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1  ОПИС  ПРЕДМЕТА  НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Характеристика 

практики 

Спеціальність, освітній 

ступінь 

Вид та форма  

контролю практики 

Курс:    1 

 

Семестр:   2 

 

Кількість кредитів:  4  

 

Загальна кількість  

годин: 120 

 

Кількість тижнів:  4 

 

Кількість тижневих го-

дин:  30 

Шифр та назва спеціаль-

ності 

208 «Агроінженерія» 

 

 

Освітній ступень:  

магістр 

Вид практики: виробни-

ча 

 

Вид контролю: диф. за-

лік 

 

2  МЕТА  І  ЗАВДАННЯ 

 

Мета.  

- закріплення теоретичних знань, отриманих в процесі навчання;  

- придбання практичних навичок шляхом особистої участі в виробничій 

діяльності підприємства – бази практики;  

- придбання практичних навичок по технології й організації ремонту ма-

шин, по виконанню конкретних виробничих завдань;  

В результаті проходження практики формуються професійні компетенції 

майбутніх спеціалістів: здатність й готовність 

- аналізувати сучасні проблеми виробництва й вести пошук їх рішення;  

- організації технічного забезпечення виробничих процесів на підприємс-

тві;  

- організовувати надійну роботу складних технічних систем;  

- вести пошук інноваційних рішень;  

- проведення інженерних розрахунків для проектування систем і об'єктів;  

- самостійно здобувати за допомогою інформаційних технологій нові 

знання й уміння і використовувати їх в практичній діяльності.  

 

Завдання.  

- вивчення нормативно-правової й кадрової документації підприємства – 

бази практики; 

- аналіз основних напрямків розвитку підприємства – бази практики; 

- вивчення досвіду провідних спеціалістів по керуванню діяльністю підп-

риємства – бази практики; 

- придбання практичних навичок по аналізу й організації роботи підпри-

ємства – бази практики; 
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- вивчення й особиста участь у підготовці й прийнятті рішень керівником 

і фахівцями різних служб організації; 

- вивчення структури сучасного підприємства й аналізу ефективності йо-

го виробничо-фінансової діяльності; поглиблення знань по технологічним про-

цесам та придбання навичок в організації діагностування, технічного обслуго-

вування (ТО) і ремонту машин у сучасних умовах;  

- формування й розробка пропозицій по вдосконалюванню діяльності 

підприємства – бази практики; 

Практика проводиться на базі агроформувань  різних галузей АПК. 

 

3  РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Після проходження практики здобувач вищої освіти отримає наступні 

компетентності: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу   та синтез. Знання та розу-

міння предметної області та розуміння професії. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Здатність приймати обґрунтовані рішення; 

ЗК5. Здатність використовувати організаторські навички для планування робо-

ти колективу; 

ФК1. Здатність використовувати основи агрономії і тваринництва для обґрун-

тування механізованих технологічних процесів с.-г. виробництва. 

ФК2. Здатність обирати і використовувати механізовані технології виробницт-

ва, переробки, зберігання, транспортування та контролю якості продукції від-

повідно до конкретних умов сільськогосподарського виробництва. 

ФК3. Здатність організовувати використання сільськогосподарської техніки 

відповідно до вимог прикладної екології, принципів оптимального природоко-

ристування й охорони природи. 

ФК4. Здатність аналізувати та систематизувати науково-технічну інформацію 

для організації матеріально-технічного забезпечення агропромислового вироб-

ництва. 

ФК5. Здатність проводити менеджмент та  економічне обґрунтування доціль-

ності застосування технологій в агропромисловому виробництві, інженерно-

технічних заходів з підтримання машинно-тракторного парку в роботоздатному 

стані. 

ФК6. Здатність проектувати технологічний процес виробництва продукції і 

складати необхідну нормативну документацію. 

 

4  ОРГАНІЗАЦІЯ  ПРОВЕДЕННЯ  ПРАКТИКИ 

Організація практики здійснюється згідно з «Положенням про проведення 

практик студентів ТДАТУ» та цією программою. 

Парактика буде проходити з 25.05 по 19.06 (4 тижні). 



 5 

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.  

Керівництво практикою здійснюється керівником практики від підпри-

ємсьва, що є базою практики, та керівником практики від кафедри. 

Перед початком практики керівник практики від кафедри проводить збо-

ри, на яких доводить до відома студентів наказ ректора університету про роз-

поділення за базами практики, дає необхідні настанови щодо виконання про-

грами практики та проводить інструктаж з техніки безпеки при виконанні робіт 

під час проходження 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; 
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- 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; 

- 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 практику, повинні з’явитися у відділ кадрів під-

приємства. На підприємстві  студенти  проходять інструктаж 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 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 

Ознайомитись з складом ремонтно-обслуговуючої бази сільсь-

когосподарського підприємства, основними показникиками її 

виробничо-господарської діяльності. Отримати інструктаж з 

техніки безпеки та пожежної безпеки. 

