
 



 



 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Практичне навчання є обов'язковою і невід'ємною складовою 

частиною процесу підготовки фахових молодших бакалаврів у вищих 

навчальних закладах. 

Метою практичного навчання є оволодіння студентами сучасними 

методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої 

професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному 

закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних 

рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах: 

виховання потреби поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в 

практичній діяльності. 

Практичне навчання студентів передбачає безперервність та 

послідовність його проведення при одержанні потрібних кваліфікаційних 

рівнів: фахових молодших бакалаврів, бакалавр, магістр.  

Дана програма практики розроблена на основі: 

• положення про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України, затвердженого наказом 

Міністерства освіти України від 08.04.1993р. №93; 

• стандарту фахової передвищої освіти фахового молодшого 

бакалавра галузі знань   20   «Аграрні   науки   та   

продовольство»,   спеціальності 208 «Агроінженерія» від 

11.01.2022 р. № 15. 

• освітньо – професійної програми «Агроінженерія» 

http://www.ltklntu.org.ua/%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%8

2%d0%bd%d1%96-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%

b8/ 

• особливостей галузі, в якій буде працювати випускник після 

закінчення навчання;  

• особливостей бази практичного навчання.  

Основні принципи, які повинні здійснюватися в процесі 

практичного навчання: 

• тісне поєднання практичного навчання з теоретичним; 

• безперервність і послідовність при одержанні потрібного і 

достатнього обсягу практичних знань та умінь відповідно до 

кваліфікаційної характеристики спеціаліста;  

• організація практики по етапах зростання складності навчальних 

завдань; поєднання навчання з корисною працею; 

• проведення  практики  на  базі  сучасної техніки,  передової 

технології  сільськогосподарського виробництва.  

Програмою передбачені такі види практики: 

1. навчальна; 



2. технологічна; 

3. переддипломна. 

 

1.   Бази практики 

Практичне навчання студентів вищих навчальних закладів проводяться 

на базах практики, які відповідають вимогам навчального плану по 

підготовці спеціаліста. 

Як бази використовуються навчально-виробничі майстерні, 

автотрактодроми, полігони, дослідно-колекційні поля, сільськогосподарські 

підприємства, науково-виробничі підрозділи вищих навчальних та 

дослідницьких закладів, фермерські господарства, ремонтні заводи та інші 

підприємства. 

Виробничі практики проводяться в умовах навчально-виробничих 

підрозділів навчальних і дослідних закладів, передових 

сільськогосподарських підприємств і господарств різних форм власності. 

При наявності у вищих навчальних закладах державних, регіональних 

замовлень на підготовку спеціалістів, бази практики надають цим закладам 

органи, які формували замовлення на спеціалістів. 

При підготовці спеціалістів вищими навчальними закладами за 

цільовими договорами з сільськогосподарськими підприємствами, 

організаціями і установами бази практики передбачаються у цих договорах. 

При підготовці студентів-іноземців по контракту бази практики 

можуть бути розташовані на території країни-замовника. 

З базами практики навчальні заклади завчасно укладають договори на 

її проведення. Тривалість дії договорів погоджується договірними строками. 

Бази практики в особі їх керівників разом з керівниками навчальних 

закладів несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики 

студентів. 

Студенти під час проходження виробничої технологічної практики 

повинні бути зараховані на штатні посади, робота на яких відповідає вимогам 

програми практики. 

 

2. Організація і керівництво практичним навчанням 

 

Відповідальність за організацію, проведення і контроль практичного 

навчання покладається на керівників з вищих навчальних закладів. 

Загальну організацію, проведення і контроль за якість практичного 

навчання в технікумах, коледжах здійснює заступник директора з 

практичного навчання. 

До керівництва навчальними та виробничими практиками залучаються 

досвідчені викладачі спеціальних та профілюючих дисциплін, а також 

директори та їх заступники, завідуючі відділеннями, які брали безпосередньо 

участь в навчальному процесі, по якому проводяться практики. 

Для керівництва практикою по формуванню робітничих професій: 

слюсаря по ремонту сільськогосподарських машин, тракториста-машиніста 



категорії «А», «В», «С», водія категорії «В», «С» залучаються майстри 

виробничого навчання. 

При проведенні навчальних практик при необхідності навчальна група 

поділяється на дві підгрупи кількістю не менше 8... 10 студентів. 

Навчальна та виробнича практики можуть здійснюватися як шляхом 

чергування з теоретичними заняттями по днях і тижнях, так і 

концентрованими періодами. 

Навчальні практики з окремих предметів можуть проводитись 

комплексно, а також по системі індивідуально-бригадної форми організації 

праці. 

Тривалість робочого дня студентів під час навчальної практики - 6...8 

академічних годин, а на підприємствах - у відповідності з діючим 

законодавством. 

Тривалість робочого тижня в період навчальної практики - 36 год., в 

період технологічної і переддипломної - 41 година. 

Під час навчальної практики студенти ведуть щоденники, які 

систематично перевіряються керівником 

практики. 

По закінченні навчальної практики студентам виставляються оцінки по 

результатах перевірки звітів та їх роботи під час практики. 

По закінченні навчальної практики на одержання робочої професії 

слюсаря по ремонту сільськогосподарських машин студенти здають 

кваліфікаційні іспити кваліфікаційній комісії, яка призначається керівником 

навчального закладу. 

Кваліфікація водія категорії «В», «С» присвоюється сервісними 

центрами МВС , а тракториста-машиніста категорії «А», «В», «С», - органами 

Держтехнагляду у встановленому порядку. 

Студент, який здає іспит, повинен у відповідності з тарифно-

кваліфікаційною характеристикою відповідного розряду по професії 

самостійно виконати найбільш характерні роботи даного виду виробництва і 

відповісти на питання, які випливають з вимог до рівня знань, закладених в 

тарифно-кваліфікаційній характеристиці робочої професії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематичний план 

Практичної підготовки для студентів спеціальності 

208 «Агроінженерія» 

№ 

п/п 
Вид практики 

Кількість 

кредитів 

Кількість 

тижнів 

Всього 

аудиторних 

годин 

Самостійна 

робота 

1. НАВЧАЛЬНА 32 26 780 180 

1.1 Ознайомлювальна практика 1 1 30  

1.2 Матеріалознавство і ТКМ 11 8 240 90 

1.3 Трактори і автомобілі 6 4 120 30 

1.4 
Сільськогосподарські 

машини 
5 4 120 30 

 Ремонт машин і обладнання 3 3 90  

 
Експлуатація машин і 

обладнання 
5 4 120 30 

 Механізація тваринництва 1 1 30  

 
Вирішення виробничо-

ситуаційних завдань 
1 1 30  

2. 
ВИРОБНИЧА 

(Технологічна) 
10 8 240 60 

3. ПЕРЕДДИПЛОМНА 6 4 120 60 

 ВСЬОГО 48 38 1140 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА 



 
Завдання навчальної практики - підготувати студентів до 

проходження виробничої технологічної та професійної практики, а також до 

поглибленого вивчення спеціальних дисциплін.  

Навчальна практика для отримання певних професійних навичок може 

проводитися в навчальних, навчально-виробничих майстернях, навчально-

практичних центрах та інших допоміжних об'єктах коледжу. 

 

 

Тематичний план 

навчальної практики для студентів спеціальності 

208 «Агроінженерія» 

№ п/п Вид практики 
Кількість 

годин 

Кількість 

тижнів 

1. Ознайомлювальна практика 30 1 

2. Матеріалознавство і ТКМ 240 8 

3. Трактори і автомобілі 120 4 

4. Сільськогосподарські машини 120 4 

5. Експлуатація машин і обладнання 120 4 

6. Ремонт машин і обладнання 90 3 

7. Механізація тваринництва 30 1 

8. 
Вирішення виробничо-

ситуаційних завдань 
30 1 

 Всього 780 26 

 

 

1.Ознайомлювальна практика 
 Мета і завдання практики 

Основні завдання практики - ознайомити студентів з майбутньою 

професійною діяльністю техніка-механіка на виробництві, з виробничими 

процесами, засобами механізації та структурою управління 

сільськогосподарським підприємством, прищепити студентам повагу до 

обраної професії. 

Строки проведення практики узгоджуються зі строками проведення 

сільськогосподарських робіт та строками проведення технічного 

обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки. 

Після проходження практики студент повинен чітко усвідомлювати 

своє місце і роль як фахівця в структурі управління сільськогосподарським 

виробництвом та мати уявлення про засоби механізації виробничих процесів. 

 

Програма ознайомлювальної практики 



 

1.1. Вступ. Функції техніка-механіка на підприємстві 

Ознайомлення зі змістом практики та її завданнями, з вимогами до 

виконання та звітування. 

Значення термінів "технік" та "механік". Роль і місце техніка-механіка в 

сільськогосподарському виробництві. Посади, на яких може працювати  

Кваліфікаційна характеристика техніка-механіка. Функції техніка-

механіка на виробництві. 

1.2. Сучасний стан сільськогосподарського виробництва і 

перспективи його розвитку 

Ознайомлення студентів із загальними організаційно-економічними 

питаннями діяльності господарства та його показниками:  

• площею землекористування; ^ виробничою базою; 

• валовим збором зерна, технічних культур, овочів, фруктів;  

•  поголів'ям тварин; 

• виробництвом тваринницької продукції за ряд років та 

перспективами розвитку. 

Ознайомлення з основними напрямами реформування АПК. 

 

1.3. Форми власності господарств та ІНШИХ  сільськогосподарських 

підприємств, їх організаційні основи 

 

Ознайомлення і характеристикою форм підприємств: 

• акціонерне товариство (АТ); 

• товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ); 

• товарнетво з додатковою відповідальністю (ТДВ); 

• сільськогосподарський виробничий кооператив (СВК); 

• селянське (фермерське) господарство (СФГ); 

• приватне підприємство (ПП). 

 

1.4. Структура управлений підприємством 

Ознайомлення зі Статутом підприємства та схемою управління.  

 

1.5. Механізовані процеси виробництва продукції рослинництва 

Ознайомлення і визначення: 

• видів продукції рослинництва; 

• поняття про технологічні процеси виробництва продукції 

рослинництва; 

• призначення, класифікація, характеристика тракторів, автомобілів, 

сільськогосподарських машин для механізації виробництва продукції 

рослинництва; 

• підготовка сільськогосподарської техніки до роботи. Вимоги техніки 

безпеки; 

• інструктаж з техніки безпеки; 

• екскурсія на базове підприємство. 



•  

1.6. Механізовані процеси виробництва продукції тваринництва 

Ознайомлення з: 

• видами продукції тваринництва та господарчими підрозділами, на 

яких вона виробляється (молоко, м'ясо, продукція птахівництва тощо); 

• механізованими процесами виробництва основних видів продукції 

тваринництва (напування, приготування та роздача кормів, збирання яєць 

курей, видалення гною з приміщення, первинна обробка молока). 

• ознайомлення з комплектом, характеристикою машин, обладнання 

для комплексної механізації та автоматизації виробництва продукції 

тваринництва; 

• інструктаж з техніки безпеки; 

• екскурсія на базове підприємство та лабораторію "Механізація 

тваринництва" навчального закладу. 

1.7. Механізовані процеси переробки і зберігання 

сільськогосподарської продукції 

Ознайомлення з: 

• технологічними процесами переробки і зберігання продукції 

рослинництва; 

• машинами та обладнанням для механізації переробки і зберігання с.-

г. продукції; 

•  інструктаж з техніки безпеки; 

• екскурсія на базове підприємство переробки та зберігання с-г. 

продукції. 

1.8. Ремонтно-обслуговуюча база сільськогосподарських 

підприємств 

• ознайомлення з видами технічного обслуговування та ремонту с- 

г. техніки, строками проведення робіт, обліком використання машин, 

технічних вимог на обслуговування та ремонт сільськогосподарської техніки, 

строками зайнятості машин на сільськогосподарських роботах. Обладнання 

та забезпечення майстерні з технічного обслуговування і ремонту с.-г. 

техніки; 

• організація зберігання сільськогосподарської техніки, дотримання 

норм санітарії, гігієни праці, охорони праці та навколишнього середовища; 

• інструктаж з техніки безпеки під час екскурсії; 

• екскурсія на машинний двір базового підприємства з метою 

ознайомлення з організацією проведення технічного обслуговування, 

ремонту та зберігання с.-г. техніки. 

 

2.МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО І ТЕХНОЛОГІЯ 

КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 
Мета і завдання практики 



Метою проведення практичного навчання з дисципліни 

"Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів" є формування в 

студентів на базі теоретичних знань, професійних умінь і навичок для 

самостійного рішення та виконання практичної конкретної роботи в сучасних 

виробничих ринкових умовах та оволодіння студентами сучасними 

методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої професії. 

Практичне навчання з дисципліни є обов'язковою і невід'ємною 

складовою частиною процесу підготовки фахових молодших бакалаврів у 

вищих навчальних закладах з ОПП «Агроінженерія» 

Ця практика є логічним продовженням вивчення дисципліни 

"Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів". 

У процесі практичного навчання повинні здійснюватися основні 

принципи: 

• поєднання практичного навчання з теоретичним; 

• проведення навчальної практики на базі обладнаним сучасним 

устаткуванням та запровадження нової технології виробництва; 

• досягти достатнього обсягу практичних знань та умінь відповідно до 

кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста; 

• організація проведення практики із зростанням складності 

навчальних завдань; 

• поєднання навчання з корисною працею; 

• спрямування практичного навчання для забезпечення одержання 

робітничої професії слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування. 

