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1  ОПИС  ПРЕДМЕТА  НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Характеристика 

практики 

Спеціальність, освітній 

ступінь 

Вид та форма  

контролю практики 

Курс:    2 

 

Семестр:   4 

 

Кількість кредитів:  4  

 

Загальна кількість  

годин: 120 

 

Кількість тижнів:  4 

 

Кількість тижневих го-

дин:  30 

Шифр та назва спеціа-

льності 

208 «Агроінженерія» 

 

 

Освітній ступінь:  

магістр 

Вид практики: передди-

пломна 

 

Вид контролю:  залік 

 

2 МЕТА І ЗАВДАННЯ 

МЕТА вивчити стуктуру ремонтно - обслуговуючої системи підприєм-

ства, регіона;  ознайомитися із прогресивними формами організації праці в 

агрофомуваннях  з різними формами власності; сучасними технологіями та 

технологічним обладнанням з технічного сервісу машин.  

        ЗАВДАННЯ оволодіти практичними навиками аналізу  організації та  

технології складових  технічного сервісу сільськогосподаської техніки ; 

ознайомитись з методикою впровадження в виробництво досягнень науки та 

техніки, передовими методами праці в ремонтному виробництві, оволодіти 

методикою економічного аналізу основних показників діяльності підприємс-

тва. 

Практика проводиться на базі агроформувань  різних галузей АПК. 

 

3  РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

За результатами практики студент повинен 

знати: 

- задачі, які вирішує інженерна служба підприємства, зокрема в сфері 

технічного сервісу (ремонту ,  технічного обслуговування) машин; 

- чинники, які впливають на  функціонування інженерно-технічної 

служби підприємства; 

       - прогресивні  технології  процесів технічного сервісу машин та облад- 

  нання; 

       - сучасне технологічне обладнання, що застосовуються при ремонті та 
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          обслуговуванні техніки та обладнання; 

- ефективні форми організації  робіт при проведенні ремонту та техніч-

ного обслуговування машин та обладнання ; 

          -  перспективи розвітку інженерного забезпечення підприємства; 

вміти: 

- на підставі техніко-економічних показників виробничої діяльності  

оцінювати ефективність роботи інженерної служби підприємства; 

- оцінювати рівень технічного та технологічного забезпечення, їх від-

повідності сучасним вимогам; 

- розробляти технологію робіт при проведенні ТО, діагностики та ре-

монту  машин; 

- аналізувати якість проведення ТО та ремонту техніки; 

-  призначати заходи щодо забезпечення технічної готовності машин; 

- складати плани роботи інженерної служби на рік, на перспективу 

отримати практичні навички:  

- з аналізу  функціонування інженерної служби  в сільськогосподарсь-

ких підприємствах будь-якої форми власності; 

- з визначення показників ефективності    технічного сервісу техніки; 

- з формулювання  поточних технічних завдань працівникам інженер- 

  ної служби;   

-  з ефективного розв’язування  виробничих ситуацій; 

 

4 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

Організація переддипломної практики здійснюється згідно з «Поло-

женням про проведення практик студентів ТДАТУ» та цією программою. 

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

Практика проводиться на базі агроформувань  різних галузей АПК. ро-

зділів ремонтно-обслуговуючої бази.  

Основне завдання практики: зібрати необхідний матеріал для виконан-

ня дипломної роботи. 

Керівництво практикою здійснюється керівником практикої від кафед-

ри. 

Перед початком переддипломної практики керівник практики від кафе-

дри проводить збори, на яких доводить до відома студентів наказ ректора 

університету про розподілення за базами практики, дає необхідні настанови 

щодо виконання програми практики та проводить інструктаж з техніки без-

пеки при виконанні робіт під час проходження переддипломної практики. 

