-

рації або технологічна карта вирощування сільськогосподарської ку-

льтури 

2 Кресленик загального виду машини (кінематична схема маши-

ни, технологічна схема виконання операції) 

3 Кресленик загального виду вузла, який модернізуються 

4 Зразок робочих креслеників окремих деталей вузла 

5 Карта контролю агрегату по показникам безпеки 

6 Техніко-економічні показники впровадження розробки. 