Ця навчальна практика проводиться в навчально-виробничій майстерні 

після вивчення теоретичного матеріалу. Група направляється в цех майстерні 

відповідно до назви робочих місць із наступним розподілом підгрупи на 

ланки (згідно з робочими місцями) і з ними працює керівник практики. 

У перший день практики проводиться інструктаж з техніки безпеки на 

робочому місці. Інструктаж проводить керівник практики і веде облік у 

спеціальному журналі. 

Під час навчальної практики студенти ведуть звіти-щоденники, які 

систематично перевіряються керівниками практики, а після її закінчення 

студентам виставляються оцінки за їх практичну роботу та результати 

перевірки звіту-щоденника. Щоденник ведеться студентом за кожний день, 

звіт виконується за індивідуальним завданням, виданим керівником 

практики. 

Ця практика є забезпечуючою для робітничої професії слюсаря з 

ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. 

На одержання робітничої професії "слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та устаткування" студенти складають 

кваліфікаційні іспити. Ці іспити приймає кваліфікаційна комісія в 

рекомендованому складі: заступника директора з навчально-виробничої 

роботи, викладача дисципліни "Матеріалознавство і технологія 

конструкційних матеріалів", викладача (майстра) практичного навчання 

слюсарної справи, викладача дисципліни "Ремонт машин і обладнання". 



Кваліфікаційний іспит проводиться на четвертому курсі після вивчення 

дисципліни "Ремонт машин і обладнання". В екзаменаційні білети 

включають питання згідно з тарифно-кваліфікаційною характеристикою 

відповідного розряду слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування. 

За наслідками проведеного іспиту складається протокол встановленої 

форми. 

 

Тематичний план 

навчальної практики з матеріалознавства і ТКМ для студентів 

спеціальності 

208 «Агроінженерія» 

№ п/п Вид практики 
Кількість 

годин 

Кількість 

тижнів 

1. Слюсарна справа 90 3 

2. 
Обробка металів 

різанням 
60 2 

3. Ковальська обробка 30 1 

4. Зварювальна справа 60 2 

 Всього 240 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Слюсарна справа 
Тематичний план 

№ п/п Вид роботи Кількість годин 

1. Вимоги щодо організації робочого місця 6 

2. 
Прийоми та послідовність розмітки 

заготовки  
6 

3. Техніка виконання випрямляння, 12 



рихтування і згинання металу 

4. Прийоми рубання і різання матеріалів  6 

5. 
Правила та прийоми обпилювання 

поверхонь заготовок  
12 

6. 
Застосування та прийоми шабрування і 

притирання поверхонь 
6 

7. Техніка свердління й обробка отворів 12 

8. 
Класифікація різьб та правила їх 

нарізування 
12 

9. Техніка виконання нероз'ємних з'єднань 6 

10. Виконання комплексних робіт 12 

 Всього 90 

 
Програма практики 

 
2.1.1. Вимоги щодо організації робочого місця 

Вимоги щодо організації робочого місця слюсаря. Слюсарні верстати, 

лещата, підбір та їх установка. Засоби вимірювання та робота ним. 

Інструмент для контролю площинності та прямолінійності. Вплив організації 

робочого місця та культури виробництва на якість та продуктивність праці. 

Безпека праці. 

2.1.2.    Прийоми та послідовність розмітки заготовки 

Прииоми   та   послідовність   площинного   і   просторового розмічання. 

Вибирання та користування розмічальним інструментом. 

Підготовка  поверхонь  та виконання  площинного  і  просторового 

розмічання. Вплив правильного розмічання на здешевлення виготовлення 

виробу. Безпека праці.  

2.1.3 Техніка виконання випрямляння, рихтування і згинання 

металу 

Вибір пристосування інструменту для проведення випрямляння та 

згинання  листового, пруткового та штабового матеріалу, труб.Особливості 

рихтування загартованих деталей. Контроль якості роботи. Безпека праці. 

2.1.4. Прийоми рубання і різання матеріалів 

Різальний та рубальний інструмент, призначення і користування ним. 

Прийоми рубання та різання ним. Кути загострення -убила для обробки 

різних матеріалів. Правила вибору молотка для рубання зубилом. Рубання і 

різання по розмітці. Особливості різання труб, пластичних мас. Контроль 

якості роботи. Вплив кута загострення зубила на продуктивність праці при 

рубанні металу. 

 

2.1.5. Правила та прийоми обпилювання поверхонь заготовок 

Застосування та особливості обпилювання різних матеріалів. Напилки, 

їх типи і робота ними. Прийоми обпилювання площин та криволінійних 

поверхонь. Шорсткість обробки поверхонь. Особливості обпилювання різних 



матеріалів. Залежність продуктивності праці і якості роботи від правильного 

вибирання напилків за профілем і призначенням. Безпека праці. 

2.1.6. Застосування та прийоми шабрування і притирання 

поверхонь 

Суть і застосування шабрування, притирання і полірування. Шабери, їх 

типи, призначення та кути загострення. Особливості та технологія 

шабрування, притирання і полірування. Притиральні матеріали. Доцільність 

кінцевої чистової обробки поверхонь. Безпека праці. 

 

2.1.7. Техніка свердління й обробка отворів 

Поняття і застосування свердління, зенкерування, зенкування та 

розвертання отворів. Інструменти і пристосування та користування ними. 

Загострення свердла для обробки різних матеріалів, кріплення його в ручних 

та електричних дрилях і на верстаті. Технологія слюсарної обробки отворів з 

урахуванням припуску на обробку. Контроль оброблених отворів. 

Призначення, класифікація різьб, їх елементи та позначення. Безпека праці. 

2.1.8. Класифікація різьб та правила їх нарізування 

Пристосування та інструмент для нарізування зовнішніх і внутрішніх 

різ:.5 Правила та прийоми нарізування різьб. Вибір свердла для свердління 

отвору під різьбу та діаметр стержня під зовнішню різьбу. Дефекти, їх 

причина і способи усунення. Способи видалення зламаних мітчиків. 

Призначення, класифікація різьб, їх елементи та позначення. Контроль 

нарізування різьб. Контроль якості нарізування 

2.1.9. Техніка виконання нероз'ємних з'єднань 

Матеріал, конструкція і вибір заклепок, їх типи. Інструменти, 

пристосування та техніка виконання клепання. Види і методи клепання, види 

клепаних швів. 

Типи клеїв, техніка склеювання та технологічні особливості. 

Виконання клейових з'єднань. Призначення, пристрої, інструмент та 

матеріали для паяння. Приготування деталей для паяння. Обґрунтування 

доцільності вибору виду з'єднання до конкретних умов роботи. Безпека 

праці. 

2.1.10. Виконання комплексних робіт 

Виготовлення інструменту, деталі, пристосування або проведення 

ремонту деталей, вузлів сільськогосподарських машин і обладнання з 

виконанням слюсарних робіт. Якість роботи. Безпека праці. 

Керівник практики заздалегідь видає кожному студенту завдання 

комплексної роботи. Студент вдома опрацьовує теоретичний матеріал і 

самостійно вирішує технологію виготовлення або ремонту деталі. Відповідно  

приймає інструмент, пристосування, матеріал для конкретної роботи. 

2.2.Обробка металів різанням 

Тематичний план 
№ п/п Вид роботи Кількість годин 

1. Робота на токарних верстатах 12 

2. Робота на розточувальних верстатах 12 



3. Робота на свердлильних верстатах 12 

4. Робота на фрезерних верстатах 12 

5. Робота на шліфувальних верстатах 12 

 Всього 60 

 
Програма практики 

 
2.2.1. Робота на токарних верстатах 

Ознайомлення з загальною будовою верстата, його пуск та зупинка. 

Налагодження верстата на конкретний вид роботи згідно з визначеними 

режимами різання. Демонстрування прийомів роботи. Особливості технології 

точіння циліндричних, конічних і торцевих поверхонь з ручною та 

механічною подачею. Вибір режимів, пристосувань, інструменту. 

Встановлення заготовки, інструменту, пристосувань. Виготовлення деталей, 

користуючись пристосуванням. Контроль якості роботи. Проведення догляду 

за верстатом. Правила техніки безпеки на токарних роботах. Обгрунтування 

доцільності правильного вибору режимів різання при точінні. Визначення 

основного (машинного) часу. 

 

2.2.2. Робота на розточувальних верстатах 

Ознайомлення із загальною будовою та призначенням алмазно- і 

горизонтально-розточувальних верстатів. Встановлення заготовки і різця. 

Вибір режимів, пристосувань, інструменту на розточувальних роботах. 

Особливості та технологія розточування внутрішніх циліндричних та 

конічних поверхонь. Проведення догляду за верстатом. Контроль якості 

роботи. Безпека праці. 

2.2.3. Робота на свердлильних верстатах 

Ознайомлення із способами виготовлення і обробки отворів. Будова, 

робота свердлильних верстатів. Інструмент та його застосування . Кути 

загострення свердла. Прийоми та технологія обробки наскрізних і глухих 

отворів по розмітці і в кондукторі з ручною і механічною подачею. 

Проведення технічного обслуговування за верстатом. Безпека праці. 

2.2.4. Робота на фрезерних верстатах 

О знайомлення з будовою універсально-фрезерного (вертикально-

фрезерного) верстата, ділильної головки та їх налагодження, ї х  

налагодження. Встановлення  заготовок та інструменту. Типи фрез та їх 

призначення. Правила  та прийоми фрезерування. Визначення режимів 

різання. Особливості  нарізування зубів шестерні. Демонстрація прийомів 

та технологія  фрезерування. Виконання фрезерних робіт. Проведення 

технічного  обслуговування за верстатом. Контроль роботи. Безпека праці 

під час роботи на фрезерних верстатах. 

2.2.5. Робота на шліфувальних верстатах 

Ознайомлення з будовою верстатів і їх призначенням. Налагодження 

верстатів, визначення режимів, засоби контролю і вимірювання. Абразивний 

інструмент, його конструктивна особливість та призначення. Демонстрація 



прийомів роботи. Технологія шліфування зовнішніх і внутрішніх 

циліндричних та плоских поверхонь із ручною і механічною подачею. 

Визначення шорсткості поверхні за зразком. Проведення технічного 

обслуговування за верстатом. Вплив режимів обробки на якість роботи. 

Безпека праці при роботі на шліфувальних верстатах. 

 

2.3.Ковальська обробка 

Тематичний план 
№ п/п Вид роботи Кількість годин 

1. Прийоми та технологія ручного кування 6 

2. Кування на пневматичному молоті 6 

3. 
Режими та технологічна послідовність 

термічної обробки 
6 

4. Виконання комплексних робіт 12 

 Всього 30 

 
Програма практики 

2.3.1. Прийоми та технологія ручного кування 

Особливості вільного кування. Технологія проведення основних 

операцій вільного кування. Будова і робота обладнання, інструменту та 

користування ним. Визначення допустимих температур нагріву для кування 

за кольорами розжарювання та мінливості. Основні прийоми роботи  коваля  

і  молотобійця.  Підготовка горна до роботи та користування ним. Рубання, 

випрямлення та згинання нагрітого металу.    Користування    гладилкою.    

Контроль    якості    роботи. Обгрунтування доцільності  

правильного вибору температури нагріву металу.   Ковальське   

зварювання.    

Безпека   праці   при   виконанні ковальських робіт та протипожежна 

безпека. 

 

 

2.3.2. Кування на пневматичному молоті 

Призначення, будова і робота пневматичного молота та його 

налагодження. Підготовка молота до роботи. Обробка поковок, випрамлення 

та згинання, прошивка. Контроль якості роботи. Співставлення доцільності 

ручного і машинного кування. Пристосування та інструмент. Способи, 

прийоми та технологія кування металу на молоті. Технічне обслуговування 

молота. Безпека праці. 

 

2. 3. 3.  Режими та технологічна послідовність термічної обробки 

Призначення, особливості, види і технологія проведення термічної 

обробки. Контроль температури нагріву металу за кольорами розжарювання 

й мінливості. Види охолоджуючих середовищ та їх вибір. Підготовка 

ковальського горна і термопечі до роботи. Підготовка охолоджуючих 



середовищ. Вибір режимів термообробки. Контроль якості. Обгрунтування 

доцільності проведення термічної обробки сталі. Визначення твердості до і 

після гартування, відпуску. Безпека праці. 

2. 3. 4.   Виконання комплексних робіт 

Виконання ковальських робіт вільного кування і пневматичним 

молотом по ремонту сільськогосподарських машин та обладнання. 

Виготовлення деталей, поковок. Проведення термічної обробки деталей. 

Підготовка ковальського горна до роботи. Вибір режимів нагріву деталей для 

кування і термічної обробки. Контроль якості роботи. Безпека праці. 

 

 

2.4.Зварювальна справа 

Тематичний план 
№ п/п Вид роботи Кількість годин 

1. 
Прийоми та технологія ручного  

зварювання змінним струмом 
12 

2. 

Прийоми та технологія ручного 

дугового зварювання постійним 

струмом 

12 

3. 
Прийоми та технологія газового 

зварювання і різання металу 
12 

4. 
Технологія механізованого способу 

зварювання і наплавлення 
12 

5. Виконання комплексних робіт 12 

 Всього 60 

 
 

 

 

Програма практики 
2.4.1. Прийоми та технологія ручного  зварювання змінним 

струмом 

Робоче місце електрозварника та його оснащення. Види зварних 

з'єднань і швів. Вибір режимів зварювання і різання. Електроди, їх вибір, 

маркування та застосування. Запалювання і підтримування горіння дуги. 

Трансформатори, їх вмикання. Підготовка робочогомісця і обладнання до 

роботи. Підготовка деталей до зварювання.Регулювання величини 

зварювального струму. Виконання різальних і зварювальних робіт. 