Обов’язки  призначеного кафедрою  керівника практики від кафедри: 
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- забезпечити проведення всіх організаційних заходів перед відправ-

ленням студентів на практику; 

- забезпечити високу якість проходження практики і сувору відповід-

ність її навчальному плану та програмі; 

- контролювати дотримання студентами-практикантами правил внут-

рішнього розпорядку під час проходження практики; 

- здійснювати поточний контроль проходження практики відповідно з 

календарним графіком; 

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

брати матеріали для виконання курсового  та дипломного проектів; 

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

федрою; 

- 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 

практики, а також пропозиції та зауваження з удосконалення  практичної під-

готовки студентів; 

- інформувати адміністрацію університету  та баз практики  з усіх пи-

тань організації й проведення практики. 

Обов’язки керівника практики від підприємства: 

- організувати проходження практики закріплених за ним студентів у 

тісному 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 практикан-

тів, 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; 

- після проходження практики ознайомитися зі звітом, оцінити звіт, 

підписати щоденник і звіт, дати відгук i оцінити роботу студента за період 

проходження практики. 

До проходження переддипломної  практики  допускають студентів, які 

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

повідний запис у журналі реєстрації. 
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Студенти, які прибули на переддипломну практику, повинні з’явитися 

у відділ кадрів підприємства. На підприємстві  студенти  проходять інструк-

таж з техніки безпеки, їм призначають  керівника практики від підприємства. 

Студентів зараховують на практику наказом підприємства. 

У період проходження практики студент повинен: 

- виконувати завдання, передбачені програмою практики та календар-

ним графіком; 

- працювати на робочому місці, яке вказано керівником практики від 

підприємства і нести відповідальність за виконану роботу та її результати на-

рівні зі штатними робітниками; 

- суворо дотримуватися правил техніки безпеки та охорони праці; 

- підпорядковуватися діючим правилам внутрішнього трудового розпо-

рядку підприємства; 

- систематично вести щоденник проходження практики. 

 Практика розподілена на три модуля:  

Модуль 1: «Вивчення діяльності інженерної служби  підприємства. По-

шук та накопичення інформації в структурних підрозділах» 

Модуль 2: « Самостійно-індивідуальна робота: аналіз зібраного матері-

алу, оформлення звіту» - 30 балів. 

Модуль 3: «Захист звіту» - 15 балів. 

Календарний план проходження практики 

№ 

ро-

бо-

ти 

Види робіт 
Кількість 

год. 

Кількість 

балів 

Обладнання, 

матеріали, 

прилади 

ТЗН, літера-

тура 

Форми  

звітності 

1 Вивчити та проаналізува-

ти структуру інженерної 

служби господарства, 

принципи організації ре-

монту та обслуговування 

сільськогосподарської те-

хніки та обладнання. 

Проаналізувати сфери ін-

женерної діяльності (про-

ектування, планування, 

організація, управління) 

20 5 Річні звіти  Звіт  
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2 Розглянути інженерно-

технічний комплекс гос-

подарства, що включає 

основну виробничу сис-

тему (МТП і кваліфіка-

ційний склад механізато-

рів), систему забезпечен-

ня виробництва (пункти 

заправки техніки), систе-

му технічного обслугову-

вання і ремонту (пункт 

ТО, майстерня, машинний 

двір з відповідним персо-

налом), систему управ-

ління (інженерно-технічна 

служба) підприємства 

30 10 Ремонтно-

технічна ба-

за 

Звіт 

3 Визначити критерії ефек-

тивності ремонтного ви-

робництва господарства. 

