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ПЕРЕДМОВА 

Дипломне проектування є найбільш відповідальним етапом 

підготовки студентів до майбутньої самостійної діяльності. Успішне 

виконання дипломного проекту на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня “бакалавр” значною мірою залежить від обсягу 

та якості вихідних даних, які встановлюються на виробництві, під час 

переддипломної практики.  

 Згідно діючих положень про дипломне проектування  кафедрою 

“ТС в АПК” розроблена загальна структура дипломного проекту 

бакалавра, відповідно до якої дипломний проект складається з 

пояснювальної записки та графічного матеріалу.  

 

Рекомендований перелік складових  пояснювальної записки у 

проекті: 

1. Вихідні дані (аналіз виробничої діяльності ремонтно-

обслуговуючої бази: ремонтної майстерні, пункту технічного 

обслуговування тощо). 

2. Технологічні та організаційні рішення (планування обсягів 

робіт з ремонту та обслуговування техніки, пропозиції, які спрямовані 

на удосконалення технології та організації ремонту і обслуговування 

техніки). 

3. Конструкторська частина: проектування засобів 

технологічного оснащення, які необхідні для реалізації 

запропонованих у проекті технологічних рішень (конструкторська 

розробка). 

4. Охорона праці та довкілля (заходи щодо забезпечення 

безпеки працюючих, пропозиції з охорони довкілля тощо). 

5. Економічна частина (економічне обґрунтування  доцільності 

проектних рішень). 

6. Висновки (основні пропозиції та очікувані результати 

проекту) 

 

Строки практики визначаються навчальним планом,  відповідно 

до якого видається наказ про направлення студента для проходження 

переддипломної практики. Перед відправленням на практику студент 

повинен отримати документ – направлення на практику, яке має 

підпис відповідного керівника  та печатку університету.  
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Основна мета практики – провести збирання і аналіз тієї 

інформації, яка необхідна для дипломного проектування 

безпосередньо на діючому виробництві. 

Збирання інформації повинно  виконуватися цілеспрямовано, 

відповідно до програми. За матеріалами переддипломної практики 

студент складає звіт, який стане основою для складання 1 розділу 

дипломного проекту «Аналіз виробничої діяльності підприємства». 

Рекомендований обсяг звіту – від 7 до 10 сторінок. 

Звіт надається керівникові дипломного проекту і обговорюється 

з метою встановлення перспектив дипломування та уточнення теми 

проекту. 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 

1. Надати стислий опис підприємства, для якого розробляється 

проект. 

2. Провести аналіз виробничої діяльності ремонтно-

обслуговуючої бази (або одного з її об’єктів) з метою виявлення 

недоліків в технології  та (або) організації ремонтно-обслуговуючих 

процесів. 

3. Виконати аналіз стану охорони праці на виробництві при 

проведенні ремонтно-обслуговуючих робіт.  

Інформація про стан охорони праці збирається за методичними 

вказівками кафедри «Охорона праці» і надається в окремому розділі 

пояснювальної записки, тому перед початком практики студенту 

необхідно зустрітися з консультантом кафедри «Охорона праці» і 

отримати індивідуальне завдання. 

4. Зробити висновки щодо необхідності та напрямків 

удосконалення технології , організації ремонтно-обслуговуючих робіт 

та  сформулювати завдання проекту. 

 

 

 



 5 

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ПОСЛІДОВНОСТЬ  ТА   

ЗМІСТ  ВИКЛАДЕННЯ  ПЕРВИННОЇ  ІНФОРМАЦІЇ   

З  ВИРОБНИЦТВА 

 

Інформацію про виробничу діяльності ремонтно-обслуговуючої 

бази (або її окремих об’єктів) доцільно навести у такій послідовності. 

1. Стисла характеристика підприємства. 

2. Аналіз існуючих організації та технології ремонту та 

обслуговування техніки. 

3. Аналіз стану охорони праці (відповідно завданню 

консультанта з кафедри «Охорона праці»). 

4. Аналіз техніко-економічних показників діяльності (майстерні, 

ПТО тощо). 

5. Висновки та пропозиції щодо теми та перспектив 

проектування. 

 

 

 

1  Стисла  характеристика  підприємства 

 

При виконанні цього розділу треба надати інформацію, яка є 

достатньою для загального уявлення про підприємство. Цю 

інформацію доцільно викласти у такій послідовності. 

 

 

1.1  Місце знаходження та напрямок діяльності підприємства 

 

Вказується назва підприємства; місце його розташування; площа 

земель, на якій здійснюється виробнича діяльність. Слід також надати 

інформацію про напрямок діяльності підприємства, тобто про 

виробництво товарної продукції рослинництва, тваринництва тощо.  
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1.2  Виробнича  база  підприємства 

 

У цьому підрозділі слід охарактеризувати матеріально-технічну 

базу підприємства, вказати наявність основних виробничих 

підрозділів: ферм, зернотоку, переробних цехів тощо, технологічне 

обладнання яких обслуговується інженерною службою, перерахувати 

ремонтно-обслуговуючі об’єкти.  