Дефекти зварних з'єднань, причини утворення та методи їх контролю. 

Обгрунтування доцільності правильного вибору режимів зварювання. 

Безпека праці. 

2.4.2. Прийоми та технологія ручного дугового зварювання 

постійним струмом 



Підготовка технологічного оснащення робочого місця. Будова і робота 

перетворювачів і випрямлячів. Особливості використання зварювання 

постійним струмом прямої і зворотної полярності. Вибір деталей до 

зварювання. Підготовка робочого місця до роботи.  Виконання зварювальних 

робіт на прямій і зворотній полярності. Особливості зварювання чавуну, 

алюмінієвих сплавів, надання першої допомоги при ураженні 

електрострумом. Контроль якості роботи. Безпека праці. 

 

2.4. 3. Прийоми та технологія газового зварювання і різання металу 

Робоче місце і технічне обладнання для газового зварювання, 

підготовка його до роботи. Вибір режимів зварювання. Матеріали, їх 

призначення. Зварювальне полум'я: нормальне, окислювальне, 

иавуглецьовувальне. Способи зварювання. Технологія газового итрювання та 

різання металу Копфолі. якості роботи. Обґрунтувати пилив режиму 

зварювання на якість зварного шва. Безпека праці. 

2.4.4. Технологія механізованого способу зварювання і 

наплавлення 

Особливості механізованого способу зварювання і наплавлення, 

'інарювання під шаром флюсу, у середовищі вуглекислого газу, контактне 

зварювання. Підготовка обладнання, кріплення деталей і вибір режимів. 

Виконання зварювальних і наплавлювальних робіт. Контроль якості роботи. 

Догляд за обладнанням. Безпека праці. 

 

2.4.5. Виконання комплексних робіт 

Підготовка робочого обладнання, підготовка робочого місця, деталей 

для зварювання та вибір режимів для проведення зварювальних і 

наплавлювальних робіт. Виконання зварювальних, наплавлювальних робіт 

при ремонті сільськогосподарської техніки й устаткування. Догляд за 

обладнанням. Безпека праці. 

 

Література 

1. Кропивницький H.H. Общий курс слесарного дела. - Л.: 

Машиностроение, 1974. 

2. Макіснко Н.І. Загальний курс слюсарної справи. - К.: Вища школа, 

1994. 

3. Новиков И.И. Термическая обработка. - М: Металлургия, 

1978. 

4. Нефедов H.A. Практическое обучение в техникумах. - М.: Высшая 

школа, 1990. 

5. Онищенко В.И., Мурашкин С.У., Коваленко С.А. Технология металлов 

и конструкционные материалы. - М.: Агропромиздат, 1991. 

6. Чернов     H.H.     Металлорежущие     станки.     -     М.: 

Машиностроение, 1988. 

7. Старичков B.C. Практикум по слесарным работам. - М.: 

Машиностроение, 1985. 

8. Довідник кваліфікаційних характеристик професій. 



 

 

3.ТРАКТОРИ І АВТОМОБІЛІ 

 
Мета практики - підготувати студента до продуктивної праці за 

фахом, що забезпечує створення матеріальних цінностей. Підготовка 

студента до праці відбувається у процесі практичного навчання і передбачає 

закріплення та поглиблення знань, одержаних у процесі теоретичного 

навчання; умінь і навичок практичної діяльності за фахом; опанування 

науковими методами та формами організації праці, новітніми засобами 

виробництва й сучасними технологіями; виховання сумлінного ставлення до 

праці, дисципліни, обраної професії, потреби у систематичному поновленні 

знань та умінь, творчому застосуванні їх при самостійному вирішенні 

завдань в умовах реального виробництва. 

Практика - це трудова діяльність на базі теоретичних знань, у 

результаті якої студент може набувати умінь і навичок. Його трудова 

діяльність відбувається в процесі практичного навчання, яке є невід'ємною 

частиною навчального процесу та ефективною формою підготовки студента 

до роботи на виробництві. 

Завдання практики - навчити студентів виконувати практичні дії 

передбачених даною спеціальністю та робочою    професією,   при  підготовці  

студентів  за  спеціальністю.  

 

 

 

 

 

Тематичний план 

навчальної практики з  Тракторів і автомобілів для студентів 

спеціальності 

208 “Агроінженерія” 

№ п/п Вид роботи 
Кількість 

годин 

1. 
Розбирання, складання та регулювання вузлів, 

механізмів і систем дизельного двигуна 
12 

2. 
Розбирання, складання і регулювання вузлів, 

механізмів карбюраторного двигуна 
12 

3. 

Розбирання, складання і регулювання 

складальних одиниць системи живлення 

дизельного двигуна 
12 

4. 
Розбирання, складання і регулювання системи 

живлення на діючому двигуні 
12 

5. 
Розбирання, складання і регулювання вузлів і 

механізмі» системи пуску двигуна. Пуск двигуна 
12 



6. 

Часткове розбирання, складання та регулювання 

складальних одиниць електричного обладнання 

тракторів і автомобілів 
12 

7. 
Розбирання, складання та регулювання 

механізмів трансмісії тракторів і автомобілів 
12 

8. 

Розбирання, складання та регулювання 

механізмів ходової частини тракторів і 

автомобілів 
12 

9. 

Розбирання, складання та регулювання 

механізмів рульового керування і гальм 

тракторів і автомобілів 
12 

10. 

Розбирання, складання та регулювання 

агрегатів, пристроїв і механізмів робочого та 

допоміжного обладнання тракторів і автомобілів 
12 

 Всього 120 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма практики 
 

3.1. Розбирання, складання та регулювання вузлів, механізмів і 

систем дизельного двигуна 

Вступний інструктаж. 

Зняття головки циліндрів і прокладки. Розбирання газорозподільного 

механізму. Зняття піддона картера. Виймання шатунно-поршневої групи 

одного циліндра. Розбирання шатунно-поршневої групи. Складання 

кривошипно-шатунного і газорозподільних механізмів. 

Зняття водяного, масляного насосів, центрифуги, розбирання, 

складання і встановлення їх на місце. 

Перевірка та регулювання механізмів газорозподілу і декомпресійного 

механізму. 

Заключний інструктаж.  

3.2. Розбирання, складання і регулювання вузлів, механізмів 

карбюраторного двигуна 

Вступний інструктаж. 

Зняття головки циліндрів і прокладки. • Розбирання газорозподільного 

механізму. Зняття піддона картера, нижньої кришки заднього корінного 



підшипника. Виймання шатунно-поршневої групи одного циліндра. 

Розбирання шатунно-поршневої групи. Складання кривошипно-шатунного і 

газорозподільного механізмів. 

Зняття водяного, масляного насосів, масляного фільтра, розбирання їх, 

складання та встановлення на місце. Перевірка і регулювання механізму 

газорозподілу. 

 

3.3. Розбирання, складання і регулювання складальних одиниць 

системи живлення дизельного двигуна 

Вступний інструктаж. 

Зняття і розбирання повітроочисника, фільтрів грубої і тонкої очистки, 

підкачувальної помпи. Складання і встановлення на місце. 

Зняття з двигуна паливного насоса. 

Розбирання і складання паливного насоса і регулятора. 

Перевірка регулювання паливного насоса і регулятора на стенді. 

Встановлення паливного насоса на двигун і перевірка моменту подачі 

палива. 

Зняття, розбирання і складання форсунки. Регулювання форсунки і 

встановлення на місце. 

 

3.4. Розбирання, складання і регулювання системи живлення 

на діючому двигуні 

Вступний інструктаж. 

Розбирання, складання приладів подачі палива, повітря і випуску 

відпрацьованих газів одно- і багатокамерних карбюраторів. 

Перевірка пропускної здатності жиклерів. Встановлення карбюратора 

на двигуні і регулювання його на мінімальну стійку частоту обертання 

колінчастого вала і рівня палива в поплавцевій камері. 

 

3.5. Розбирання, складання і регулювання вузлів і механізмі» 

системи пуску двигуна. Пуск двигуна 

Вступний інструктаж. 

Зняття пускового двигуна з дизеля та розбирання його. Складання і 

встановлення на двигун. Розбирання зчеплення, автомата включення 

привідної шестерні, складання їх і регулювання. Підготовка до запуску і пуск 

пускового двигуна. 

 

3.6. Часткове розбирання, складання та регулювання складальних 

одиниць електричного обладнання тракторів і автомобілів 

 

Вступний інструктаж. 

Вимірювання напруги акумулятора навантажувальною вилкою та 

густини електроліту ареометром. Визначення технічного стану. 

Розбирання, складання генератора змінного струму, перевірка його 

роботи разом в реле регулятором. Розбирання, складання магнето, 

регулювання зазорів між контактами. Встановлення магнето на двигун. 



Розбирання, складання переривника-розподільника, перевірка 

регулятора зазору між контактами. Встановлення запалювання на двигуні. 

Розбирання стартера. Визначення технічного стану колекторно-щіткового 

вузла, регулювання механізму приводу. Складання і перевірка стартера. 

Розбирання, вивчення конструкції і складання фар. Регулювання світла 

фар. 

3.7. Розбирання, складання та регулювання механізмів трансмісії 

тракторів і автомобілів 

Вступний інструктаж. 

Зняття зчеплення з двигуна. Розбирання, перевірка технічного стану 

деталей. Складання зчеплення. Регулювання зчеплення. Часткове розбирання 

коробки передач, роздавальної коробки і ходозменшувача, визначення 

технічного стану деталей. Складання коробки передач. Часткове розбирання 

ведучого моста, роздавальної коробки і ходозменшувача тракторів і 

автомобілів, складання їх. Перевірка і регулювання зчеплення шестерень 

головної передачі. 

3.8. Розбирання, складання та регулювання механізмів ходової 

частини тракторів і автомобілів 

Вступний інструктаж. 

Роз'єднання гусеничного ланцюга. Зняття ведучої зірочки, напрямного 

колеса, опорних котків і підтримуючих роликів. Складання і встановлення їх 

на місце. 

Перевірка і регулювання гусеничного ланцюга. 

Перевірка зазорів у підшипниках опорних котків і напрямного колеса. 

Встановлення заданої ширини колії трактора та дорожнього просвіту. 

 

Перевірка тиску в шинах напрямних і ведучих коліс та доведення його 

до необхідних значень. 

Перевірка і регулювання зазору в підшипниках коліс автомобіля. 

Розбирання, складання гідравлічного телескопічного амортизатора. 

Монтаж автомобільного колеса з пневматичною шиною. 

 

3.9. Розбирання, складання та регулювання механізмів рульового 

керування і гальм тракторів і автомобілів 

Вступний інструктаж. 

Розбирання рульового механізму та гідравлічного підсилювача. 

Складання рульового механізму і підсилювача. Перевірка люфту рульового 

колеса. Перевірка і регулювання механізму сходження. 

Розбирання, складання та регулювання гальм із механічним приводом. 

Розбирання, складання агрегатів гальм з гідровакуумним приводом. 

Часткове й повне регулювання гальм коліс. Видалення повітря. 

Розбирання, складання агрегатів гальмової системи з пневматичним 

приводом. 

 

3.10. Розбирання, складання та регулювання агрегатів, пристроїв 



і механізмів робочого та допоміжного обладнання тракторів і 

автомобілів 

Вступний інструктаж. 

Зняття з трактора масляного насоса, розподільника і гідроциліндра, 

розбирання їх, складання і встановлення на місце. 

Розбирання фільтра, перемивання фільтрувальних елементів, складання 

і встановлення на місце. 

Розбирання, складання вала відбору потужності трактора. 

Переналадка і регулювання начіпного пристрою для роботи з різними 

сільськогосподарськими машинами. 

 

Форми і методи контролю 

На початку занять викладач перевіряє знання студентів для визначення 

підготовленості їх до занять на робочому місці. 

Контроль самостійної роботи студентів проводиться при складанні 

механізмів. 

Після закінчення роботи на робочому місці перевіряються 

комплектність інструменту і пристрою, стан навчально-методичної 

документації, чистота робочого місця. Одним із методів перевірки й оцінки 

знань студентів є звіт. 

 

 

 

Вимоги до складання звіту 

Звіт повинен узагальнювати практичну діяльність студентів на 

кожному робочому місці. Виконання звіту важливе з тої точки зору, що 

студент при цьому систематизує знання, здобуті ними при вивченні 

дисципліни та використовувати знання, навички, здобуті при вивченні 

других дисциплін. 

Форма звіту повинна розбиратися викладачами дисципліни і 

затверджуватись на засіданні циклової комісії спеціальних дисциплін і 

заступником директора з практичного навчання. 

 

Література 

1. Мельников Д.І. Трактори і автомобілі. - К.: Вища школа, 1978. 

2. Скотников В.А. Трактори і автомобілі. - М.: Агропром, 1985. 

3. КабушаБ.П. Т-150,- М.: Колос, 1978. 

4. КабушаБ.П. Т-150К.-М.: Колос, 1976. 

5. Ксеневич И.П. МТЗ -80-82. - М.: Колос, 1975. 

6. Ксеневич И.П. МТЗ-100-102. - М.: Агропром, 1986. 

7. Деминцев СИ. Т-40М, Т-40АМ. - М.: Высшая школа, 1976. 

8. Вельских В.И. Справочник по техническому обслуживанию и 

диагностированию тракторов. - М.: Россельхозиздат, 1986. 
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4.СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ 
 

Основним завданням практики є закріплення теоретичних знань з 

конструкції та роботи сільськогосподарських машин, а також надання 

можливості на їх базі отримати навички по самостійному виконанню 

практичних робіт які пов'язані з ремонтом і обслуговуванням машин і 

знарядь. Крім того, студенти під час практики засвоюють елементи 

раціональної організації праці і виробничої дисципліни. 