Провести аналіз виробни-

чих ситуацій та причинно-

наслідкових зв’язків в 

сфері обслуговування і 

ремонту машин. Визначи-

ти фактори, які впливають 

на ефективність ремонту 

машин 

20 10  Звіт 

4 Визначити характерні за-

дачі оптимізації потуж-

ностей і розміщення ро-

біт за ремонтними 

об’єктами, які вирішу-

ються методом лінійного 

програмування 

20 10 Інженерно-

технічна до-

кументація 

Звіт 

5 Вивчити структурне і ка-

лендарне планування те-

хнічного обслуговування 

і ремонту машин, яке 

здійснюється в господар-

стві 

20 10  Звіт 
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6 Проаналізувати ефектив-

ність роботи систем ма-

сового обслуговування 

(пункт ТО, паливо-

заправні станції, пересу-

вні агрегати 

ТО).Проаналізувати види 

прогнозування, які вико-

ристовуються в госпо-

дарстві для складання пе-

рспективних річних та 

короткострокових планів 

з технічного обслугову-

вання та ремонту машин 

10 15 Річні звіти 

господарства 

Звіт 

 Загалом 120 60   

 

 

5 МЕТОДИ НАВЧАННЯ  

Безпосередня участь  в якості дублера одного з  керівників інженерної 

служби підприємства, співбесіди із фахівцями структурних підрозділів.  Ви-

користання знань, отриманих при вивченні дисциплін «Ремонт машин», «Те-

хнологія технічного обслуговування», «Технологія ремонту», « Проектуван-

ня сервісних підприємств», «Аналіз технічних систем» 

 Використання матеріалів комплексу навчально-методичного забезпе-

чення проходження практики, які розроблені кафедрою. 

 

6 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

Студенти звітують про виконання програми практики протягом місяця 

після її закінчення. Основним елементом звітності є виконання дипломного 

проекту. 

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 

захисті дипломного проекту.   

 

Вимоги до звіту, щоденнику про практику 

В звіті необхідно надати: 

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

за господарства; показники оцінки її діяльності. 

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

виробничої програми ремонтної майстерні. 
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3. Схема технологічного процесу ремонту машини, перелік необхідної 

технічної документації, відомість основного ремонтно-технологічного обла-

днання 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 робіт-

ників майстерні. 

7. План технологічної підготовки ремонтного підприємства. 

8. Планові й фактичні витрати коштів на ремонт сільськогосподарської 

техніки, 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 підприємст-

ва. 

Звіт по практиці повинний мати наступну структуру: 

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 еле-

ктронних машинних носіях) з наскрізною нумерацією, з обов’язковим   вра-

хуванням 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 практи-

ки,  керівника практики від навчального закладу. Підписи відповідальної 

особи бази практики та керівника практики від бази практики) завіряється 

печаткою. 

 

7. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Комплекс навчально-методичного забезпечення практики; нормативні 

документи; методичні вказівки з практики.  
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8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО  ВИНОСЯТЬСЯ  НА  ЗАХИСТ ЗВІТУ 

1. Які заходи застосовуються для керування технічним станом машин? 

2. Які складові   визначають систему ремонта і обслуговування машин ? 

3. Що однозначно визначає вибір рішення про зміст, місце і строки 

проведення ремонтів ?  

4.  Які показники застосовуються для оцінювання  ефективності діючої 

системи ремонта і обслуговування машинно-тракторного парку ? 

5. Які  основні чинники  впливають на якість ремонту? 

6.Стан і перспективи подальшого розвітку агропформування, його ре-

монтно-обслуговуючої бази. 

7.Основні напрямки забезпечення ефективності ремонтно-

обслуговуючої системи 

8. Оцінка механізації виробничих процесів 

9. Фактори, що враховуються при механізації процесів ремонту  

 10.Технологічна документація ремонтного виробництва 

 

9. ЛІТЕРАТУРА 

1.Ремонт машин /за ред. О.І.Сідашенка  та А.Я. Поліського . – К.: Урожай, 

1994. –400с. 

2.Ремонт машин /под ред. Н.Ф.Тельнова . – М: Агропромиздат, 1992. – 560с. 

3.Обладнання ремонтних підприємств / М.І.Черновол та інш. – К.: Уро-

жай,1996. – 272с. 

 

10 РЕСУРСИ  

Інформаційний фонд , документи звітності та обліку  підприємства, те-

хнічна та технологічна документація, обладнання та прилади  ремонтно-

технічної бази. 

 