Обов’язково наводиться склад машинно-тракторного парку 

підприємства з розподілом тракторів, автомобілів та комбайнів за 

марками і даними про заплановане річне навантаження. 

Сільськогосподарське знаряддя (плуги, сівалки тощо) допускається 

вказувати загальною кількістю за типом, без розподілу за марками. 

Інформація про склад МТП надається за формою таблиці 1.                                                                             

  

Таблиця 1 – Склад машинно-тракторного парку підприємства  

Назва та 

марка 

машини 

Кількість, 

шт. 

Запланований 

річний наробіток, 

(у.е.га, га, км) 

Середній 

строк служби, 

років 

    

    

 

 

1.3  Ремонтно-обслуговуюча  база  підприємства 

 

У цьому підрозділі надається більш детальніша характеристика 

об’єктів, з яких складається ремонтно-обслуговуюча база (майстерня, 

машинний двір, автогараж, пункти ТО тощо), вказується  їх 

призначення та види робіт, які виконуються. Цю інформацію доцільно 

надати у формі таблиці 2. 

 

Якщо темою проекту для розробки визначений певний 

конкретний об’єкт (майстерня, автогараж, дільниця), тоді слід 

виконати більш детальнішу характеристику цього об’єкту, в якій 

вказати таку інформацію: 

- проект (типовий, індивідуальний), за яким побудовано об’єкт 

(майстерня, автогараж, пункти ТО тощо); 
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Таблиця 2 – Розподіл робіт з ремонту та обслуговування машинно-

тракторного парку  по об’єктам РОБ підприємства    

Найменування 

машин 

Вид 

ремонту, 

ТО 

Місце виконання 

майстерня ПТО автогараж 

     

     

 

 

- схема розташування дільниць, виробничих приміщень у 

виробничому корпусі майстерні    (автогаражу, пункту ТО тощо)  із 

зазначенням габаритних розмірів будівлі та площі дільниць, 

приміщень(компонувальний план майстерні); 

- перелік основного технологічного обладнання та схему його 

розміщення на окремих дільницях або у всій майстерні 

(технологічний план майстерні); 

- кількість виробничих робітників; 

-  загальний штат працюючих; 

- основні техніко-економічні показники роботи.  

 

Примітка. Характеристику РОБ можна зробити у формі 

таблиць, запропонованих у рекомендованій літературі 1, 2 . 

 

 

 

 

2  Аналіз  існуючих  організації  і  технології  ремонту  або  

(та)  обслуговування техніки 

 

2.1 Аналіз  організації  ремонту  та  обслуговування  МТП 

підприємства 

 

Виконання даного розділу передбачає з’ясування наступних 

питань. Треба з’ясувати, чи плануються ремонтно-обслуговуючі 

роботи та їх річний обсяг, знайти відомості про кількість планових 

ремонтів основних видів машин, про місце їх виконання, розміри 

коштів, витрачених на ремонт техніки тощо. 
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Також необхідно встановити за яким критерієм (планово чи 

внаслідок відказу) машини спрямовуються в ремонт, в яких одиницях 

(кг палива, у.е.га, нормозмінах тощо) ведеться облік наробітку машин, 

хто дає розпорядження спрямувати машину на ремонт. 

Доцільно також навести номенклатуру машин і агрегатів, які 

спрямовуються у ремонт на інші ремонтні підприємства, з’ясувати, 

які інші послуги з ремонту та обслуговування техніки здійснюють  

ремонтні підприємства регіону. 

Ознайомитися, як організовано постачання запасних частин та 

матеріалів, стисло надати одержані відомості і на підставі зібраної 

інформації зробити висновки про недоліки в організації ремонту та 

обслуговування техніки підприємства. 

 

 

2.2 Аналіз  організації  виробничого  процесу  в  майстерні  

(або  іншому  об’єкті  РОБ) 

 

При аналізі організації виробничого процесу ремонту 

(обслуговування) в майстерні (або іншому об’єкті РОБ) необхідно 

взнати та зробити описання про таке: 

- наявність і порядок складання річного плану роботи майстерні 

( або іншого об’єкта) 

- виробничу програму майстерні на поточний рік (за формою 

таблиці 3); 

- порядок приймання в ремонт (на обслуговування) і видачі  з 

ремонту  (обслуговування) техніки; 

- штат працюючих за професіями і розрядами (за формою 

таблиці 4) ; 

- методи ремонту і способи постановки машин; 

- форми організації і оплата праці; 

- структуру управління виробництвом. 