Практика проводиться в лабораторіях дисципліни 

"Сільськогосподарські машини", які обладнані набором сільсько-

господарських машин, що використовуються в господарствах даного регіону. 

Навчальному закладу слід надавати можливість проводити практику в термін 

відповідно до місця знаходження машин (погодні умови), необов'язково 

проводити практику після вивчення теоретичного матеріалу та проведення 

лабораторно-практичних робіт. 

Кожне робоче місце обладнане так, щоб на ньому можна було 

виконувати повний обсяг робіт відповідно до інструкційно-технологічної 

картки на розбирання, складання та регулювання окремих механізмів або 

машин. 

До початку практики необхідно розробити інструкції з техніки безпеки 

та протипожежні заходи. Перед проведенням практики необхідно провести 

інструктаж з техніки безпеки, після якого кожен студент зробить свій підпис 

у журналі інструктажів з техніки безпеки. 

Викладач контролює виконання робіт, перевіряє вміння та навички 

студентів. 

На деяких машинах доцільно використовувати не трактор, а 

електродвигун з понижуючим редуктором. 

Для матеріального забезпечення робочих місць необхідно 

використовувати машини і знаряддя, які є повністю комплектні, в робочому 

стані. Якість регулювань та підготовки до роботи ґрунтообробних та 

посівних машин доцільно перевіряти на стендах або дослідній ділянці 

навчального господарства. Оскільки практика проводиться на конкретних 

сільськогосподарських машинах, то присутність трактора не обов'язкова. 

Після завершення практики з дисципліни сільськогосподарські машини 

студенти повинні уміти: 

• розбирати, складати та регулювати машини і знаряддя відповідно до 

технічних умов; 

• готувати машини та знаряддя до роботи; 

• встановлювати їх на зберігання та обслуговувати під час 

експлуатації; 

• створювати безпечні умови праці; 

• захищати навколишнє середовище. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичний план 

навчальної практики з Сільськогосподарських машин для 

студентів спеціальності 

208 «Агроінженерія» 
№ 

п/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 

1. Плуги та плоскорізи 12 

2. Культиватори та комбіновані агрегати 6 

3. Зернові сівалки 6 

4. Сівалки для посіву цукрових буряків 6 

5. Пневматичні сівалки 6 

6. Машини для внесення добрив 6 

7. Машини для захисту рослин 6 

8. Картоплесаджалки 6 

9. Машини для заготівлі сіна 6 

10. Кормозбиральні машини 6 

11. Жатки та підбирачі 6 



12. Молотарка зернозбирального комбайна  6 

13. 
Гідросистема та трансмісія зернозбирального  

Комбайна 
12 

14. Зерноочисні машини 6 

15. Бурякозбиральні машини 6 

16. Кукурудзозбиральні машини 6 

17. Картоплезбиральні машини 6 

18. 
Льонозбиральні машини 

 
6 

 Всього 120 

 

 

Програма практики 
 

4.1. Плуги та плоскорізи 

Вступний інструктаж. 

Техніка безпеки при виконанні практичних робіт. Інструктаж на 

робочому місці. 

Перевірка взаємного розміщення робочих органів на рамі плуга та 

плоскоріза. Оцінка правильності їх встановлення і вивчення конструктивних 

особливостей. Демонтая: і розбирання корпуса плуга. Визначення технічного 

їлану його деталей - леміша, полиці, польової дошки. Складання корпуса і 

встановлення на рамі плуга. Демонтаж, розбирання, складання і 

встановлення на рамі дискового ножа і передплужника. Регулювання 

причіпного, начіпного плугів та плоско-різів на задану глибину оранки. 

Виконання операцій щозмінного технічного обслуговування. 

 

4.2. Культиватори та комбіновані агрегати 

Вступний інструктаж. 

Класифікація культиваторів, їх робочі органи. Демонтаж, визначення 

технічного стану та встановлення робочих органів на секціях культиваторів 

для суцільного і міжрядного обробітку ґрунту. Підбирання робочих органів 

культиватора-рослинопідживлювача відповідно до заданої операції 

міжрядного обробітку грунту і встановлення їх на секції агрегату. 

Регулювання робочих органів на задану глибину обробітку грунту. 

Встановлення туковисівних апаратів на задану норму внесення добрив. 

Виконання операцій технічного обслуговування культиваторів. 

 

4.3. Зернові сівалки 

Вступний інструктаж. 



Класифікація посівних машин. Конструктивні особливості зернових 

сівалок та їх робочих органів. Вивчення взаємодії робочих і допоміжних 

органів зернових сівалок. Демонтаж сошників, їх розбирання, визначення 

технічного стану, складання та встановлення на задане міжряддя і спосіб 

сівби. Демонтаж, визначення технічного стану та встановлення на місце 

висівних апаратів. Встановлення сівалки на задану норму висіву насіння і 

міндобрив. Виконання операцій щозмінного технічного обслуговування. 

 

4.4. Сівалки для посіву цукрових буряків 

Вступний інструктаж. 

Демонтаж, розбирання посівної секції сівалки, визначення технічного 

стану її деталей. Складання і монтаж посівної секції. Регулювання посівних 

секцій на глибину висіву. Встановлення сівалки на задану норму висіву. 

Встановлення сошників на задану ширину міжряддя. Розрахунок та 

встановлення .довжини маркерів. Виконання операцій щозмінного 

технічного обслуговування. 

 

4.5. Пневматичні сівалки 

Вступний інструктаж. 

Робочий процес пневматичної сівалки, її робочі та допоміжні органи. 

Демонтаж кукурудзяних сівалок СУПН-8 та СУПН-12. Визначення 

технічного стану деталей. Розгляд конструктивних особливостей. Розбирання 

висівної секції, розгляд її конструкції, складання та встановлення на раму. 

Перевірка комплектності та справності патрубків для підведення повітря і 

вентиляторів. Встановлення секцій на задану ширину міжряддя, норму висіву 

та глибину заробки насіння. Проведення операцій щозмінного технічного 

обслуговування та правила техніки безпеки. 

Заключний інструктаж. 

 

4.6. Машини для внесення добрив 

Вступний інструктаж. 

Способи внесення органічних і мінеральних добрив та агротехнічні 

вимоги до цих машин. Розглянути під час часткового розбирання машин для 

внесення органічних та мінеральних добрив взаємодію їх робочих органів. 

Регулювання розкидача органічних добрив на задану норму внесення. 

Встановлення розкидачів на задану норму внесення мінеральних добрив. 

Вивчення робочих органів для внесення рідких добрив. Проведення операцій 

щозмінного технічного обслуговування. 

 

4.7. Машини для захисту рослин 

Вступний інструктаж. 

Агротехнічні вимоги до протруювачів, обприскувачів і обпилювачів. 

Вимоги техніки безпеки при роботі з машинами для захисту рослин. Шляхом 

часткового проведення розбирально-складальних робіт розглянути 

особливості конструкції, взаємодію та визначити при цьому технічний стан 

робочих і службових органів машин для хімічного захисту рослин. 



Встановлення обприскувачів, обпилювачів та протруювачів на задану норму 

витрати хімікатів. Проведення операцій щозмінного технічного 

обслуговування. 

4.8. Картоплесаджалки 

Вступний інструктаж. 

Агротехнічні вимоги до картоплесаджальних машин. Під час 

часткового проведення розбирально-складальних робіт розглянути 

конструкцію та взаємодію робочих органів картоплесаджальних машин, 

визначити технічний стан їх складових деталей. Розглянути механізми 

підйому й опускання сошників і приводу вичерпуючих (висівних) апаратів. 

Встановлення саджалки на задану норму висіву. Визначення та встановлення 

довжини маркерів. Проведення операцій щозмінного технічного 

обслуговування. 

4.9. Машини для заготівлі сіна 

Вступний інструктаж. 

Агротехнічні вимоги до збирання трав. Типи машин для заготівлі 

кормів. Під час розбирально-складальних робіт розглянути конструкцію, 

взаємодію робочих органів машин для заготівлі кормів та їх приводів. 

Виконувати регулювання на задані умови роботи косарки КС-2,1 і КРН-2,1, 

валкові граблі. Розглянути конструкцію та взаємодію робочих органів прес-

підбирача. Відрегулювати його в'язальний апарат, узгодити роботи поршня і 

пакувальників, поршня і голок в'язального апарата. Виконати операції 

щозмінного технічного обслуговування машин для заготівлі кормів. 

 

4.10. Кормозбиральні машини 

Вступний інструктаж. 

Агротехнічні вимоги до кормозбиральних машин. Розбирання, 

складання та визначення технічного стану різального та подрібнюючого 

апаратів. Способи регулювання довжини подрібнення кормів. Регулювання 

різального апарата, мотовила, висоти зрізу і тиску башмаків жатки на грунт. 

Проведення операцій щозмінного технічного обслуговування. 

4.11. Жатки та підбирачі 

Вступний інструктаж. 

Агротехнічні вимоги до збирання сільськогосподарських культур і 

вимоги безпеки праці при виконанні розбирально-складальних робіт. Робочі 

органи жаток, особливості їх будови. Під час часткового демонтажно-

монтажних робіт розглянути взаємодію роГючик оргаьіь. Регулювання 

робочих оргатііл ж?л>л, на задані режими роботи: різального апарата, шнека 

жатки, транспортера, мотовила. Виконати операції щозмінного технічного 

обслуговування. 

4.12. Молотарка зернозбирального комбайна  

Вступний інструктаж. 

Типи молотарок та їх конструктивні особливості. Вивчення взаємодії 

робочих органів молотарки: приймального та відбійного битерів, 

молотильного барабана, соломотряса, очистки, механізмів приводу їх 

робочих органів. Регулювання частоти обертання молотильного барабана; 



зазорів між барабаном та підбарабанням; ступеня відкриття решета; потоку 

повітря, що проходить через очистку; запобіжних муфт привідних механізмів 

молотарки. Проведення операцій щозмінного технічного обслуговування. 

4.13. Гідросистема та трансмісія зернозбирального комбайна 

Вступний інструктаж. 

Конструкція гідросистеми зернозбирального комбайна, вимоги до її 

експлуатації. Особливості конструкції механізмів трансмісії комбайна, їх 

взаємодія. Демонтаж і розбирання вузлів гідросистеми, визначення 

технічного стану їх деталей і встановлення на місце. Демонтаж, часткове 

розбирання і складання приладів трансмісії: зчеплення, коробки передач, 

варіатора ходової частини, визначення їх технічного стану. Регулювання 

муфти зчеплення ходової частини, натягу пасів варіатора ходової частини, 

муфти зчеплення приводу молотарки. Видалення повітря з гідравлічного 

приводу виключення зчеплення ходової частини. Проведення операцій 

щозмінного технічного обслуговування. 

4.14. Зерноочисні машини 

Вступний інструктаж. 

Способи очищення і сортування насіння. Типи зерноочисних машин та 

агротехнічні вимоги до машин для післязбиральної обробки зерна. Вивчення 

взаємодії і конструкції робочих органів зерноочисних машин та їх приводу. 

Підбір та заміна решета в решітному стані. Регулювання сили повітряного 

потоку, положення лотка в трієрних циліндрах. Виконання операцій 

щозмінного технічного обслугову- 

 

4.15. Бурякозбиральні машини 

Вступний інструктаж. 

Класифікація машин для збирання буряків і агротехнічні вимоги до 

них. Робочі органи бурякозбиральних машин, їх будова і робота. Розгляд 

взаємодії робочих органів бурякозбиральної машини та механізмів приводу 

робочих органів. Регулювання на задані умови роботи гичкозрізувального 

апарата, викопувальних робочих органів, глибини ходу копачів, шнекового 

очисника і бітерного пристрою, грудкоподрібнювача. Проведення операцій 

щозмінного технічного обслуговування. 

4.16. Кукурудзозбиральні машини 

Вступний інструктаж. 

Агротехнічні вимоги до кукурудзозбиральних машин, їх класифікація 

та конструкція і взаємодія робочих органів. Підготовка машин до роботи. 

Розбирання і складання їх робочих органів. Регулювання на задані умови  

роботи  качановідривного  апарата, різального апарата, шнеків качанів та 

стебел, подрібнюючого апарата, качаноочисного апарата, транспортерів 

очищених і неочищених качанів. Виконання операцій щозмінного технічного 

обслуговування. 

4.17. Картоплезбиральні машини 

Вступний інструктаж. 

Способи збирання картоплі. Агротехнічні вимоги до 

картоплезбиральних машин. Робочі органи картоплезбиральних машин їх 



конструкція і робота. Розбирання, оцінка технічного стану і збирання 

робочих органів картоплезбиральних машин. Регулювання робочих органів 

на задані режими роботи: глибини підкопування картоплі, основного 

пруткового елеватора, грудкороздавлювача, сортувальної гірки. Виконання 

операцій щозмінного технічного обслуговування. 

 

4.18. Льонозбиральні машини 

Вступний інструктаж. 

Агротехнічні вимоги до льонозбиральних машин. їх гипи, конструкція, 

взаємодія робочих органів. Розбирання, визначення технічного стану, 

складання робочих органів. Регулювання на задані умови роботи: висоти  

брання, затискного транспортера, очисного барабана. Виконання операцій 

щозмінного технічного обслуговування. 
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1996. 

3.Комаристов В.Ю., Дунай М.Ф. Сільськогосподарські машини. - К.: 

Вища школа, 1987. 

4.Практичне керівництво по технологічній наладці 

сільськогосподарської техніки /За ред. В.І. Полонца, І.П. Масло. - К.: 

Урожай, 1987. 

