
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП24; 

2. Назва:  Переддипломна практика; 

 3. Тип: обов’язкова;  

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

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:   8;  

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; изначати форму організації виробництва на об’єктах 

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

використання в рослинництві, машино використання у тваринництві; 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: -; 

12. Зміст курсу: вивчення структуру керування підприємством; вивчення умов функціонування 

інженерно-технічної служби господарства;  вивчення техніки та сільгоспмашин, які застосовуються 

при вирощуванні культур; аналіз організації робіт при проведенні технічного обслуговування 

тракторів і автомобілів та сільськогосподарських машин; вивчення  сучасних систем ремонту та 

технічного обслуговування сільськогосподарської техніки та обладнання; зміст основних 

технологічних операцій та основне технологічне обладнання для ремонту машин; вивчення 

прогресивних методів ремонту й форм організації виробництва на об’єктах ремонтно-обслуговуючої 

бази; 
13. Рекомендовані навчальні видання: 1. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. 

офіц. – [Уведено вперше ; чинний від 2016-07-01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. 

2. Булей І.А. Проектування підприємств з виробництва і ремонту сільськогосподарських машин: 

навч. посібник / І.А. Булей. – К.: Вища школа, 1993. – 287 с. 

3. Бутейко В.Г. Ремонт машин в АПК України: організація, проектування, оптимізація / В.Г. Бутейко. 

− Дніпропетровськ, ДДАУ, 1998. – 159 с. 

4.Приборы, технологии и оборудование для технического сервиса в АПК: каталог. – М.: ФКНУ 

«Росинформагротех», 2009. – 160 с. 

5. Ремонт машин / за ред. О.І. Сідашенка, А.Я. Поліського. – К: Урожай, 1994. – 400 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 у 8 семестрі.  

   Поточний контроль (100 балів): опитування, оцінювання звіту;                           

16. Мова викладання: українська. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code:.ПП24; 

2. Title:  pre-diploma practice   ; 

3. Type: Required; 

4. Higher education level:  І (bachelor); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4; 

6. Semester when the discipline is studied:  8; 

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: analyze the production 

activity of the farm in terms of performance; to develop technology of works and carrying out maintenance 

and diagnostics of machines; to apply in practice equipment, diagnostic devices and equipment in the 

assessment of the technical condition of assemblies, units and systems of tractors and cars; analyze the 

quality of organization and technology of maintenance and repair of equipment; to plan the repair and 

maintenance of machines of the enterprise; to substantiate the technology of repair and maintenance of 

machines of the enterprise; to come up with a form of organization of production at the facilities of the repair 

and maintenance base (in the repair shop, at the point of maintenance, in the garage). 

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, lifting, transporting 

and transport equipment, tractors and cars; machine for use in crop production, machine for use in animal 

husbandry; 

Disciplines studied suputno with the specified discipline:  -; 
12. Course contents: studying the structure of enterprise management; study of conditions of functioning of 

engineering and technical service of economy; study of machinery and agricultural machinery used in 

growing crops; analysis of the organization of works during the maintenance of tractors and cars and 

agricultural machines; study of modern systems of repair and maintenance of agricultural machinery and 

equipment; maintenance of basic technological operations and basic technological equipment for repair of 

machines; study of advanced repair methods and forms of production organization at the facilities of the 

repair and service base; 

13. Recommended educational editions: 1. DSTU 8302: 2015. Information and documentation. 

Bibliographic reference. General provisions and rules of drafting / Nat. standard of Ukraine. - Kind. offic. - 

[Introduced for the first time; effective 2016-07-01]. - Kyiv: UkrNDNC, 2016. 17 p. 

2. Buley IA Designing of agricultural machinery manufacturing and repair companies: textbook. manual / IA 

Boulevard. - K .: High School, 1993. - 287 p. 

3. Buteyko VG Repair of cars in the agroindustrial complex of Ukraine: organization, design, optimization / 

V.G. Buteyko. - Dnepropetrovsk, SDAU, 1998. - 159 p. 

4. Devices, technologies and equipment for technical service in the agricultural industry: catalog. - M .: FCU 

"Rosinformagrotech", 2009. - 160 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 in semester 8.    Current control (100 points): survey, evaluation of the report; 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