 

Після цього порівняти існуючі організаційні методи, форми та 

заходи із рекомендованими в науково-технічної  та спеціальної 

літературі та зробити висновки про їх відповідність. 
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Таблиця 3 – Виробнича програма майстерні 

Номенклатура робіт 
Вид 

ремонту, ТО 

Кількість 

ремонтів, ТО, шт. 

   

   

 

 

Таблиця 4 – Штат виробничих робітників майстерні 

Професія 

робітника 

Кількість робітників, люд. 

Всього 
у  тому числі за розрядами 

I II III IV V VI 

        

        

 

 

2.3  Аналіз  технології  ремонту  або  (та)  обслуговування  

машин  в  майстерні  (ПТО,  гаражі  тощо) 

 

Для проведення аналізу технології треба: 

-  ознайомитися зі  існуючим технологічним процесом ремонтно-

обслуговуючих робіт та виявити відхилення від вимог; 

     - скласти послідовність виконання робіт з ремонту чи 

обслуговування машини від моменту надходження її на ремонт 

(обслуговування) до випуску з ремонту (обслуговування); 

встановлену послідовність доцільно надати у вигляді схеми; 

     - скласти характеристику виконання основних операцій 

технологічного процесу ремонту (обслуговування) за формою таблиці 

5, можливим є і текстове (без таблиці) викладення характеристики 

основних технологічних операцій із зазначенням наявності основного 

обладнання, пристосувань, технічної документації, що застосовуються 

на підприємстві та виявлених недоліків.  

На основі виконаної характеристики провести аналіз 

технологічного процесу і вказати операції, які треба вдосконалити з 

метою підвищення якості ремонту, а також визначитися з 

технологічним обладнанням, яке треба розробити або модернізувати 

для реалізації технології, яку передбачається  застосувати у проекті. 
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Таблиця 5 – Характеристика виконання основних операцій  

технологічного процесу поточного ремонту  машини 

Найменування  операції,  

роботи 

Наявність 
Недоліки 

при 

виконанні 

роботи 

основ-

ного 

облад-

нання 

прист-

роїв, 

інстру-

менту 

доку-

мента-

ції 

Зовнішнє очищення 

машини 

    

Передремонтне 

діагностування 

    

Демонтаж несправних 

агрегатів, вузлів 

    

Очищення агрегатів     

Розбирання на деталі, їх 

очищення 

    

Дефектація деталей     

Верстатні роботи     

Ковальські роботи     

Зварювальні роботи     

Комплектування деталей     

Складання агрегатів 

трансмісії 

    

Складання двигуна     

Обкатка агрегатів 

трансмісії 

    

Обкатка двигуна     

Ремонт паливної апаратури     

Ремонт агрегатів 

гідросистеми 

    

Ремонт електрообладнання     

Фарбування агрегатів     

Складання машини     

Регулювання машини     

Обкатка машин     
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3  Техніко-економічні  показники  діяльності  майстерні       

(автогаража, ПТО тощо) 

 

В дипломних проектах передбачається економічне обґрунтування 

проектних рішень та порівняння їх з показниками роботи діючого 

об’єкту РОБ або показниками типового проекту, за яким він 

збудований. Тому по базовому підприємству за можливістю треба 

зібрати інформацію за формою таблиці 6. 

 

Таблиця 6 – Основні техніко-економічні показники діяльності 

майстерні (автогаража, ПТО, тощо) за 20__ рік) 

 

Показник Значення показника 

Балансова вартість, тис.грн.: 

- будівлі майстерні 

- обладнання 

 

Річний випуск продукції майстерні за 

собівартістю продукції, грн. 

 

Річна трудомісткість робіт майстерні, 

люд. год. 

 

Кількість працюючих, люд., 

в т.ч. виробничих робітників 

 

Річна собівартість робіт майстерні, грн. 

- планова 

- фактична 

 

Собівартість ремонту виробу, грн. 

- планова 

- фактична 
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4  Висновки   

 

На підставі зібраної інформації про технічний стан МТП 

підприємства, про існуючу ремонтно-обслуговуючу базу та 

зробленого аналізу технології і організації ремонтно-обслуговуючих 

робіт формулюються висновки, в яких доцільно відобразити наступне: 

- технічний стан МТП (середній возраст машин та надійність в 

експлуатації); 

- наявність та стан технологічного обладнання основних 

об’єктів (заданого об’єкта) РОБ; 

- недоліки в організації ремонтно-обслуговуючих робіт; 

- недоліки  технологічних процесів, які застосовуються при 

ремонті або обслуговуванні техніки; 

- можливі заходи підвищення якості ремонту (обслуговування). 

Завдання проекту визначаються залежно від зроблених 

висновків і за своєю суттю є структурою проекту, тобто низкою 

послідовних етапів, здійснення яких забезпечить досягнення мети 

проекту. 
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