5.Довідник по регулюванню сільськогосподарських машин. -К.: 

Урожай, 1993. 

 

 

5.ЕКСПЛУАТАЦІЯ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ 

 
Основна мета практики — закріпити і поглибити знання, набуті 

студентами в процесі навчання, сформувати необхідні уміння і навички по 

комплектуванню і наладці машинно-тракторних агрегатів і роботи на них, по 

технічному обслуговуванню і діагностуванню машин. 

Студенти повинні уміти: підібрати склад машинно-тракторного 

агрегату з урахуванням агротехнічних вимог на виконання 

сільськогосподарських робіт, розмірів і конфігурації поля; підготувати і 

відрегулювати машини до роботи, з'єднувати машину з трактором; 

встановлювати маркери та слідопокажчики і працювати на машинно-

тракторних агрегатах, якісно виконувати сільськогосподарські роботи, 

проводити діагностування, технічне обслуговування і зберігання машин. 

Практика повинна проводитися в навчально-виробничих 

господарствах, на полях колективних сільськогосподарських підприємств із 



виконанням виробничих завдань, пунктах технічного обслуговування машин, 

при лабораторіях МВЗ. 

Загальне керівництво практикою здійснює майстер виробничого 

навчання. Для проведення практики потрібно мати набір необхідних 

інструментів, пристосувань та інструкційно-технологічні карти із вказаною 

послідовністю виконання робіт, агротехнічних і технічних вимог. 

 

 

 

 

Тематичний план 

навчальної практики з Експлуатація машин і обладнання для 

студентів спеціальності 

208 «Агроінженерія» 
№ 

п/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 

1. 

Комплектування, наладка і робота на агрегатах 

для основного 

обробітку грунту 
6 

2. 
Комплектування, наладка і робота на агрегатах 

для передпосівного обробітку ґрунту 
6 

3. 

Комплектування, наладка і робота на агрегатах 

для посіву 

зернових культур 
6 

4. 

Комплектування, наладка і робота на агрегатах 

для посіву 

просапних культур 
6 

5. 
Комплектування, наладка і робота на агрегатах 

для міжрядного обробітку просапних культур 
6 

 Всього 30 

6. 

Розрахунок складу та режимів роботи агрегата 

для внесення добрив. Комплектування згідно з 

розрахунком. Технологічна наладка агрегата. 

Підготовка поля до роботи. Пробний пуск 

агрегата для внесення добрив. Контроль якості 

роботи 

6 

7. 

Розрахунок складу та режимів роботи агрегата 

для захисту рослин, комплектування згідно з 

розрахунком. Технологічна наладка агрегата. 

Підготовка поля до роботи. Пробний пуск 

агрегата для захисту рослин від шкідників та 

хвороб 

6 



8. 

Розрахунок агрегата для збирання цукрових 

буряків, комплектування згідно з розрахунком. 

Технологічна наладка. 

Підготовка поля до роботи. Пробний пуск 

агрегата для збирання цукрових буряків 

 

6 

9. 

Розрахунок агрегата для збирання зернових 

культур, комплектування згідно з розрахунком. 

Технологічна наладка 

агрегатів. Пробний пуск агрегатів для збирання 

зернових культур 

6 

10. 

Розрахунок кормозбирального агрегата, 

комплектування згідно з розрахунком. 

Технологічна наладка агрегатів. Підготовка 

поля. Пробний пуск агрегатів для збирання трав 

та силосних 

Культур 

6 

11. 
Загальне діагностування технічного стану 

двигунів 
6 

12. 
Діагностування механізмів, систем мащення та 

охолодження двигуна 
6 

13. Діагностування системи живлення двигуна 6 

14. 

Діагностування електрообладнання тракторів, 

автомобілів і 

самохідних комбайнів 
 

 

6 

15. 
Діагностування силової передачі, ходової 

частини та керування тракторів і автомобілів 
6 

16. 

Діагностування роздільно-агрегатної 

гідросистеми та робочого обладнання 

тракторів, автомобілів і комбайнів 

6 

17. 
Виконання операцій ТО-2 самохідних 

комбайнів і автомобілів 
6 

18. Виконання оперший ТО-3 тракторів 6 

19. 

Виконання операцій сезонного ТО тракторів і 

автомобілів, післясезонного обслуговування 

комбайнів 

6 

20. 
Постановка сільськогосподарської техніки на 

зберігання 
6 

 Всього 90 

 Всього з практики 120 



 

Програма практики 
5.1. Комплектування, наладка і робота на агрегатах для основного 

обробітку грунту 

Вступний інструктаж. 

Складання   орного   агрегата:   трактор   і   начіпний   плуг. 

Технологічна наладка агрегата. Підготовка поля до роботи. Пробний прохід 

агрегата. Польові регулювання. Робота на агрегаті та перевірка якості роботи. 

Складання агрегата для дискування грунту: трактор і дискова борона. 

Технологічна наладка агрегата. Підготовка поля до роботи. Пробний прохід 

агрегата. Польові регулювання. Робота агрегата та перевірка якості роботи. 

5.2. Комплектування, наладка і робота на агрегатах для 

передпосівного обробітку ґрунту 

Вступний інструктаж. 

Складання агрегатів для передпосівної підготовки ґрунту. Технологічна 

наладка агрегатів. Підготовка поля до роботи. Пробний прохід агрегата. 

Польові регулювання. Робота на агрегаті та перевірка якості роботи. 

5.3. Комплектування, наладка і робота на агрегатах для посіву 

зернових культур 

Вступний інструктаж. 

Складання агрегатів для посіву зернових. Технологічна наладка лі 

регаті». Підготовка моля до роботи. Пробний прохід агрегата в іагіпці. 

Контролі, якості роботи. 

5.4. Комплектування, наладка і робота на агрегатах для посіву 

просапних культур 

Вступний інструктаж. 

Складання агрегатів для посіву просапних культур. Технологічна 

наладка агрегатів. Підготовка поля до роботи. Посів просапних культур. 

Контроль якості посіву. 

5.5. Комплектування, наладка і робота на агрегатах для 

міжрядного обробітку просапних культур 

Вступний інструктаж. 

Складання агрегатів для міжрядного обробітку просапних культур. 

Технологічна наладка агрегатів. Робота на агрегаті. Перевірка якості 

обробітку. 

5.6. Розрахунок складу та режимів роботи агрегата для внесення 

добрив. Комплектування згідно з розрахунком. Технологічна наладка 

агрегата. Підготовка поля до роботи. Пробний пуск агрегата для 

внесення добрив. Контроль якості роботи 

Вступний інструктаж. 

Виконати аналітичний розрахунок агрегата. Провести комплектування 

агрегата згідно з розрахунком. Провести технологічну наладку агрегата для 

заданих умов роботи. Підготувати поле до роботи. Провести пробний пуск 

агрегата. Перевірити якість роботи. 

5.7. Розрахунок складу та режимів роботи агрегата для захисту 

рослин, комплектування згідно з розрахунком. Технологічна наладка 



агрегата. Підготовка поля до роботи. Пробний пуск агрегата для захисту 

рослин від шкідників та хвороб 

Вступний інструктаж. 

Виконати    аналітичний    розрахунок    агрегату.    Провести 

комплектування агрегата згідно з розрахунком. Провести технологічну 

агрегата для заданих умов роботи. Підготувати поле роботи. Провести 

пробний пуск агрегату. Перевірити якість роботи. 

5.8. Розрахунок агрегата для збирання цукрових буряків, 

комплектування згідно з розрахунком. Технологічна наладка. 

Підготовка поля до роботи. Пробний пуск агрегата для збирання 

цукрових буряків 

Вступний інструктаж. 

Виконати розрахунок агрегатів. Провести комплектування агрегатів 

згідно з розрахунком. Провести технологічну наладку агрегатів для заданих 

умов роботи. Підготувати поле до роботи. Провести пробний пуск агрегата. 

Перевірити якість виконання роботи. 

 

5.9. Розрахунок агрегата для збирання зернових культур, 

комплектування згідно з розрахунком. Технологічна наладка 

агрегатів. Пробний пуск агрегатів для збирання зернових культур 

Вступний інструктаж. 

Виконати розрахунок агрегатів. Провести комплектування агрегатів 

відповідно до розрахунку. Виконати технологічну наладку 

агрегатів для заданих умов роботи. Підготувати поле до роботи. 

Провести пробний пуск агрегатів. Перевірити якість роботи. 

 

5.10. Розрахунок кормозбирального агрегата, комплектування 

згідно з розрахунком. Технологічна наладка агрегатів. Підготовка поля. 

Пробний пуск агрегатів для збирання трав та силосних 

культур 

Вступний інструктаж. 

Виконати розрахунок агрегатів. Провести комплектування агрегатів 

згідно з розрахунком. Виконати технологічну наладку агрегатів для заданих 

умов роботи. Підготувати поле до роботи. Провести пробний пуск агрегатів. 

Перевірити якість роботи. 

 

5.11. Загальне діагностування технічного стану двигунів 

Вступний інструктаж. 

Ознайомитися з основними завданнями, методами, та засобами 

технічного діагностування машин. 

Виконати підготовчі операції для загального діагностування трактора, 

автомобіля. 

Запустити двигун трактора, прогріти до робочої температури. 

Перевірити технічний стан двигуна за кольорами вихлопних газів, визначити 

ефективну потужність, годинну та питому витрату палива, прослухати 

автотетоскопом  робочу двигуна та інших вузлів і агрегатів. 



Запустити двигун автомобіля, профіти до робочої температури та 

перевірити вихлопні гази на наявність CO та СН. Зробити висновки за 

наслідками перевірок. 

 

 

5.12.   Діагностування механізмів, систем мащення та охолодження 

двигуна 

Вступний інструктаж. 

Запустити дизель і прогріти його до робочої температури. Визначити 

технічний стан циліндро-поршневої групи та газорозподільного механізму, 

користуючись діагностичними приладами. Дані перевірок порівняти з 

табличними. За наслідками перевірок визначити потребу в ремонті чи ТО 

двигуна. За допомогою діагностичних приладів визначити технічний стан 

систем охолодження та мащення. Зробити висновки за наслідками перевірок. 

 

5.13. Діагностування системи живлення двигуна 

Вступний інструктаж. 

Запустити дизель та прогріти до робочої температури. Перевірити 

щільність системи подачі повітря та забезпечення повітроочисника. 

Перевірити систему паливоподачі низького тиску. Виконати діагностування 

паливного насоса і форсунок. Порівняти з табличними даними, при 

необхідності виконати регулювання. 

Запустити карбюраторний двигун, прогріти до робочої температури, 

виконати діагностування карбюратора та бензонасоса. За результатами 

перевірок зробити висновки. 

 

5.14. Діагностування електрообладнання тракторів, автомобілів і 

самохідних комбайнів 

Вступний інструктаж. 

Перевірити стан акумуляторної батареї діагностичними приладами. 

Виконати з допомогою відповідного інструменту та обладнання 

діагностування генераторної установки, приладів системи пуску та 

запалювання. Зробити висновки щодо технічного стану продіагностованих 

складальних одиниць. Оформити документи про наслідки діагностування. 

 

5.15. Діагностування силової передачі, ходової частини та 

керування тракторів і автомобілів 

Вступний інструктаж. 

Запустити двигун трактора, автомобіля чи комбайна, профіти його до 

робочої температури і під час руху перевірити роботу муфти зчеплення, 

коробки передач, заднього моста. Перевірити і при необхідності 

відрегулювати муфту зчеплення. Визначити сумарний люфт у головній 

передачі та шестернях коробки передач. Дані порівняти з табличними. 

Визначити люфт та зусилля на ободі керма трактора (автомобіля), а 

також сходження коліс. Одержані дані порівняти з табличними. Визначити та 

при необхідності довести до потрібного тиск у шинах коліс. Використовуючи 



пристосування, визначити стан ходової частини гусеничного трактора. 

Одержані дані порівняти з табличними. 

 

5.16. Діагностування роздільно-агрегатної гідросистеми та 

робочого обладнання тракторів, автомобілів і комбайнів 

Запустити двигун трактора чи комбайна, прогріти масло в гідросистемі 

до температури 50-55° С та перевірити стан гідросистеми. Усунути виявлені 

несправності. За допомогою приладів перевірити стан складових частин 

гідросистеми. Дані випробувань порівняти з табличними. 

 

5.17.Виконання операцій ТО-2 самохідних комбайнів і автомобілів 

Вступний інструктаж. 

Вивчити та практично виконати операції при другому технічному 

обслуговуванні (ТО-2) тракторів, автомобілів, комбайнів. 

Вивчити будову та регулювання обладнання, пристосування й 

інструменту. 

 

5.18. Виконання оперший ТО-3 тракторів 

Вступний інструктаж. 

ВИВЧИТИ ТА практично виконати операції при третьому технічному 

обслуговуванні (ТО-3) тракторів. Вивчити будову та регулювання 

обладнання, пристосувань та інструменту. 

 

5.19. Виконання операцій сезонного ТО тракторів і автомобілів, 

післясезонного обслуговування комбайнів 

Вступний інструктаж. 

Вивчити і практично виконати операції сезонного ТО тракторів і 

автомобілів, після сезонного ТО зернозбиральних і спеціальних комбайнів. 

Вивчити будову та регулювання пристосувань, інструменту. 

 

5.20. Постановка сільськогосподарської техніки на зберігання 

Вступний інструктаж. 

Вивчити вимоги до технічного обслуговування машин при зберіганні і 

вимоги до тривалого зберігання машин по ДСТ 7751-95. 

Вивчити обладнання для постановки машин на зберігання. 

Практично виконати операції з постановки на тривале зберігання 

складної сільськогосподарської машини. 

