
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

 

 

 

Кафедра «Технічний сервіс та системи в АПК» 
 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Декан факультету  

_________  С.В. Кюрчев 
(підпис, ініціал(и), прізвище) 

___   _________ 20___ р. 
                (дата) 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА 

Виробничої практики 

«Переддлипломна» 

для здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

освітнього ступеню                               бакалавр 

зі спеціальності                                  агроінженерія 

освітньо-професійної програми (або ОНП)  «Агроінженерія» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мелітополь 2020 р. 



Робоча програма виробничої практики «Переддипломна» для студентів 

освітнього ступеню бакалавр 

Зі спеціальності «Агроінженерія» 

Мелітополь, ТДАТУ - 12 с. 

 

 

Розробники:  к.т.н., доц. Дашивець Г.І. , ст.викл. Новік О.Ю. 

 

 

 

Робоча програма практики затверджена на засіданні кафедри ТСС АПК прото-

кол №__ від __________ 20___р. 

Завідувач кафедри 

______________     _______________ 
            (підпис)                                          (ініціал(и), прізвище) 

 

 

 

Схвалено методичною комісією факультету МТ 

протокол №__ від __________ 20___р. 

Голова комісії 

______________     _______________ 
            (підпис)                                          (ініціал(и), прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1  ОПИС  ПРЕДМЕТА  НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Характеристика 

практики 

Спеціальність, освітній 

ступінь 

Вид та форма  

контролю практики 

Курс:    2с 

 

Семестр:   4 

 

Кількість кредитів:  4  

 

Загальна кількість  

годин: 120 

 

Кількість тижнів:  4 

 

Кількість тижневих го-

дин:  30 

Шифр та назва спеціаль-

ності 

208 «Агроінженерія» 

 

 

Освітній ступень:  

бакалавр 

Вид практики: переддип-

ломна 

 

Вид контролю: диф. за-

лік 

 

2  МЕТА  І  ЗАВДАННЯ 

 

Мета. Метою виробничої переддипломної практики є придбання студен-

тами досвіду професійно орієнтованої діяльності відповідно з вимогами до рів-

ня підготовки випускника, а також збирання необхідного матеріалу для вико-

нання дипломного проекту. 

 

Завдання. Завданнями практики є  

- закріплення, поглиблення набутих теоретичних знань, умінь, навичок студен-

тів шляхом особистої участі в сільськогосподарському виробництві;  

- вивчення  різних  сторін  професійної  діяльности:  технічної, технологічної, 

економічної, соціальної,  правової, т.п.; 

-  ознайомлення, засвоєння методології та технології рішення професійних за-

вдань (проблем); оволодіння  професійно-практичними вміннями,  виробничи-

ми навичками;  

- ознайомлення з діяльністю підприємств, що є базами практик. 

 

3  РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Після проходження практики здобувач вищої освіти отримає наступні 

компетентності: 

ФК1. Здатність: 

- визначати та аналізувати технічні і експлуатаційні параметри сільськогоспо-

дарської техніки, її механізмів, систем, агрегатів та вузлів;  



 4 

- до визначення режимів роботи та комплектування машинно-тракторних агре-

гатів; 

- виконувати розрахунки потреби виробництва в сільськогосподарській техніці 

та обладнанн. 

ФК2. Здатність аналізувати технологічний процес як об'єкт контролю і управ-

ління. 

ФК3. Здатність виконувати монтаж, налагодження, діагностування та випробу-

вання сільсько-господарської техніки, технологічного обладнання, систем керу-

вання і здійснювати контроль якості цих робіт. 

ФК4. Здатність організовувати використання сільськогосподарської техніки 

відповідно до вимог прикладної екології, принципів оптимального природоко-

ристування й охорони природи. 

ФК5. Здатність планувати і здійснювати технічне обслуговування і ремонт 

сільсько-господарської техніки та технологічного обладнання. 

ФК6. Здатність аналізувати та систематизувати науково-технічну інформацію 

для організації матеріально-технічного забезпечення агропромислового вироб-

ництва. 

ФК7. Здатність  

- організовувати роботу відповідно до реалізації правових вимог безпеки жит-

тєдіяльності і охорони праці; 

- аналізувати показники техногенних та природних небезпек, а також планувати 

і виконувати відповідні захисні заходи. 