1 

2 

Виконання виробничих завдань, збір, обробка й систематизація 

фактичного й інформаційного матеріалу, спостереження, вимі-

ри й інші види робіт.  

5 
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3 
Вивчити та проаналізувати організацію технічного сервісу на 

стадії забезпечення технікою споживача 
2 

4 
Вивчити та проаналізувати організацію технічного сервісу на 

стадії експлуатації машин 
2 

5 
Вивчити та проаналізувати організацію служби забезпечення та 

зберігання нафтопродуктів 
2 

6 Ознайомитись з організацією утілізації, техніки та матеріалів 2 

7 
Вивчити методи нормування сервісних робіт. Фотографія робо-

чого дня слюсарів-ремонтників. 
2 

8 
Порядок планування,  використання і обліку коштів, запасних 

частин і матеріалів на ремонт сільськогосподарської техніки 
2 

9 

Склад, структура і порядок визначення собівартості технічного 

обслуговівання техніки. Оцінити ефективність і надати пропо-

зиції щодо вдосконалення діяльності підприємства  

1 

10  Оформити звіт з проходження практики.  1 

 

5. ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Ознайомитись з складом ремонтно-обслуговуючої бази сільського-

сподарського підприємства, основними показникиками її виробничо-

господарської діяльності. Отримати інструктаж з техніки безпеки та по-

жежної безпеки. 

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. Виконання виробничих завдань, збір, обробка й систематизація факти-

чного й інформаційного матеріалу, спостереження, виміри й інші види ро-

біт.  

 

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

сподарстві, їх річний обсяг; кількість планових ремонтів основних видів машин, 
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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. Вивчити та проаналізувати організацію технічного сервісу на ста-

дії забезпечення технікою споживача. Для чього з`ясувати:  

 

- організацію й виконання послуг (робіт) по забезпеченню (постачанню) 

товаровиробників (споживачів) технікою, запасними частинами до неї, матеріа-

лами; 

- куплю-продаж нових і старих машин, зберігання й доставку їхнім спо-

живачам; 

- передпродажну підготовку машин (досборку, регулювання, обкатуван-

ня, заправлення паливом); 

- монтаж і пусконаладку технологічних машин і комплексів; 

- вивчення потреби й платоспроможного попиту на машини, послуги (ро-

боти); 

- рекламу машин, послуг (робіт). 

 

5.4. Вивчити та проаналізувати організацію технічного сервісу на ста-

дії експлуатації машин. Для чього зібрато інформацію по: 

 

- організації й виконанню технічного обслуговування й ремонту машин у 

гарантійний і післягарантійний періоди експлуатації; 

- зберіганню машин; 

- відновленню деталей; 

- утилізації машин; 

- доставці машин у ремонт і з ремонту; 

- організації використання машин у споживача; 

- навчанню персоналу споживача правилам експлуатації машин; 

- забезпеченню споживачів нормативно-технічною документацією й ре-

монтно-технологічним устаткуванням; 

- інформаційно-консультаційному забезпеченню споживача з питань екс-

плуатації машин. 
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5.5. Вивчити та проаналізувати організацію служби забезпечення та 

зберігання нафтопродуктів 

 

З`ясувати систему забезпечення підприємства паливо-мастильними матері-

алами. Які транспортні засоби і як в цьому задіяні. Як організоване зберігання 

ПММ, де і в яких ємностях. Як відбувається заправка техніки паливом. Меро-

приємства з техніки безпеки, та протипожежної безпеки. 

 

5.6 Ознайомитись з організацією утілізації, техніки та матеріалів 

 

Ознайомитись з порядком списання техніки та матеріалів та спрямування 

їх в утіль. Де і по якій схемі відбувається утілізація техніки та матеріалів. Чи 

отримує підприємство прибуток від утілізації. 

 

5.7 Вивчити методи нормування сервісних робіт. Фотографія робочого 

дня слюсарів-ремонтників. 

 

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. 

 

5.8. Порядок планування,  використання і обліку коштів, запасних ча-

стин і матеріалів на ремонт сільськогосподарської техніки. 

 

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. 

 

5.9. Склад, структура і порядок визначення собівартості технічного об-

слуговівання техніки. Оцінити ефективність і надати пропозиції щодо вдо-

сконалення діяльності 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; 
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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 підприємства; в результаті безпосе-

реднього спостереження за виробничими процесами,  обстеження дільниць ре-

монтної майстерні; через бесіди з фахівцями інженерної служби, робітниками 

підприємства. 