 

Література 

1. Гречкосій В.Д., Погорілець О.М., Евенко 1.1, та ін. Довідник 

сільського інженера /За ред. В.Д. Гречкосія. - К.: Урожай, 1991 - 144 с. 

2. Ільченко В.ГО., Карасьов П.І. Пішонш A.C. та ін. Експлуатація 

машинно-тракторного парку в аграрному виробництві /За ред. В.Ю. Ільченко. 

- К.: Урожай 1993. - 287 с. 

3. Коженкова К.И., Будько Ю.В., Добыш Г.Ф. Технология 

механизированных работ. - Минск: Урожай, 1988. - 375 с. 



4. Гаврилюк Г.Г. Практикум з технологічної наладки та усунення 

неполадок сільськогосподарських машин. К.: Урожай, 1995. 

5. Фортуна В.И., Миронюк С.К. Технологія механізованих 

сільськогосподарських робіт. - К.: Вища школа, 1991. -315 с. 

6. Звітна документація про господарську діяльність господарства за 2-3 

роки. 

 

6.РЕМОНТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ТЕХНІКИ 

 
Навчальна практика з дисципліни "Ремонт сільськогосподарської 

техніки" є невід'ємною складовою навчального процесу й однією з 

ефективних форм підготовки фахового молодшого бакалавра до 

професіональної діяльності в умовах становлення ринкових відносин в 

Україні. 

Мета навчальної практики - закріпити і поглибити знання одержані 

студентами в процесі теоретичного навчання, привити їм необхідні вміння і 

навички практичної діяльності з дисципліни «Ремонт машин і обладнання» 

На підставі типової програми навчальної практики з дисципліни 

навчальні заклади розробляють і затверджують робочу програму навчальної 

практики стосовно до матеріально-технічної бази і умов роботи навчальних 

закладів. 

Робочу програму практики в міру вдосконалення технологічних 

процесів ремонту сільськогосподарської техніки необхідно змінювати і 

систематично доповнювати матеріалами про нові технології відновлення 

деталей машин, відомості про сучасне технологічне обладнання та ремонтне 

оснащення. 

Тривалість робочого тижня в період навчальної практики -30 годин; 

Під час навчальної практик студенти ведуть звіти-щоденники, які 

систематично перевіряються керівником практики. 

По закінченні навчальної практики студентам виставляються оцінки за 

результатами перевірки звітів та їх роботи під час практики. 

 

Тематичний план 

навчальної практики з Ремонту сільськогосподарської техніки 

для студентів спеціальності 

208 «Агроінженерія» 
№ 

п/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 

1. 

Ознайомлення з ремонтно-обслуговуючою 

базою навчального закладу або ремонтного 

підприємства. Приймання машин у ремонт. 

Розбирання та миття вузлів,   агрегатів і 

12 



деталей. Дефектування та комплектування 

вузлів і деталей. 

2. 

Ремонт кривошипно-шатунного і 

газорозподільного механізмів двигуна. 

Обкатування і випробування двигуна 

внутрішнього згоряння. Контрольний огляд 

двигуна внутрішнього згоряння 

6 

3. 

Ремонт головного зчеплення, трансмісії, 

ходової частини, рульового керування і гальм 

тракторів, автомобілів, комбайнів. Ремонт 

гумотехнічних виробів 

6 

4. 
Ремонт електрообладнання тракторів, 

автомобілів, комбайнів 
6 

 Всього 30 

5. 

Ремонт паливної апаратури та гідросистеми 

тракторів, 

автомобілів, комбайнів 
18 

6. 

Ремонт робочих органів і типових деталей 

ґрунтообробних, посівних і садильних машин 

та знарядь  
18 

7. 

Ремонт ріжучих, молотильних, дробильних та 

подрібнюючих деталей, пристосувань, 

механізмів і обладнання тваринницьких ферм та 

сільськогосподарської техніки 

12 

8. 

Ремонт передавальних, транспортуючих, 

сепаруючих і запобіжних механізмів 

сільськогосподарської техніки 

 

12 

 Всього 60 

 

Програма практики 

 
6.1. Ознайомлення з ремонтно-обслуговуючою базою навчального 

закладу або ремпідприємства. Приймання машин у ремонт. 

Розбирання та миття вузлів,   агрегатів і деталей. Дефектування та 

комплектування вузлів і деталей 

Вступний інструктаж. 

Ознайомитись із ремонтно-обслуговуючою базою, технологічними 

процесами, дільницями та робочими місцями, технологічною і методичною 

документацією реммайстерні навчального закладу або ремпідприємства, на 

базі яких проводиться практика. 

Приймання машини (двигуна) на ремонт. Перевірка комплектності. 

Складання приймально-здавального акта, розбирання машини (двигуна) на 



вузли і деталі. Миття вузлів і деталей. Виконання дефектувально-

комплектувальних робіт. Складання відомості дефектів. 

 

6.2. Ремонт кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів 

двигуна. Обкатування і випробування двигуна внутрішнього згоряння. 

Контрольний огляд двигуна внутрішнього згоряння 

Обкатування і випробування двигунів внутрішнього згоряння. 

Контрольний огляд двигунів внутрішнього згоряння. 

Підбір деталей шатунно-поршневої групи. Збирання, обкатування і 

випробування двигуна. Контрольний огляд двигуна. 

Вступний інструктаж. 

Перевірка вузлів і деталей, що поступили на ремонт. Підбирання 

деталей шатунно-поршневої групи. Збирання циліндро-поршневої групи, 

кривошипно-шатунного механізму та механізму газорозподілу. 

Остаточне складання двигуна та підготовка до обкатування. 

Холодне і гаряче обкатування двигуна. 

Випробування двигуна. Визначення потужності та витрати іі.іішіш. 

Контрольний огляд двигуна (за необхідності). Заповнення журналу 

випробування двигуна. 

6.3. Ремонт головного зчеплення, трансмісії, ходової частини, 

рульового керування і гальм тракторів, автомобілів, комбайнів. Ремонт 

гумотехнічних виробів 

Вступний інструктаж. 

Перевірка та ремонт вузлів і деталей головного зчеплення, трансмісії, 

ходової частини; рульового керування і гальм трактора, автомобіля, 

комбайна. Збирання та регулювання вузлів і агрегатів (заднього і переднього 

моста, амортизаторів, кінцевих передач тощо). 

Обкатування КПП, заднього і переднього моста. Збирання та 

регулювання вузлів і агрегатів трансмісії, ходової частини і гальм ■фактора, 

автомобіля, комбайна. 

Контроль якості та усунення несправностей. 

Перевірка і ремонт гумотехнічних виробів. 

 

6.4. Ремонт електрообладнання тракторів, автомобілів, комбайнів 

Вступний інструктаж. 

Перевірка складальних одиниць електрообладнання трактора, 

автомобіля або комбайна та визначення потреби в ремонті. 

Розбирання, очищення, дефектування і комплектування вузлів 

електрообладнання. 

Складання вузлів електрообладнання. Обкатування і перевірка на 

стенді КИ-968. 

Перевірка технічного стану акумуляторних батарей. їх поточний 

ремонт. Приготування і заливання електроліту. Зарядка акумуляторних 

батарей. 

Монтаж електрообладнання на машині. Контроль якості ремонту на 

машині. 



6.5. Ремонт паливної апаратури та гідросистеми тракторів, 

автомобілів, комбайнів 

Вступний інструктаж. 

Розбирання, миття, дефектування і комплектування складальних 

одиниць гідросистем. Випробування, розбирання, миття, дефектування і 

комплектування складальних одиниць систем живлення тракторів, 

автомобілів, комбайнів. Перевірка та регулювання за допомогою стендів і 

приладів. Оформлення документації на ремонт гідравлічних систем і систем 

живлення. 

6.6. Ремонт робочих органів і типових деталей ґрунтообробних, 

посівних і садильних машин та знарядь сільськогосподарської 

техніки 

Вступний інструктаж. 

Визначення технічного стану та трудомісткості робіт. Відновлення 

лемешів, лап, дисків, зубів борін та інших деталей, у тому числі 

наплавленням твердими сплавами. Вивчення будови і регулювання 

обладнання й устаткування для ремонту робочих органів с.-г. машин і 

знарядь. Перевірка якості робіт. 

 

6.7. Ремонт ріжучих, молотильних, дробильних та подрібнюючих 

деталей, пристосувань, механізмів і обладнання тваринницьких ферм та 

сільськогосподарської техніки 

Вступний інструктаж. 

Визначення технічного стану, трудомісткості та номенклатури 

ремонтних робіт по даній групі машин і знарядь. 

Підготовка до роботи інструменту, обладнання й устаткування для 

відновлювальних робіт. 

Розбирання, миття, дефектування та відновлення деталей і складальних 

одиниць молотильних та подрібнюючи машин і знарядь. 

Перевірка якості виконання робіт. 

Заключний інструктаж. 

6.8. Ремонт передавальних, транспортуючих, сепаруючих і 

запобіжних механізмів сільськогосподарської техніки 

Вступний інструктаж. 

Визначення технологічного стану, трудомісткості та номенклатури 

ремонтних робіт з даної групи машин і знарядь. 

Підготовка до  роботи інструменту, обладнання й устаткування для 

відновлення деталей. 

Ремонт деталей і складальних одиниць у тому числі відновлення кроку 

ланцюга поворотом втулок і валиків навколо осі на 180°, а також відновлення 

кроку ланцюга без його розбирання. Правка і заміна деталей транспортуючих 

машин. Обкатування відновлених ланцюгів і транспортерів. 

 

Література 

1. Власенко М.В. та ін. Технологія ремонту сільськогосподарської 

техніки. - К.: Вища школа, 1992. - 309 с. 



2. Войтюк Д.Г., Гаврилюк Г.Р. Сільськогосподарські машини. - 

К.: Урожай. 1994.-446 с. 

3. Гаврилюк Г.Р. та ін. Практикум з технологічної наладки та усунення 

несправностей сільськогосподарських машин. - К.: Урожай, 1995.-278 с. 

4. Гряник Г.М., Лахман С.Д. Охорона праці. - К.: Урожай, 1994. - 272 с. 

5. Лауш П.В., Кухаренко B.C., Орищенко С.Б. Організація практичного 

навчання. - К.: Урожай, 1996. - 190 с. 

 

 

 

7.МЕХАНІЗАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА 

 
Метою навчальної практики є необхідність набуття студентами 

знань, умінь та навичок практичного характеру, які стануть їм у нагоді в 

майбутній практичній роботі. 

Завдання навчальної практики полягає в тому, що викладач з метою 

передачі студентам знань, відпрацювання у них навичок і умінь, організовує 

їх роботу в лабораторії механізації тваринництва. 

Під час формування професійних умінь і навичок індивідуальна робота 

викладача складається з інструктажів, демонстрації відповідних дій 

(надівання доїльних стаканів на дійки штучного вим'я, накладка доїльної 

установки на певний режим роботи тощо), безперервного спостереження за 

діями студентів і надання їм своєчасної допомоги. 

Практика проводиться в лабораторії механізації тваринництва або 

виробничих підрозділах на діючих машинах чи діючих фрагментах машин. 

При цьому кількість і склад ланок буде залежати від кількості робочих 

місць у лабораторії, а також від характеру завдання. Ланки можуть бути у 

складі від двох до чотирьох-п'яти студентів. Великі ланки комплектувати 

недоцільно, оскільки в таких умовах важко визначити конкретні 

взаємопов'язані завдання кожному студенту, помітити їх взаємодію, зміну 

завдань для того, щоб кожен засвоїв весь комплекс дій, пов'язаних із 

виконанням певної програми практичної роботи. 

Студенти до початку навчальної практики ознайомлюються з темами 

робочих місць, завданням, інструкційними картками, опрацьовують 

матеріали з підручника або з інших рекомендованих викладачем джерел, 

консультуються з викладачем, який буде проводити навчальну практику. 

Після практики студенти повинні набути навичок розбирання, 

складання, регулювання, технічного обслуговування, експлуатації машин і 

механізмів, користування приладами, технічними пристроями, інструментом. 

У кінці навчальної практики студент повинен представити звіти (за 

кожне робоче місце) для захисту, а також отримати підсумкову оцінку. 

 

Тематичний план 



навчальної практики з  Механізації тваринництва для 

студентів спеціальності 

208 «Агроінженерія» 
№ 

п/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 

1. Котли-пароутворювачі 6 

2. 
Відцентрові насоси та безбаштові 

водопідіймальні установки 
6 

3. 
Автонапувалки, водопровідна арматура, труби 

та їх з'єднання 
6 

4. 
Машини для подрібнення зерна й сіна для 

згодовування худобі та птиці 
6 

5. 

Мобільні роздавачі кормів великій рогатій 

худобі.Доїльний агрегат для доїння корів у 

молокопровід при прив'язному утриманні 
6 

 Всього 30 

 

Програма практики 
7.1. Котли-пароутворювачі 

Вступний інструктаж та інструктаж з техніки безпеки. 

Здійснити розбирально-збиральні роботи парового, запобіжного 

клапана, шестеренчастого насоса, електродного датчика рівня. Перевірити   

комплектність   котла-пароутворювача,  технічний  станокремих вузлів. У 

присутності викладача здійснити операції з підготовки котла до роботи, 

пустити котел у роботу. Вести спостереження за роботою паливної системи, 

системи автоматичного контролю за рівнем води, системи підтримання тиску 

пари. Зупинити котел. Проаналізувати роботу котла. Прибрати робоче місце. 

 

7.2. Відцентрові насоси та без баштові водопідіймальні установки 

Вступний інструктаж і інструктаж з техніки безпеки. 

