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 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Метою виробничої практики на підприємствах технического 

сервісу  є  розвиток системи компетенций і отримання практичних 

навичок по застосуванню сучасних технологій технічного 

обслуговування, зберігання, ремонту й відновлення для забезпечення 

постійної працездатності машин і устаткування, а також аналіз 

діяльності підприємства (подраз розподілу) технічного сервісу, 

спрямований на закріплення й поглиблення теоретичної підготовки 

студентів. 

 

Завданнями практики є: 

- одержання практичних навичок по застосуванню сучасних 

технологій технічного сервісу; 

- одержання практичних навичок по здійсненню виробничого 

контролю параметрів технологічних процесів і послуг технічного 

сервісу, що надаються; 

- ознайомлення з основними показниками виробничої діяльності 

підприємства (підрозділу) технічного сервісу, організацією робіт, 

охороною праці, питаннями екологічної безпеки; 

- вивчення технологічного оснащення підприємства, 

нормативно-технічної документації в сфері обслуговування, ремонту 

машин і технологічного встаткування в агропромисловому комплексі 

й відновлення зношених деталей;  

- вивчення технологічних процесів і операцій, методів контролю 

якості продукції й надаваних послуг технічного сервісу, реалізованих 

на підприємстві; 

- вивчення передової науково-технічної й виробничої інформації 

із сучасних методів відновлення деталей, технологій обслуговування, 

ремонту машин, механізмів і технологічного встаткування в 

агропромисловому комплексі. 
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У результаті проходження виробничої практики на 

підприємствах технічного сервісу, студент повинен придбати й 

розвити наступні практичні навички, уміння, универсальні й 

професійні компетенції: 

- готовність до кооперації з колегами, роботі в колективі; 

- здатність використовувати інформаційні технології і бази даних 

в агроінженерії; 

- здатність використовувати типові  технології технічного 

обслуговування, ремонту й відновлення зношених деталей машин та 

обладнання; 

- здатність використовувати сучасні методи монтажу, 

налагодження машин і установок, підтримки режимів роботи 

електрофікованих і автоматизованих технологічних процессов, 

безпосередньо пов'язаних з біологічними об'єктами; 

- здатність використовувати технічні засоби для визначення 

параметрів технологічних процесів і якості продукции; 

- здатність організовувати роботу виконавців, знаходити й 

ухвалювати рішення в області організації й нормування праці; 

- здатність аналізувати технологічний процес як об`єкт контролю 

й керування; 

- здатність проводити вартісну оцінку основних виробничих 

ресурсів і застосовувати елементи економічного аналізу в практичній 

діяльності; 

- готовність систематизувати й узагальнювати інформацію з 

формуванню й використанню ресурсів підприємства; 

- готовність вивчати й використовувати науково-технічну 

інформацію, вітчизняний і закордонний досвід; 

- готовність до участі в проектуванні технічних засобів і 

технологічних процесів виробництва. 

 

Строки практики визначаються навчальним планом, у  

відповідності до якого видається наказ про направлення магістранта 

для проходження виробничої практики із зазначенням назви та адреси 

попередньо визначеного підприємства.  
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Бази проведення практики: 

 - спеціалізовані підприємства (підрозділу) по наданню послуг 

технічного сервісу технічним засобам, що експлотуються в 

агропромисловому комплексі;  

- ремонтні заводи; 

- спеціалізовані ремонтні підприємства;  

- сільськогосподарські підприємства, що мають розвинену 

ремонтну базу;  

- машиновипробувальні й машинно-технологічні станції; 

- станції технічного сервісу;   

- технічних центрах заводів автотранспортного й 

сільськогосподарського машинобудування;  

При цьому обов'язковими умовами проведення практики є 

наявність на об'єкті практики сучасного технологічного обладнання й 

можливість реальної участі магістранта в професійній діяльності 

підприємства.  

 

 

Перед початком практики студент повинен отримати 

направлення, яке має підпис керівника від університету та печатку.  

