
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП22; 

2. Назва:  Практика навчальна (робота на машинах і обладнанні); 

 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: 
 - виконувати комплектування та проводити щозмінний технічний огляд, плановий огляд і організовувати  

зберігання сільськогосподарської техніки;  

- керувати тракторами, комбайнами і та ін.; 

 - оцінювати їх технічний стан і готовність до роботи;  

-проводити технічне обслуговування тракторів і усувати неполадки в роботі;  

- здійснювати контроль якості польових механізованих робіт; 

 - встановлювати техніку на зберігання в відповідності з вимогами ДСТУ.  

10. Форми організації занять: 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: Підготовка до практики; вивчення ДСТУ та інших нормативних матеріалів, необхідних для 

роботи з машинами та обладнанням; проходження інструктажу з техніки безпеки. Ознайомлення з вимогами 

до роботи на відповідних машинах (обладнанні). Практична робота на машинах (обладнанні). Виконання 

практичних завдань щодо технічного обслуговування машин (обладнання). Складання звіту. Захист звіту. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 1. Сидашенко А.И. Теоретические основы технологии ремонта 

машин / А.И. Сидашенко, А.А. Науменко. – Т.1. Харьков: ХНТУСХ, 2005. – 590 с. 

2. Пучин Е.А. Технология ремонта машин / [Е.А. Пучин, В.С. Новиков, Н.А. Очковский и др.]; под ред. Е.А. 

Пучина. – М.: Колос. 2007. – 488 с.  

3. Сідашенко О.І. Практикум з ремонту машин / [О.І. Сідашенко, Т.С. Скобло, В.А. Войтов та ін]; за ред. О.І. 

Сідашенко, О.В. Тіхонова. – Харків: ХНТУСГ, 2007. – 415 с.  

4. Автухов А.К. Проектирование ремонтно-технологической документации / А.К. Автухов, А.В. Тихонов, В.А. 

Бантковский, В.Ф. Карпусенко. – Харьков: ХГТУНС, 2001. – 45 с.  

5. Восстановление деталей машин: Справочник / [Ф.И. Пантелеенко, В.П. Лялякин, В.П. Иванов, В.М. 

Константинов]; под ред. В.П. Иванова. – М.: Машиностроение, 2003. – 672 с.  

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

Методи: наочний (плакати, ДСТУ, інструкції);  індивідуальні завдання, практичні завдання у 

виробничих умовах;  

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

    Підсумковий контроль: залік в кінці 6 семестру.  

   Поточний контроль (100 балів): опитування, оцінювання практичних завдань;                           

16. Мова викладання: українська. 

 

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

 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code:.ПП22; 

2. Title:; Practical training (work on machines and equipment); 

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 studying the discipline the student should be able to: 

- to carry out picking and to carry out constant technical inspection, routine inspection and to organize 

storage of agricultural machinery; 

 - manage tractors, combines, etc .; 

  - assess their technical condition and readiness for work; 

 - to carry out maintenance of tractors and to eliminate malfunctions at work; 

 - to carry out quality control of field mechanized works; 

  - install the equipment for storage in accordance with the requirements of DSTU. 

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 machinery, hoisting, transporting 

and transport equipment, tractors and cars; 

Disciplines studied suputno with the specified discipline: agricultural machinery; 
12. Course contents: :Preparation for practice;  study of DSTU and other regulatory materials necessary for 

work with machines and equipment;  safety training.  Familiarization with the requirements to work on the 

appropriate machines (equipment).  Practical work on machines (equipment).  Practical tasks for the 

maintenance of machines (equipment).  Reporting.  Report protection; 

13. Recommended educational editions: 1. Sidashenko AI  Theoretical foundations of the technology of 

repairing machines / A.I.  Sidashenko, A.A.  Naumenko.  - Vol.1.  Kharkov: KhNTUSH, 2005. - 590 p. 

 2. Puchin EA  Technology of machine repair / [Е.А.  Puchin, V.S.  Novikov, NA  Ochkovsky et al.];  ed.  EA  Gulf.  - 

M .: Colossus.  2007. - 488 p. 

 3. Sidashenko OI  Workshop on machine repair / [O.I.  Sidashenko, TS  Skoblo, V.A.  Voitov and others];  in a row.  

OI  Sidashenko, OV  Tikhonov.  - Kharkiv: KhNTUSG, 2007. - 415 p. 

 4. Autukhov AK  Designing repair and technological documentation / AK.  Autukhov, A.V.  Tikhonov, VA  

Bantkovsky, V.F.  Karpusenko.  - Kharkov: KhGTUNS, 2001. - 45 p. 

 5. Restoration of machine parts: Directory / [F.I.  Panteleyenko, V.P.  Lelyakin, VP  Ivanov, V.M.  Konstantinov];  

ed.  V.P.  Ivanova.  - M .: Mechanical Engineering, 2003. - 672 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 90 years.  independent work.  Total - 

90 years. 

 Methods: visual (posters, DSTU, instructions);  individual tasks, practical tasks in production conditions; 

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

  Final control: credit at the end of semester 6. 

  Current control (100 points): survey, evaluation of practical tasks; 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