Ознайомитися з будовою насоса безпосередньо на робочому місці. 

Перевірити якість монтажу насосного агрегата й усунути можливі недоліки. 

Демонтувати і змонтувати всмоктувальний трубопровід насосного агрегата. 

Підготувати насосний агрегат до запуску його в роботу та зупинити. 

Побудувати графік залежності між подачею та напором насоса. 

Ознайомитися > будовою та принципом дії без баштової водокачки на 

робочому місці. Встановити відповідність монтажу без баштової водокачки 

вимогам до її монтажу. Підготувати без баштову водокачку до роботи та 

виконати її запуск і зупинку. Налагодити без баштову водокачку для 

забезпечення у водопровідній мережі заданого тиску і перевірити її роботу в 

цьому режимі. Приорати робоче місце. 

 

7.3. Автонапувалки, водопровідна арматура, труби та їх з'єднання 



Вступний інструктаж та інструктаж з техніки безпеки. Розібрати, 

зібрати напувалки різних типів, підключити їх до водопровідної мережі, 

перевірити їх роботу. 

Розібрати і зібрати вентиль, кран, засувку. 

Виконати різьбові з'єднання стальних труб за заданою схемою, 

перевірити їх герметичність. Оволодіти методикою з'єднання чавунних і 

азбестових труб. 

Прибрати робоче місце. 

 

7.4. Машини для подрібнення зерна й сіна для згодовування худобі 

та птиці 

Вступний інструктаж та інструктаж з техніки безпеки. •   Підготувати 

дробарку для виконання розбирально-складальних робіт, для чого необхідно: 

• впевнитись у відключенні її від електромережі; 

• зняти захисні кожухи та привідні паси. 

Розглянути загальну будову дробарки та конструкцію її робочих 

органів. З'ясувати роботу дробарки в різних технологічних режимах роботи. 

Налагодити дробарку на один із технологічних режимів роботи. Перевірити 

дотримання технічних умов на регулювання робочих органів та виконати 

необхідне регулювання. Підготувати дробарку до запуску, виконати її запуск 

та випробування в роботі. Зробити аналіз роботи. 

Прибрати робоче місце. 

7.5. Мобільні роздавачі кормів великій рогатій худобі 

Вступний інструктаж та інструктаж з техніки безпеки. 

Підготовити   кормороздавач   для   вивчення    ТА   виконання 

розбирально-складальних робіт і налагоджувальних робіт, для чого 

необхідно: 

• впевнитись у відключенні електропроводу кормороздавача від 

електромережі; 

• зняти захисні кожухи та ланцюг із ведучої зірочки електродвигуна 

З’ясувати роботу кормороздавача в періоди використання його при 

різних технологічних режимах. Перевірити, у разі потреби відрегулювати 

натяг ланцюгових передач, підшипникового вузла коліс, гальм, захисної 

муфти. 

Підготувати кормороздавач для використання в одному з 

технологічних режимів роботи (за вказівкою викладача), норма видачі корму 

задається викладачем. 

Ознайомитися з вимогами техніки безпеки в період використання 

кормороздавача. 

Підготувати кормороздавач до випробування в дії. 

Випробувати кормороздавач в дії (виконується з дозволу і в 

присутності викладача). 

Ознайомитися з можливими несправностями, способами їх усунення та 

операціями щозмінного і періодичного технічного обслуговування. 

Прибрати робоче місце. 



7.6. Доїльний агрегат для доїння корів у молокопровід при 

прив'язному утриманні 

Вступний інструктаж та інструктаж з техніки безпеки. 

На вибір викладача розібрати і зібрати: доїльний апарат, вакуумну 

установку (неробочий комплект), вакуум-регулятор, дозатор (лічильник) 

молока перемикач молокопроводу, фільтр, охолодник молока. 

Підготувати доїльний агрегат для доїння (промивки), пустити в дію, 

виконати відповідну операцію. 

Зробити аналіз апарата, ліквідувати неполадки, що виникають у 

процесі роботи. 

Ознайомитися   з   операціями   щоденного   і   періодичного технічного 

обслуговування доїльного апарата. Прибрати робоче місце. 

 

Література 

1. Белянчиков H.H., Смирнов А.И. Механизация животноводства и 

кормоприготовлеши. - М.: Агропромиздат, 1990. -431 с. 

2. Грачевой Л.И. Механизация работ на животноводческих фермах и 

комплексах. - К.: Урожай, 1987. - 279 с. 

3. Носов М.С. Механізація робіт иа тваринницьких фермах.- К.: Вища 

школа, 1994. — 366 с. 

4. Мельников СВ. и др. Справочник по механизации животноводства. - 

М.: Колос, 1983. - 335 с. 

5. Ревенко І.І. та ін. Посібник-практикум з механізації виробництва 

продукції тваринництва. - К.: Урожай, 1994. - 286 с. 

 

8.ВИРІШЕННЯ ВИРОБНИЧО -   

СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ 
Основна мета практики - навчити студентів вирішувати типові 

виробничі завдання, що можуть виникнути під час організації роботи 

сільськогосподарської техніки та її експлуатації. 

Під час практики студенти вирішують питання планування роботи 

машинно-тракторного парку, проведення технічного обслуговування і 

ремонту с.-г. техніки. Навчаються розраховувати трудомісткість робіт і 

кількість працівників. Практика проводиться під керівництвом досвідченого 

викладача спеціальних дисциплін. У результаті проходження практики 

студенти повинні вміти комплектувати машинно-тракторний парк та 

планувати його роботу, визначати загальну потребу в паливно-мастильних 

матеріалах, визначати терміни проведення технічного обслуговування і 

ремонту машин, аналізувати використання машинно-тракторного парку. 

 

Тематичний план 

навчальної практики з  Вирішення виробничо ситуаційних 

завдань для студентів спеціальності 

208 «Агроінженерія» 



№ 

п/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 

1. Складання характеристики господарства 12 

2. Організація використання с.-г. техніки 6 

3. 
Організація проведення технічного 

обслуговування та ремонту с.-г. техніки 
6 

4. 
Вирішення виробничих ситуацій під час 

експлуатації с.-г. техніки 
6 

 Всього 30 

 

Програма практики 
8.1. Складання характеристики господарства 

Вступний інструктаж. 

Природно-економічна характеристика господарства: склад земельниих 

угідь, напрями й основні показники виробничої діяльності господарства, 

структура посівних площ, аналіз урожайності собівартості, затрат праці, 

структуру і склад машинно-тракторного парку, аналіз показників його 

використання, склад інженерно-технічної служби й аналіз її роботи, аналіз 

стану охорони праці та навколишнього середовища. 

 

8.2. Організація використання с.-г. техніки 

Обґрунтування потреби господарства в тракторах, автомобілях, і 
сільськогосподарських машинах, машинах і обладнанні дня тваринництва, 

переробки та зберігання с.-г. продукції, обладнання для технічного 

обслуговування та ремонту сільськогосподарської техніки. 

Планування роботи парку. Складання технологічних карт на 

вирощування та збирання сільськогосподарських культур. Економічний 

аналіз машинно-тракторних агрегатів. Складання річного плану 

механізованих робіт та плану-графіка потреби у використанні тракторів 

протягом року. Обгрунтування складу і раціонального розміру механізованих 

бригад. 

8.3. Організація проведення технічного обслуговування та ремонту 

с.-г. техніки 

Визначення основних термінів технічного обслуговування та ремонту 

тракторів, автомобілів, сільськогосподарських машин, машин та обладнання 

для тваринництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції. 

Планування технічного обслуговування та ремонту сільськогосподарської 

техніки, складання планів-графіків проведення ТО і ремонтів. Визначення 

трудомісткості обслуговування сільськогосподарської техніки. Визначення 

кількості обслуговуючого персоналу. Організація праці. 

 

 



8.4. Вирішення виробничих ситуацій під час експлуатації с.-г. 

техніки 

Складання денного завдання бригади (відділення), аналіз його роботи і 

шляхи її поліпшення. Організація обліку використання с.-г. техніки та обліку 

витрат коштів на утримання машин. Визначення витрати палива на 

виконання роботи для тракторів і автомобілів. Організація заправки техніки 

паливно-мастильними матеріалами. 

 

Література 

І.Ільченко В.Ю. та ін. Експлуатація машинно-тракторного парку в 

аграрному виробництві. - К.: Урожай, 1993. - 286 с. 

2. Вознюк Л.Ф. та ін. Технічне обслуговування і діагностування 

сільськогосподарських машин. - К.: Урожай. 1994. -215 с. 

3. Звітна документація про господарську діяльність господарства за 2-3 

роки. 

4. Гаврилюк Г.Р., Живолуп Г.І., Короткевич П.С. та ін. Технологічна 

наладка та усунення несправностей сільськогосподарських машин. - К.: 

Урожай, 1988. - 256 с. 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА 

 
1. Технологічна (виробнича) практика 

 
Завдання технологічної практики - формування професійних 

навичок зі спеціальності, закріплення, розширення і систематизація знань, 

одержаних при вивченні спеціальних дисциплін на основі аналізу діяльності 

конкретного сільськогосподарського підприємства (підприємства ремонтно-

обслуговуючого типу), набуття практичного досвіду, розвиток професійного 

мислення, прищеплення умінь організаторської і суспільно-громадської 

діяльності в трудовому колективі. 

Базами технологічної практики можуть бути сільськогосподарські 

підприємства, фермерські господарства, підприємства ремонтно-

обслуговуючого типу, виробничі підрозділи навчальних закладів і науково-

дослідних установ та підприємств різних форм власності, діяльність яких 

відповідає профілю спеціальності студентів. 

З базовими сільськогосподарськими підприємствами укладається 

договір на основі діючого Положення та Інструкції з питань практичного 

навчання. 

У період технологічної практики студенту видається індивідуальне 

завдання на вивчення окремих питань, пов'язаних з даним виробництвом. 

Зміст завдання визначається, виходячи з характеру роботи, яка виконується 

студентом на робочому місці. Індивідуальне завдання розробляється 

предметними (цикловими) комісіями. 



На підставі програми технологічної практики навчальним закладом 

розробляються робочі плани її проходження в залежності від 

рекомендованих баз практики і вимог, які ставляться до практичної 

підготовки молодших спеціалістів, з урахуванням спеціальності. 

Робоча програма повинна охоплювати всі види робіт, передбачених 

програмою, з урахуванням специфіки с.-г. підприємства. У програмі 

вказуються робочі місця, які повинні займати студенти, види і термін роботи 

на кожному з них. У програмі необхідно передбачити вивчення всіх питань 

виробничої діяльності с.-г. (фермерського) підприємства, а також виробничі 

екскурсії, які проводяться з метою ознайомлення студентів із новою 

технікою та технологією. Екскурсії проводяться на передових с.-г. 

підприємствах, фермерських господарствах та підприємствах рсмонтно-

обслуговуючого типу. 

Робочі програми розглядаються предметними (цикловими) комісіями, 

погоджуються із с.-г. підприємствами і затверджуються заступником 

директора з навчально-виробничої роботи. 

Керівники практики здійснюють навчально-методичне керівництво 

технологічною практикою.  

 

Тематичний план 

технологічної практики для студентів спеціальності 

208 «Агроінженерія» 
№ 

п/п 
Вид роботи Кількість днів 

1. 
Ознайомлення з сільськогосподарським 

підприємством 
4 

2. 
Робота в ремонтній майстерні й на пункті 

технічного обслуговування машин 
4 

3. 
Робота в автогаражі та на посту заправки 

машин нафтопродуктами 
4 

4. 

Робота на майданчику зберігання 

сільськогосподарської техніки та технологічної 

наладки машинно - тракторних агрегатів 
4 

5. 
Робота на агрегатах по догляду за просапними 

культурами 
4 

6. 

Робота на агрегатах (комбайнах) для 

скошування й обмолоту зернових культур (на 

посаді помічника) 
4 

7. 
Робота на спеціальних комбайнах (на посаді 

помічника) 
4 

8. 
Робота на агрегатах для обробітку ґрунту і 

посіву озимих культур 
4 

9. Робота на тваринницькій фермі 4 



10. Виробнича екскурсія 2 

11. 
Узагальнення матеріалу та оформлення звіту-

щоденника 
2 

 Всього 40 

 

Програма практики 

 
1.1. Ознайомлення з сільськогосподарським підприємством 

Коротка історія підприємства, структура управління, функції 

спеціалістів. Загальна схема технічного обслуговування, ремонту машин і 

механізації робіт  

вирощування сільськогосподарських культур. Наявність і використання 

діючих державних і галузевих стандартів. 

Бесіди спеціалістів інженерно-технічної служби підприємства, правила 

внутрішнього розпорядку, безпека праці на підприємстві (виділяються 

особливо небезпечні робочі місця і дільниці). Організація роботи із захисту 

навколишнього середовища. 

 

1.2. Робота в ремонтній майстерні й на пункті технічного 

обслуговування машин 

Ознайомлення з організацією (компоновкою) робочих місць і 

забезпечення їх обладнанням, технологічною оснасткою, інструментом і 

технічною документацією. Вивчення виробничого взаємозв'язку окремих 

дільниць майстерні з ремонтними підприємствами АПК. Діагностування 

машин і дефектовка деталей (разом з майстром або досвідченим робітником). 

Проведення щозмінного й планового технічного обслуговування тракторів і 

комбайнів та інших сільськогосподарських машин. Робота слюсарем по 

ремонту с.-г. техніки: спочатку під наглядом досвідчених робітників-

ремонтників, а потім самостійно (роботу слід починати з обслуговування 

простих с.-г. машин і знарядь, а потім перейти на виконання складних робіт). 

Стан охорони праці та протипожежного захисту. 