ФК8. Здатність проводити менеджмент та  економічне обґрунтування доціль-

ності застосування технологій в агропромисловому виробництві, інженерно-

технічних заходів з підтримання машинно-тракторного парку в роботоздатному 

стані. 

 

4  ОРГАНІЗАЦІЯ  ПРОВЕДЕННЯ  ПРАКТИКИ 

 

Організація переддипломної практики здійснюється згідно з «Положен-

ням про проведення практик студентів ТДАТУ» та цією программою. 

Парактика буде проходити з 20.04 по 15.05 (4 тижні). 

Практика повинна проводитися на підприємствах АПК (приватних, коо-

перативах, акціонерних товариствах, ін.), станціях технічного сервісу, ремонт-

но-технічних підприємствах, машинно-технологічних станціях, технічних цен-

трах заводів автотранспортного й сільськогосподарського машинобудування то 

інш. При цьому обов'язковими умовами проведення практики є наявність на 

об'єкті сучасної сільськогосподарської техніки, технологічного обладнання й 

можливість реальної участі практиканта в професійній діяльності підприємства. 

Студенти можуть самостійно, з дозволу кафедри, підібрати для себе місце про-

ходження практики та пропонувати його для використання. З такими базами 

практики університет завчасно укладає тристоронній договір. 

Керівництво практикою здійснюється керівником практики від підпри-

ємсьва, що є базою практоки, та керівником практики від кафедри. 
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Перед початком переддипломної практики керівник практики від кафедри 

проводить збори, на яких доводить до відома студентів наказ ректора універси-

тету про розподілення за базами практики, дає необхідні настанови щодо вико-

нання програми практики та проводить інструктаж з техніки безпеки при вико-

нанні робіт під час проходження переддипломної практики. 

Обов’язки  призначеного кафедрою  керівника практики від кафедри: 

- забезпечити проведення всіх організаційних заходів перед відправлен-

ням студентів на практику; 

- забезпечити високу якість проходження практики і сувору відповідність 

її навчальному плану та програмі; 

- контролювати дотримання студентами-практикантами правил внутріш-

нього розпорядку під час проходження практики; 

- здійснювати поточний контроль проходження практики відповідно з ка-

лендарним графіком; 

- надавати консультації студентам з питань практики, допомагати їм зіб-

рати матеріали для виконання курсового  та дипломного проектів; 

- керувати науково-дослідною роботою студентів, яка передбачена кафе-

дрою; 

- розглядати звіти студентів з практики, надавати відгук і висновок з 

практики та звіту; 

- бути членом комісії з приймання технічних звітів з практики; 

- подавати письмовий звіт про результати проходження студентами прак-

тики, а також пропозиції та зауваження з удосконалення  практичної підготовки 

студентів; 

- інформувати адміністрацію університету  та баз практики  з усіх питань 

організації й проведення практики. 

Обов’язки керівника практики від підприємства: 

- організувати проходження практики закріплених за ним студентів у тіс-

ному контакті з керівником від університету; 

- ознайомити студентів зi структурою  бази практики та досягненнями 

виробництва; 

- ознайомити студентів з організацією праці на конкретному робочому 

місці і внутрішнім розпорядком; 

- здійснювати постійний контроль за виробничою роботою практикантів, 

допомагати їм виконувати завдання на закріпленому за ними робочому місці, 

консультувати з виробничих питань; 

- організувати консультації практикантів  із провідними фахівцями бази 

практики; 

- контролювати виконання програми переддипломної практики; 

- контролювати ведення щоденників, підготовку звітів студентами-

практикантами та складати на кожного студента виробничу характеристику-

відгук, який записати у відповідному розділі щоденника практики; 

- допомагати студентам у  підборі необхідних матеріалів для курсового і 

дипломного проектування; 
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- після проходження практики ознайомитися зі звітом, оцінити звіт, під-

писати щоденник і звіт, дати відгук i оцінити роботу студента за період прохо-

дження практики. 

До проходження переддипломної  практики  допускають студентів, які 

пройшли медичне обстеження та інструктаж з техніки безпеки, про що є відпо-

відний запис у журналі реєстрації. 

Студенти, які прибули на переддипломну практику, повинні з’явитися у 

відділ кадрів підприємства. На підприємстві  студенти  проходять інструктаж з 

техніки безпеки, їм призначають  керівника практики від підприємства. Студе-

нтів зараховують на практику наказом підприємства. 