 

Після прибуття для проходження практики представитись 

керівникові підприємства для оформлення наказом на посаду 

інженерно-технічного робітника або його дублера. У наказі повинні 

бути зазначені посада, строк роботи і фахівець, який призначений 

керівником практики від виробництва. До роботи приступити після 

оформлення відділом кадрів підприємства копії наказу про прийняття 

на посаду або дублером на період проходження практики і отримання 

інструктажу з охорони праці. 

 

Магістрант-практикант зобов'язаний дотримуватись трудової 

дисципліни та правил внутрішнього розпорядку, які встановлені на 

підприємстві.  
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За підсумками практики оформлюється звіт з практики 

виконаний  на аркушах формату А4 (обсяг 20...25 сторінок) та 

щоденник практики. Звіт також може бути в вигляді презентації з 

використанням фото і відео матеріалів отриманих під час 

проходження практики. 

  

На виконаний звіт необхідно отримати письмову рецензію від 

керівника практики з виробництва − фахівця, який був призначений 

керівником підприємства. У рецензії повинні бути відзначені як 

позитивні, так і недостатньо обґрунтовані висновки й пропозиції 

практиканта, виставлена оцінка з практики в цілому. Щоденник 

практики повинен бути підписаний керівником практики від 

підприємства. 

 

Звіт, рецензія і щоденник представляються керівникові практики 

від ТДАТУ в зазначений навчальним планом термін. 

 

Якщо студенту було надане інлівідуальне завдання, то необхідно 

надати і звіт з виконання цього завдання. 

 

 

Місце  й  час  проведення  практики 

 

Місця проходження практики закріплюються офіційними 

договорами університету з керівниками державних, акціонерних 

підприємств, приватних фірм, органів державного керування й ін. 

Окремі студенти можуть направлятися для проходження практики на 

підприємства, від яких отримані гарантійні листи-підтвердження 

(угоди) про надання місць практики. 

 

Практика проводиться на 1 курсі у 2 семестрі й має тривалість 

4 тижня. Загальна трудомісткість навчальної практики становить 

4 кредиту, 60 годин. 
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ПРОГРАМА   ПРАКТИКИ 

 

Конкретний зміст практики, її структура, місце проведення 

визначається видом професійної діяльності, до якого переважно 

готується магістрант. 

 

Практика включає три етапи: 

 

1 – підготовчий етап. На підготовчому етапі проводиться 

вступний інструктаж (інструктаж з техніки безпеки, пожежної 

безпеки). Після його отримання студент повинен розписатися в 

журналі регистрації по вопросам охорони праці.  

Студент повинен знати правила поведінки при надзвичайних 

ситуаціях на підприємстві і грамотно поводитися у цих випадках. 

 

2 – виробничий етап. На даному етапі проводиться виконання 

виробничих завдань, збір, обробка й систематизація фактичного й 

інформаційного матеріалу, спостереження, виміри й інші види робіт.  

 

Студент вивчає і аналізує на стадії забезпечення технікою 

споживача:  

1) організацію й виконання послуг (робіт) по забезпеченню 

(постачанню) товаровиробників (споживачів) технікою, запасними 

частинами до неї, матеріалами; 

2) куплю-продаж нових і старих машин, зберігання й доставку їх 

споживачам; 

3) передпродажну підготовку машин (досборку, регулювання, 

обкатування, заправлення паливом і інш.); 

4) монтаж і пусконаладку технологічних машин і комплексів; 

5) вивчення потреби й платоспроможного попиту на машини, 

послуги (роботи); 

6) рекламу машин, послуг (робіт). 
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Послуги на стадії експлуатації машин: 

1) по організації й виконанню технічного обслуговування й 

ремонту машин у гарантійний і післягарантійний періоди 

експлуатації; 

2) діагностиці та усуненню несправносте й;  

3) зберіганню машин; 

4) відновленню деталей; 

5) утилізації машин; 

6) доставці машин у ремонт і з ремонту; 

7) організації використання машин у споживача; 

8) навчанню персоналу споживача правилам експлуатації машин; 

9) забезпеченню споживачів нормативно-технічною 

документацією й ремонтно-технологічним устаткуванням; 

10) інформаційно-консультаційному забезпеченню споживача з 

питань експлуатації машин. 