 

6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ. 

 

Студент може отримати індівідуальне завдання від керівника практики. 

Звіт з виконання індівідуального завдання оформлюється в вигляді реферату. 

Інформацію для виконання індівідуального завдання студент отримує на 

відповідних робочих місцях, в літературних на інтернет джерелах. 

Варіант №1 

1. Ознайомитись з будовою, принципом дії, конструкцією та основними техніч-

ними характеристиками обладнання для обкатки та випробування агрегатів гід-

равлічної начіпної системи трактора. 

2. Оформити звіт, в якому представити опис сучасного обладнання, що викори-

стовується  для обкатки та випробування агрегатів гідравлічної начіпної систе-

ми трактора. 

Варіант №2 

1. Ознайомитись з будовою, принципом дії, конструкцією та основними техніч-

ними характеристиками обладнання для обкатки та випробування агрегатів си-

стеми мащення двигуна. 

2. Оформити звіт, в якому представити опис сучасного обладнання, що викори-

стовується  для обкатки та випробування агрегатів системи мащення двигуна. 

Варіант №3 

1. Ознайомитись з будовою, принципом дії, конструкцією та основними техніч-

ними характеристиками обладнання для обкатки та випробування гідропідси-

лювача рульового керування. 

2. Оформити звіт, в якому представити опис сучасного обладнання, що викори-

стовується  для обкатки та випробування гідропідсилювача рульового керуван-

ня. 

 

 

 

Варіант №4 

1. Ознайомитись з будовою, принципом дії, конструкцією та основними техніч-

ними характеристиками обладнання для автоматичного вібродугового наплав-

лення наплавлення. 
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2. Оформити звіт, в якому представити опис сучасного обладнання, що викори-

стовується  для автоматичного вібродугового наплавлення наплавлення. 

Варіант №5 

1. Ознайомитись з будовою, принципом дії, конструкцією та основними техніч-

ними характеристиками обладнання для автоматичного наплавлення під шаром 

флюсу. 

2. Оформити звіт, в якому представити опис сучасного обладнання, що викори-

стовується  для автоматичного наплавлення під шаром флюсу. 

Варіант №6 

1. Ознайомитись з будовою, принципом дії, конструкцією та основними техніч-

ними характеристиками обладнання для наплавлення в середовищі захистних 

газів. 

2. Оформити звіт, в якому представити опис сучасного обладнання, що викори-

стовується  для наплавлення в середовищі захисних газів. 

Варіант №7 

1. Ознайомитись з будовою, принципом дії, конструкцією та основними техніч-

ними характеристиками обладнання для обкатки та випробування агрегатів па-

ливної апаратури дизельних двигунів. 

2. Оформити звіт, в якому представити опис сучасного обладнання, що викори-

стовується  для обкатки та випробування агрегатів паливної апаратури дизель-

них двигунів. 

Варіант №8 

1. Ознайомитись з будовою, принципом дії, конструкцією та основними техніч-

ними характеристиками обладнання для обкатки та випробування двигуна. 

2. Оформити звіт, в якому представити опис сучасного обладнання, що викори-

стовується  для обкатки та випробування двигуна. 

Варіант №9 

1. Ознайомитись з будовою, принципом дії, конструкцією та основними техніч-

ними характеристиками обладнання для розбирання та складання двигунів. 

2. Оформити звіт, в якому представити опис сучасного обладнання, що викори-

стовується  для розбирання та складання двигунів. 

Варіант №10 

1. Ознайомитись з будовою, принципом дії, конструкцією та основними техніч-

ними характеристиками обладнання для ремонту корпусних деталей.  

2. Оформити звіт, в якому представити опис сучасного обладнання, що викори-

стовується  для ремонту корпусних деталей. 

 

 

 

Варіант №11 

1. Ознайомитись з будовою, принципом дії, конструкцією та основними техніч-

ними характеристиками обладнання для розбирання та складання агрегатів тра-

нсмісії. 

2. Оформити звіт, в якому представити опис сучасного обладнання, що викори-

стовується  для розбирання та складання агрегатів трансмісії. 
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Варіант №12 

1. Ознайомитись з будовою, принципом дії, конструкцією та основними техніч-

ними характеристиками обладнання для обкатки та випробування агрегатів ав-

тотракторного електрообладнання. 

2. Оформити звіт, в якому представити опис сучасного обладнання, що викори-

стовується  для обкатки та випробування агрегатів автотракторного електрооб-

ладнання. 

Варіант №13 

1. Ознайомитись з будовою, принципом дії, конструкцією та основними техніч-

ними характеристиками обладнання для статичного та динамічного балансу-

вання деталей та вузлів. 