У період проходження практики студент повинен: 

- виконувати завдання, передбачені програмою практики та календарним 

графіком; 

- працювати на робочому місці, яке вказано керівником практики від підп-

риємства і нести відповідальність за виконану роботу та її результати нарівні зі 

штатними робітниками; 

- суворо дотримуватися правил техніки безпеки та охорони праці; 

- підпорядковуватися діючим правилам внутрішнього трудового розпоря-

дку підприємства; 

- систематично вести щоденник проходження практики. 

Календарний план 

№ Вид робіт 
Кількість, 

діб 

1 

Ознайомлення зі складом ремонтно-обслуговуючої бази сільсь-

когосподарського підприємства, основними показниками її ви-

робничо-господарської діяльності 

2 

2 
Вивчити порядок планування обсягів робіт по ремонту і техніч-

ному обслуговуванню машинно-тракторного парку 
3 

3 

Проаналізувати технологічний процес поточного ремонту ма-

шин в май-стерні, ознайомитись з особливостями проведення 

розбирально-мийних робіт, дефектації, відновлення деталей, 

комплектування, складання, обкатування, фарбування й випро-

бування машин в ремонтній майстерні 

3 

4 
Виконати аналіз організації виробничого процесу ремонту ос-

новних видів машин в ремонтній майстерні. 
2 

5 Вивчити методи нормування ремонтних робіт. 2 

6 
Розглянути заходи по технологічній підготовці ремонтного під-

приємства до ремонту техніки. 
2 

7 

Ознайомитись з порядком планування,  використання і обліку 

коштів, запасних частин і матеріалів на ремонт сільськогоспо-

дарської техніки. 

2 

8 
Виконати оцінку ефективності і надати пропозиції щодо вдос-

коналення діяльності ремонтного підприємства. 
2 

9  Оформити звіт з проходження практики. Виконати першу час- 2 
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тину дипломного проекту. 

 

5. ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Ознайомлення зі складом ремонтно-обслуговуючої бази сільсько-

господарського підприємства, основними показниками її виробничо-

господарської діяльності 

Навести перелік і характеристику об’єктів, з яких складається ремонтно-

обслуговуюча база (РОБ) підприємства (майстерня, машинний двір, автогараж, 

пункти ТО, тощо). Вказати їх призначення та види робіт, які виконуються. Для 

основного об’єкта РОБ – ремонтної майстерні слід виконати більш детальнішу 

характеристику:                 № проекту, за яким побудована майстерня; перелік 

дільниць майстерні із зазначенням їх площі; перелік основного ремонтно-

технологічного обладнання;  загальний штат працюючих.  

Надати основні показники оцінки виробничо-господарської діяльності ре-

монтно-обслуговуючої бази (собівартість, трудомісткість робіт, рентабельність, 

прибуток тощо). За результатами обстеження необхідно встановити, задоволь-

няє існуюча РОБ потреби підприємства в підтримці техніки в роботоздатному 

стані, вказати можливі шляхи вдосконалення її діяльності. 

 

5.2. Вивчити порядок планування обсягів робіт по ремонту і технічно-

му обслуговуванню машинно-тракторного парку 

Ознайомитись зі складом машинно-тракторного парку сільськогосподар-

ського підприємства, дані представити у вигляді таблиці. 

З’ясувати, як виконується планування ремонтно-обслуговуючих робіт в го-

сподарстві, їх річний обсяг; кількість планових ремонтів основних видів машин, 

місце їх виконання; величину коштів, що витрачаються на ремонт техніки, то-

що. Проаналізувати порядок приймання техніки в ремонт  і видачі  з ремонту. 

Встановити, за яким критерієм (планово або внаслідок відмови) машини 

спрямовуються до ремонту; у яких одиницях ведеться облік напрацювання ма-

шин (кг палива, у.е.га, нормозміни, тощо); наявність і порядок складання річно-

го плану роботи майстерні, визначення її виробничої програми на поточний рік. 

Визначити вихідні дані, які необхідні для планування обсягів робіт по ре-

монту і технічному обслуговуванню машинно-тракторного парку. Скласти 

план-графік ремонтів і технічних обслуговувань машин, розрахувати виробничу 

програму ремонтної майстерні, результати розрахунків представити в таблиці.  