 

Студентом вивчаються: 

- характеристики підприємства, його структура, розміщення, 

планування виробничої й обслуговуючої зон,  

- виробнича програма, перелік надаваних сервісних послуг, 

кооперація з іншими підприємствами; 

- оснащеність технологічним обладнанням,  

- методи керування виробництвом,  

- штати, форма організації праці; 

- прийом об'єктів до ремонту й на обслуговування, технічні 

вимоги й документація,  

- умови зберігання машин,  

- технологічні процеси ремонту, відновлення й виготовлення 

деталей, складання вузлів, технологія проведення то,  

- передпродажна підготовка машин і технологічного обладнання; 

- вплив якості ремонту й обслуговування техніки на її надійність; 

- впровадження прогресивних форм організації праці, 

нормування робіт, система оплати праці робітників і ітп, матеріальне 

стимулювання; 
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- організація охорони праці; 

- планування роботи, матеріально-технічне постачання, планові і 

фактичні витрати, обсяги виробництва й послуг,  

- склад і структура техніко-економічних показників, шляхи 

зниження витрат на ремонт і то техніки.  

 

3 – заключний етап. Підготовка звіту за результатами практики, 

в якому студент робить висновки про економічний і організаційний 

стан  підприємства  й пропонує комплекс заходів щодо покращення 

ефективності його роботи.  

 

 

 Рекомендована  форма  звіту 

 

1. Титульний аркуш (з підписом керівника практики від 

виробництва, яка завірена печаткою підприємства). 

2. Завдання на практику. 

3. Копія наказу про прийняття на посаду або дублером для 

проходження практики, завірена відділом кадрів або керівником 

підприємства. 

4. Перелік робіт, які виконує підприїмство технічного сервісу; 

показники оцінки його діяльності. 

5. План-графік робіт з ремонту та обслуговування техніки. 

6. Технологічний процес виконання робіт на підприємстві, 

перелік необхідної технічної документації, відомість основного 

ремонтно-технологічного обладнання. 

7. Плани компонувальні, розміщення обладнання на 

виробничих дільницях. 

8. Чисельність і штат працівників сервісного підприємства.  

9. Організація постачання запасних частин, ремонтних 

матеріалів та нафтопродуктів. 

10. Організація на підприємстві гарантійного та 

післягарантійного обслуговування, зберігання машин, відновлення 

деталей, утилізації, доставці машин у ремонт і з ремонту, та інше. 

 

Форма підсумкового контролю – диференційований залік.  
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Методичне забезпечення виробничої практики 

 

1. Технічний сервіс в АПК: навч. посіб. для студентів інжен. 

спец. на осв.-кваліф. рівні «Бакалавр» напрямку «Процеси, машини та 

обладнання агропромислового виробництва» / [С.М. Грушецький, 

І.М. Бендера, О.В. Козаченко, та ін.] за ред. С.М. Грушецького, 

І.М. Бендери. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2014. – 

680 с. 

2. Технологія технічного обслуговування машин: [навч. посіб. 

для студентів інжен. спец. зі спеціалізації «Технічний сервіс» на осв.-

кваліф. рівні «Спеціаліст», «Магістр»] / І.М. Бендера, 

С.М. Грушецький, П.І. Роздорожнюк, Я.М. Михайлович. – Кам’янець-

Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2010. – 320 с. 

 3. Ремонт машин / О.І. Сідашенко,  О.А. Науменко та ін. – К.: 

Урожай, 1994. – 400 с. 

4. Практикум з ремонту машин / О.І. Сідашенко,  О.А. Науменко 

та ін.; за ред. О.І. Сідашенка.  – К.: Урожай, 1995. – 224 с. 

5. Булей І.А. Проектування підприємств з виробництва і ремонту 

сільськогосподарських машин: навч. посібник. – К.: Вища шк., 1993. – 

287 с. 

 

 

 