2. Оформити звіт, в якому представити опис сучасного обладнання, що викори-

стовується  для статичного та динамічного балансування деталей та вузлів. 

Варіант №14 

1. Ознайомитись з будовою, принципом дії, конструкцією та основними техніч-

ними характеристиками обладнання для випробування та регулювання елемен-

тів автоматики холодильних установок. 

2. Оформити звіт, в якому представити опис сучасного обладнання, що викори-

стовується  для випробування та регулювання елементів автоматики холодиль-

них установок. 

Варіант №15 

1. Ознайомитись з будовою, принципом дії, конструкцією та основними техніч-

ними характеристиками обладнання для випробування та ремонту елементів 

водопостачальної мережи. 

2. Оформити звіт, в якому представити опис сучасного обладнання, що викори-

стовується  для випробування та ремонту елементів водопостачальної мережи. 

Варіант №16 

1. Ознайомитись з будовою, принципом дії, конструкцією та основними техніч-

ними характеристиками обладнання для обкатки та випробування вакуумних 

насосів доїльних установок. 

2. Оформити звіт, в якому представити опис сучасного обладнання, що викори-

стовується  для обкатки та випробування вакуумних насосів доїльних устано-

вок. 

 

 

 

 

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. 
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8  ПІДВЕДЕННЯ  ПІДСУМКІВ  ПРАКТИКИ 

 

Студенти звітують про виконання програми з початку наступного семест-

ру. Форма звітності студента за практику – це подання письмового звіту на ре-

цензування керівнику практики від навчального закладу. До письмового звіту 

додається щоденник та фото-відео матеріали в вигляді презентації.  

 З початку наступного симестра проводиться науково практична конфере-

нція з підведення підсумків практики, де студенти доповідають за допомогою 

презентації про результати проходження практики. 

Підведення підсумків практики повинно бути оцінено заліком з  диферен-

ційованою оцінкою.  

Основу змісту звіту, щоденнику повинні складати особисті спостереження, 

критичний аналіз, співставлення, оцінювання технічних засобів, процесів орга-

нізації праці, а також особисті раціоналізаторські пропозиції, зауваження, ви-

сновки. 

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. Фотоматеріали 

Висновок керівника практики від кафедри 

У звіту має бути стисло та конкретно описано роботи, особисто виконані 

студентом під час практики.  

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 і переплетений. 

Щоденник практики повинний мати наступну структуру: 

1. Титульний аркуш (додаток 3); 

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,  ке-

рівника практики від навчального закладу. Підписи відповідальної особи бази 
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практики та керівника практики від бази практики) завіряється печаткою. 

В звіті необхідно надати: 

1. Перелік робіт, які виконує підприїмство технічного сервісу; показники 

оцінки його діяльності. 

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

3. Технологічний процес виконання робіт на підприємстві, перелік необ-

хідної технічної документації, відомість основного ремонтно-технологічного 

обладнання. 

4. Плани компонувальні, розміщення обладнання на виробничих дільни-

цях. 

5. Чисельність і штат працівників сервісного підприємства.  

6. Організація постачання запасних частин, ремонтних матеріалів та наф-

топродуктів. 

7. Організація на підприємстві гарантійного та післягарантійного обслу-

говування, зберігання машин, відновлення деталей, утилізації, доставці машин 

у ремонт і з ремонту, та інше. 

Перелік питань, що  виносяться  на  залік 

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 про-

ведення 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 ремон-

тно-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 

Оцінка знань за модуль складається з суми балів отриманих студентом: 

− при виконанні робіт на закріплених робочих посадах підприємства,  

− якості оформлення звіту, 

− відкритого захисту звіту на кафедрі.   

Залік з практики встановлюється за підсумковою оцінкою практичної ро-

боти, якості виконання звіту та його захисту. Максимальна оцінка знань скла-

дається, виходячи з складання звіту згідно розділів таблиці пункту 4, максима-

льна оцінка − 55 балів. 

Самостійна робота (оформлення звіту) – 30 балів. 

Захист звіту – 15 балів. 

Захист звіту відбувається в вигляді науково-практичної конференції. 

Студент, який не виконав програму практики і отримав незадовільну оцін-

ку при складанні заліку, направляється на практику повторно в період навчаль-

ного семестру або канікул. 
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За підсумком практики викладач – керівник практики складає звіт.  

 

9  МЕТОДИЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Комплекс навчально-методичного забезпечення практики; нормативні 

документи; методичні вказівки з практики. 
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11 РЕСУРСИ  

 

Інформаційний фонд, документи звітності та обліку підприємства, техні-

чна та технологічна документація, обладнання та прилади  ремонтно-технічної 

бази. 

 

 

 