Навести номенклатуру машин і агрегатів, які спрямовуються у  ремонт на 

інші ремонтні підприємства, з’ясувати, які інші послуги з ремонту та обслуго-

вування техніки здійснюють ремонтні підприємства регіону. 

 

5.3. Проаналізувати технологічний процес поточного ремонту машин в 

майстерні, ознайомитись з особливостями проведення розбирально-

мийних робіт, дефектації, відновлення деталей, комплектування, складан-
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ня, обкатування, фарбування й випробування машин в ремонтній майсте-

рні  

Для проведення аналізу технології ознайомитися з  існуючим технологіч-

ним процесом ремонтно-обслуговуючих робіт та виявити відхилення від вимог. 

Скласти послідовність виконання робіт від моменту надходження машини в 

ремонт до моменту випуску з ремонту. Встановлену послідовність робіт надати 

у вигляді схеми. 

Проаналізувати технологічний процес і вказати роботи, які треба вдоско-

налити або додати у технологію з метою підвищення якості ремонту, а також 

визначити, чи задовольняє оснащення майстерні вимогам технології. 

Вивчити послідовність розробки технологічних процесів, вимоги і правила 

оформлення технологічних документів. Встановити перелік нормативно-

технічної документації на технологічні процеси. 

 

5.4. Виконати аналіз організації виробничого процесу ремонту основ-

них видів машин в ремонтній майстерні 

 

Ознайомитись з виробничою структурою підприємства. З’ясувати схему 

розташування виробничих дільниць, інших приміщень у виробничому корпусі 

майстерні. Виконати компонувальний план ремонтної майстерні.  

Ознайомитись з методикою розробки технологічного планування дільниць. 

Підібрати необхідне обладнання для дільниць майстерні. Виконати технологіч-

ні планування обладнання дільниць. 

Визначити, на яких принципах здійснюється організація виробничого про-

цесу. Описати методи і способи постановки машин до ремонту, форми органі-

зації виробництва в ремонтній майстерні. Розрахувати чисельність і штат пра-

цівників майстерні. Визначити структуру управління виробництвом. 

Після цього порівняти існуючі організаційні методи, форми та заходи із 

рекомендованими в науково-технічній та спеціальній літературі, зробити ви-

сновки про їх відповідність. 

 

5.5. Вивчити методи нормування ремонтних робіт  

 

Вивчити склад норми часу на виконання ремонтних операцій, методи ви-

значення технічно обґрунтованих норм часу і окремих їх елементів, призначен-

ня хронометражу. Виконати фотографію робочого часу, обробити результати 

спостережень, підрахувати баланс робочого часу [2]. Проаналізувати витрати 

робочого часу і скласти план організаційно-технічних заходів по підвищенню 

продуктивності праці. 
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5.6. Розглянути заходи по технологічній підготовці ремонтного підпри-

ємства до ремонту техніки  

 

Вивчити функції і задачі системи технологічної підготовки ремонтного ви-

робництва. Скласти перелік нормативно-технічної документації, яку потрібно 

замовити, із зазначенням організації, що розробила цю документацію. Побуду-

вати план-графік технологічної підготовки. 

 

5.7. Ознайомитись з порядком планування,  використання і обліку ко-

штів, запасних частин і матеріалів на ремонт сільськогосподарської техні-

ки 

 

Вивчити порядок планування коштів на ремонт сільськогосподарської тех-

ніки і нормативні матеріали, які необхідні для цього. Проаналізувати планові й 

фактичні витрати коштів на ремонт сільськогосподарської техніки, у т.ч. на за-

пасні частини й матеріали. 

Ознайомитися, як організовано постачання запасних частин та матеріалів, 

стисло надати отримані відомості, зробити висновки про недоліки в організації 

ремонту та обслуговування  техніки підприємства. 

 

5.8. Виконати оцінку ефективності і надати пропозиції щодо вдоскона-

лення діяльності ремонтного підприємства  

 

Вивчити склад, структуру і порядок визначення собівартості ремонту сіль-

ськогосподарської техніки. Розрахувати і проаналізувати собівартість ремонту 

трактора. Визначити, як зміниться собівартість ремонту і окремі її статті при 

впровадження різних організаційно-технічних заходів (наприклад, дорожчого, 

але продуктивнішого обладнання; при переході на двозмінний режим роботи; 

при організації дільниці ремонту вузлів; при збільшенні обсягів відновлення 

деталей, ін.).  

