
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП23; 

2. Назва:  Практика виробничо-експлуатаційна; 

 3. Тип:обов’язкова;  

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:   6;  

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: д.т.н., професор кафедри 

будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання Налобіна О.О. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: - проводити 

за експлуатаційними показниками аналіз виробничої діяльності господарства;  розробляти 

технологію робіт та проведення ТО й діагностики машин;  застосовувати на практиці обладнання, 

діагностичні прилади й устаткування при оцінці технічного стану вузлів, агрегатів і систем тракторів 

і автомобілів;  аналізувати якість організації та технології проведення ТО та ремонту техніки;  

планувати проведення ремонтів та ТО машин підприємства; обґрунтовувати технологію проведення 

ремонтів та ТО машин підприємства;  визначати форму організації виробництва на об’єктах 

ремонтнообслуговуючої бази (в ремонтній майстерні, на пункті ТО, в автогаражі).  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, в т.ч. в 

умовах підприємств, контрольні заходи - залік; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: сільськогосподарські машини, 

вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка, трактори і автомобілі;  

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: сільськогосподарські машини; 

12. Зміст курсу: Структура управління і організація виробництва в господарстві; технологія та 

комплексна механізація виробничих процесів у рослинництві; операційна технологія механізованих 

робіт; вивчення використання МТП; технічне обслуговування машинно-тракторного парку; охорона 

праці в господарстві; 

13. Рекомендовані навчальні видання: 1.Ільченко В.Ю. Машиновикористання в землеробстві./Ільченко 

В.Ю., Нагірний Ю.П., Джолос П.А. та ін..; за ред.. В.І. Ільченка і Ю.П. Нагірного. - К.:Урожай, 1996.-384с.  

2. Лімоніт А.С. Практикум із машино використання в рослинництві; навч. Посібник/ Лімонт А.С., Мельник 

1.1. Малиновський А.С. та ін.; за ред. 1.1.Мельника. - К.:Кондор, 2004.-284с.  

3. Нагірний Ю.П. Обґрунтування інженерних рішень. -К.:Урожай, 1994.- 216с.  

4. Механізовані польові роботи. Методика розрахунку норми виробітку га 52 витрати палива. Книги 1,2,3,4,5.-

К.:»Комплекс Віта», 1998. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
Самостійної роботи – 90 год. Разом – 90год.  

Методи: наочне навчання,  індивідуальні завдання, практичні завдання у виробничих умовах;  

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 Підсумковий контроль (100 балів):залік  в кінці 6 семестру.  

16. Мова викладання: українська. 

 

  Завідувач кафедри                                                                                С.В. Кравець, д.т.н., професор. 

 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code:.ПП23; 

2. Title:; Рrogram of the production and operation practice  

3. Type: Required; 

4. Higher education level:  І (bachelor); 

5. Year of study, when the discipline is offered:  3; 

6. Semester when the discipline is studied:  6; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Olena O. Nalobina, doctor, 

Professor. 

9. Results of studies: after the study of discipline a student must be capable: - to conduct the analysis of 

production activity of economy on operating indexes;  to develop technology of works and leadthrough 

diagnostics of machines;  to apply an equipment, diagnostic devices and equipment at the estimation of the 

technical state of knots, aggregates and systems of tractors and cars in practice;  to analyse quality of 

organization and technology of leadthrough to repair of technique;  to plan the leadthrough of repairs and 

machines; 

10. Forms of organizing classes: Lectures, independent work, practical training, incl.  in business 

conditions, control measures are an exam; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: agricultural machines, vantazhopidyomna, 

transporting and transport technique, tractors and cars; 

Disciplines studied suputno with the specified discipline: agricultural machines; 
12. Course contents: A management structure and organization of production is in an economy; technology 

and complex mechanization of production processes is in a plant-grower; operating technology of the 

mechanized works; study of the use of MTP; technical maintenance of mashinno-traktornogo park; a labour 

protection is in an economy; 

13. Recommended educational editions: 1.Ilchenko V.Yu.  Mechanical use in agriculture / Ilchenko 

V.Yu., Nagirnyy YP, Jolos PA  etc..;  edited by V.I.  Ilchenko and Yu.P.  Of the upland.  - K.: Harvest, 

1996.-384s. 

 2. Limonite AS  Workshop on machinery for use in crop production;  teach.  Manual / Limont AS, Melnik 

1.1.  Malinovsky AS  etc.;  in a row.  1.1.Miller.  - K.: Condor, 2004.-284s. 

 3. Nagirny YP  Justification of engineering decisions.  -K .: Harvest, 1994. - 216s. 

 4. Mechanized field work.  Method of calculating the rate of production ha 52 fuel consumption.  Books 

1,2,3,4,5.-K .: "Vita Complex", 1998. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: Independent work - 90 hours.  Total - 

90 years. 

 Methods: visual training, individual tasks, practical tasks in production conditions; 

15. Forms and assessment criteria: The rating is based on a 100-point scale. 

  Final control (100 points): credit at the end of 6 semesters. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of the department BDMSGMio    S.V. Kravets, Ph.D., professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