Зробити висновки по діяльність ремонтного підприємства, в яких відобра-

зити технічний стан МТП, РОБ господарства; недоліки в організації та техноло-

гії ремонтно-обслуговуючих робіт; можливі заходи підвищення якості ремонту. 

 

Отримати інформацію для виконання програми практики можна шляхом 

ознайомлення з первинною документацією ремонтної майстерні; в результаті 

безпосереднього спостереження за виробничими процесами,  обстеження діль-

ниць ремонтної майстерні; через бесіди з фахівцями інженерної служби, робіт-

никами ремонтної  майстерні підприємства. 

 

 

6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ. 

 

Студент може отримати індівідуальне завдання від керівника дипломного 

проекту. 
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7.  МЕТОДИ  НАВЧАННЯ: 

  

− практична робота в якості дублера керівника інженерної служби під ке-

рівництвом фахівця підприємства; 

− використання знань, отриманих при вивченні дисциплін «Ремонт ма-

шин та обладнання», 

− використання матеріалів комплексу навчально-методичного забезпе-

чення практики, які розроблені кафедрою. 

 

 

8  ПІДВЕДЕННЯ  ПІДСУМКІВ  ПРАКТИКИ 

 

Студенти звітують про виконання програми практики протягом місяця піс-

ля її закінчення. Основним елементом звітності є виконання дипломного проек-

ту. 

Форма звітності студента за практику – це подання письмового звіту на 

рецензування керівнику практики від навчального закладу. До письмового звіту 

додаються щоденник практики, та фото і відео матеріали.  

Оцінкою переддипломнорї практики є оцінка отриманна студентом при за-

хисті дипломного проекту.   

 

Вимоги до звіту, щоденнику про практику 

В звіті необхідно надати: 

1. Склад об’єктів і перелік робіт, які виконує ремонтно-обслуговуюча база 

господарства; показники оцінки її діяльності. 

2. План-графік ремонтів і технічних обслуговувань машин, розрахунки ви-

робничої програми ремонтної майстерні. 

3. Схема технологічного процесу ремонту машини, перелік необхідної тех-

нічної документації, відомість основного ремонтно-технологічного обладнання 

ремонтної майстерні. 

4. Плани компонувальні, розміщення обладнання на виробничих дільни-

цях. 

5. Чисельність і штат працівників майстерні.  

6. Аналіз витрат робочого часу робітника майстерні. План організаційно-

технічних заходів, що забезпечать підвищення продуктивності праці робітників 

майстерні. 

7. План технологічної підготовки ремонтного підприємства. 

8. Планові й фактичні витрати коштів на ремонт сільськогосподарської те-

хніки, у т.ч. на запасні частини й матеріали. 

9. Статті витрат, які включає собівартість ремонту машин. 

10. Оцінка результатів виробничої діяльності. Пропозиції з підвищення 

якості ремонту і ефективності роботи ремонтно-обслуговуючого підприємства. 

Звіт по практиці повинний мати наступну структуру: 
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1. Титульний аркуш (додаток 3) 

2. Зміст 

3. Вступ 

4. Основна частина 

5. Висновки та пропозиції 

6. Список літератури 

7. Щоденник 

8. Фотоматеріали 

Висновок керівника практики від кафедри 

Звіт має бути оформлений як на аркушах стандартного формату  

А4 рукописно або друковоно, так і частково у електронному вигляді (на елект-

ронних машинних носіях) з наскрізною нумерацією, з обов’язковим   врахуван-

ням стандартів. 

Щоденник практики повинний мати наступну структуру: 

1. Титульний аркуш; 

2. Відмітка про прибуття та вибуття студента; 

3. Календарний графік проходження практики; 

4. Робочі записи під час практики; 

5. Відгук і оцінка роботи студента на практиці. 

Усі розділи заповнюються безпосереднє студентом за винятком відгуку. 

 Щоденник повинен мати  підписі  відповідальної особи від бази практики,  

керівника практики від навчального закладу. Підписи відповідальної особи бази 

практики та керівника практики від бази практики) завіряється печаткою. 

 

9  МЕТОДИЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Комплекс навчально-методичного забезпечення практики; нормативні 

документи; методичні вказівки з практики. 
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