 

1.3. Робота в автоіаражі та на посту заправки машин 

нафтопродуктами 

Ознайомлення зі структурою управління, будовою і роботою 

автогаража, порядком випуску автомобілів у рейс, із проведенням контролю 

й обліком повернення з рейсу. 

Вивчення пунктів технічного обслуговування, порядок забезпечення їх 

обладнанням, технологічним оснащенням, графіками технічного 

обслуговування та ремонту. Діагностування автомобілів разом із механіком 

або досвідченим робітником. Проведення щозмінного та планового 

технічного обслуговування автомобілів. Робота слюсарем із ремонту 

автомобілів: спочатку під наглядом досвідчених робітників-ремонтників, а 

потім самостійно. 



Ознайомлення з планом розміщення об'єктів на пункті заправки машин 

ПММ, обліковою і звітною документацією, зі способами утилізації та 

правилами збереження відпрацьованих мастил. 

Виконання робіт по заправці машин паливом, мастилом, технічними 

рідинами та водою. Аналіз недоліків, виявлених у процесі роботи, і 

пропозиції щодо їх усунення. Охорона праці та протипожежний захист. 

 

1.4. Робота на майданчику зберігання сільськогосподарської 

техніки та технологічної наладки м а шин но-тра кто р ни х агрегатів 

Ознайомлення з обладнанням майданчика, правилами прийому і видачі 

машин та технічною документацією. Підготовка засобів і матеріалів, які 

використовуються при постановці машин на зберігання. Підчшзвка машин до 

зберігання. Виконання робіт на майданчику і складах, зберігання 

складальних одиниць і деталей, знятих з машин на короткочасне зберігання. 

Робота по консервації поверхонь машин та герметизації внутрішніх 

порожнин машин. 

Ознайомлення з обладнанням, будовою і розташуванням майданчиків 

для комплектування і наладки МТА. Вивчення агронормативів і допусків. 

Комплектування агрегатів. Складання МТА в натурі. Наладка МТА і 

щозмінне обслуговування. Робота на МТА. Аналіз недоліків, які виявлені в 

процесі роботи, і пропозиції щодо їх усунення. 

 

1.5. Робота на агрегатах по догляду за просапними культурами 

Перевірка стану і приймання агрегата для міжрядного обробітку 

просапних культур. Технологічна наладка агрегата. Огляд ділянки. 

Знаходження стикових міжрядь. Розбивка поля на загінки. Пробний заїзд і 

наладка агрегата. 

Міжрядний обробіток просапних культур із дотриманням 

агронормативів і допусків. Періодичний контроль якості міжрядного 

обробітку просапних культур. 

Технічне обслуговування агрегата. Передача зміни. Правила безпеки. 

Охорона навколишнього середовища. Аналіз виявлених недоліків і 

пропозиції щодо їх усунення. 

 

 

1.6. Робота на агрегатах (комбайнах) для скошування й обмолоту 

зернових культур (на посаді помічника) 

Перевірка технічного стану і приймання агрегата. Наладка агрегата на 

заданий технологічний режим. Огляд ділянки, пробний заїзд, наладка жатки. 

Виконання роботи по скошуванню із застосуванням методів і прийомів 

роботи передових механізаторів відповідно до агронормативів і допусків. 

Періодична перевірка якості роботи, усунення неполадок, які 

з'являються при роботі з начіпною жаткою, наладка жатки, застосування 

прийомів підвищення продуктивності праці, у тому числі маневрування 

швидкостями. Вибір найбільш доцільних способів руху, скорочення холостих 



переїздів. Здача виконаної роботи, оформлення документів. Технічне 

обслуговування агрегатів, доставка їх на місце стоянки. 

Робота на зернозбиральних комбайнах. Огляд ділянки, наладка 

комбайна, перевірка технічного стану і наладка комбайна на технологічний 

режим. Пробний заїзд, наладка комбайна. 

Систематична перевірка в процесі роботи чистоти обмолоту, 

відсутність зерна в соломі та полові, відсутність втрат зерна і подрібнення 

його, своєчасне усунення причин, які призводять до втрат зерна або колосків, 

маневрування швидкостями і використання всережимного регулятора для 

підвищення швидкості руху комбайна і високого змінного (денного) 

виробітку. Пряме комбайнування. Здача виконаної роботи, оформлення 

документів. Технічне обслуговування комбайна. Передача зміни. 

Протипожежний захист і правила безпеки. 

Аналіз недоліків, виявлених у процесі роботи, і пропозиції щодо їх 

усунення. 

 

 

1.7. Робота на спеціальних комбайнах (на посаді помічника) 

Перевірка технічного стану і приймання комбайна. Технологічна 

наладка комбайна. Огляд ділянки. Пробний заїзд і наладка машини 

(комбайна). Скошування трав, кукурудзи та інших культур на силос (сінаж). 

Усунення причин, які викликають зниження якості збирання. Здача 

виконаної роботи, оформлення документів. Технічне обслуговування 

силосозбирального комбайна. 

Збирання просапних культур. Перевірка стану і прийом комбайна 

(агрегата). Огляд ділянки, пробний виїзд, контроль роботи комбайна. 

Збирання кукурудзи (буряків, картоплі, льону). Перевірка якості роботи. 

Усунення несправностей, які виникають при роботі, і наладка комбайна. 

Маневрування швидкостями і всережимним регулятором для 

підвищення швидкості руху агрегата без зниження якості роботи. Здача 

виконаної роботи, оформлення документів. Технічне обслуговування 

комбайна. Передача зміни. Правила безпеки і протипожежний захист. 

Аналіз виявлених недоліків і пропозицій щодо їх усунення. 

 

1.8. Робота на агрегатах для обробітку ґрунту і посіву озимих 

культур 

Перевірка тетнічного стану і приймання орного агрегата (плоскоріза). 

Технологічна наладка агрегата. Вибір способу руху агрегата. Розбивка поля 

на загінки. Оранка агрегатом відповідно до агронормативів і допусків. 

Маневрування швидкостями і використання всережимного регулятора для 

підвищення продуктивності праці та повного завантаження трактора 

Періодичний контроль якості оранки. Технічне обслуговування агрегата. 

Поставка на місце стоянки. 

Робота на агрегатах для передпосівного обробітку грунту. Перевірка 

технічного стану та приймання тракторного агрегата. Технологічна наладка 

агрегата. Боронування (суцільна культивація) з дотриманням агронормативів 



і допусків із застосуванням прийомів роботи передових механізаторів. 

Маневрування швидкостями та використання всережимного регулятора для 

підвищення продуктивності праці. Періодичний контроль якості виконаної 

роботи, оформлення документів. Технічне обслуговування агрегата. 

Передача зміни. 

Робота на агрегатах для посіву зернових культур. Перевірка технічного 

стану і прийом агрегата. Технологічна наладка посівного агрегата. 

Підготовка поля до посіву (розмітка). Перевірка якості роботи сівалки 

після пробного і перших проходів агрегата. Проведення посіву озимих 

зернових культур з використанням роботи передових механізаторів та 

дотриманням агронормативів і допусків. Освоєння прийомів завантаження 

сівалок з найменшими простоями агрегата або завантаження сівалок під час 

руху. Спостереження за якістю роботи сівалок і негативне усунення 

неполадок. Аналіз недоліків, виявлених у процесі роботи, і пропозиції щодо 

їх усунення. Охорона навколишнього середовища. 

 

1.9. Робота на тваринницькій фермі 

• інструктаж з техніки безпеки; 

• ознайомитися з організацією виконання основних технологічних 

процесів на фермі; 

• провести технічне обслуговування доїльної установки, 

кормороздавача, гноєзбирального конвеєра та інших машин і обладнання 

ферми за вказівкою керівника практики від виробництва; 

• здійснити пуск машин та обладнання в роботу, експлуатацію та 

зупинку; 

• заключний інструктаж. 

 

1.10. Виробнича екскурсія 

Студенти під керівництвом викладача - керівника практики, відвідують 

сільськогосподарські підприємства  з метою ознайомлення та вивчення 

передового досвіду і досягнень науки в організації праці та виробництва 

сільськогосподарської продукції. 

 

1.11. Узагальнення матеріалу та оформлення звіту-щоденника 

По закінченні технологічної практики студенти узагальнюють усі 

матеріали, роблять аналізи та висновки, завершують оформлення звіту-

щоденника. У звіті-щоденнику вказуються види й обсяг виконаної 

студентами роботи в період практики. 

 

Література 
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3. Фортуна В.И., Миронюк С.К. Технологія механізованих 

сільськогосподарських робіт. - К.: Вища школа, 1991. -315 с. 



 

4. Власенко М.В. та ін. Технологія ремонту сільськогосподарської 

техніки. - К.: Вища школа, 1992. - 309 с. 
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7. Сідашенко О.І. та ін. Практикум з ремонту машин. - К.: Урожай. 

1995.-224 с. 

8. Гаврилюк Г.Р. Практикум з технологічної наладки та усунення 

неполадок сільськогосподарських машин. - К.: Урожай, 1995. 

 

 

2.Переддипломна  практика 

 
Завдання переддипломної практики - удосконалення завдань і 

навичок із спеціальності: перевірка самостійної роботи майбутнього 

спеціаліста в умовах конкретного виробництва, підготовка (збір) матеріалів 

для дипломного проекту, набуття навичок організаційної роботи, а також 

практичних навичок керівництва трудовим колективом при виконанні 

конкретних виробничих планів і завдань сільськогосподарських і ремонтно-

обслуговуючих підприємств АПК; вивчення досвіду організації інженерно-

технічної служби і набуття навичок раціонального використання, зберігання і 

обслуговування машино-тракторного парку, машин і обладнання для 

тваринництва, переробки та зберігання с.-г. продукції, ферм; вивчення 

організаційно-економічних основ господарства, поглиблення економічних 

знань з планування, оперативного керівництва, обліку та аналізу 

ефективності використання техніки. 

Практика проводиться в господарствах різних форм власності, 

фермерських господарствах, науково-виробничих об'єднаннях та інших с.-г. 

організаціях помічником (дублером) керівника середньої ланки. Керівництво 

господарств надає допомогу студентам у виконанні програми, зборі 

матеріалів для дипломного проектування, підготовці до державних екзаменів. 

При наявності в господарствах, підприємствах вакантних місць 

студенти можуть зарахуватися на штатні посади за умови, що робота на цих 

посадах буде задовольняти  

 

 

Тематичний план 

переддипломної практики для студентів спеціальності 

208 «Агроінженерія» 
№ 

п/п 
Вид роботи Кількість днів 

1. 
Ознайомлення із сільськогосподарським 

підприємством і його господарсько-фінансовою 
4 



діяльністю 

2. 
Робота дублером: 1. Техніка-механіка 

(інженера) відділення, бригади,господарства 
2 

3. 
Робота дублером: 2. Бригадира тракторної 

бригади 
2 

4. 
Робота дублером:3. Завідуючого автомобільним 

гаражем  
2 

5. 
Робота дублером: 4. Техніка-механіка 

(інженера) з механізації тваринницьких ферм 
2 

6. 
Робота дублером: 5. Завідуючого ремонтною 

майстернею 
2 

7. Робота дублером: 6. Інженера з техніки безпеки 2 

8. Екскурсія 2 

9. 
Систематизація матеріалів для дипломного 

проектування та оформлення звіту-щоденника 
2 

 Всього 20 

 

Програма практики 

 
2.1. Ознайомлення із сільськогосподарським підприємством і його 

господарсько-фінансовою діяльністю 

Бесіда з керівництвом та головним інженером підприємства, вступний 

інструктаж з техніки безпеки. Ознайомлення із структурою управління 

підприємством, номенклатурою та планом роботи, станом та забезпеченням 

с.-г. технікою, ремонтним фондом, запасними частинами, матеріалами, з 

режимом роботи, трудовою дисципліною. 

Ознайомлення з організацією технічної підготовки виробництва, 

умовами праці різних категорій працюючих на підприємстві, системою 

оплати праці та матеріального стимулювання, організацією технічного 

контролю й управління якістю продукції, використанням нової техніки, 

винахідництва та раціоналізації, наявністю та використанням діючих 

державних стандартів. 

Ознайомлення студентів з організацією приватизації, акціонування 

підприємства, атестацією робочих місць, диспетчерської служби. Визначення 

і аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ремонтно-

обслуговуючого підприємства та його підрозділів. Система захисту 

навколишнього середовища. 

Консультація з виконання програми практики. 

 

2.2. Робота дублером:  

2.2.1. Техніка-механіка (інженера) відділення, 

бригади,господарства 



Студент повинен: ознайомитись із посадовими обов'язками техніка-

механіка, брати участь разом із спеціалістами в складанні планів і завдань з 

механізації і електрифікації виробництва, у розробці технологічних карт; 

брати участь у закріпленні техніки за механізаторами, списанні техніки 

і обладнання, організації роботи виробничих дільниць; складати заявки на 

придбання машин, обладнання, запасних частин і матеріалів; 

вивчати документацію з обліку роботи машин, витрат паливно-

мастильних матеріалів і грошових ресурсів на експлуатацію, технічне 

обслуговування і ремонт с.-г. техніки; 

впроваджувати разом з механіком у виробництво досягнення науки і 

передового досвіду з механізації сільського господарства, брати участь у 

розробці і впровадженні прогресивних форм організації і оплати праці, 

технічно обгрунтованих норм виробітку. 

Допомагати механіку економити матеріально-технічні ресурси 

підрозділу, добиватись зниження собівартості механізованих робіт і 

сільськогосподарської продукції; 

розробляти з механіком заходи з охорони праці і навколишнього 

середовища, брати участь у проведенні інструктажів, перевіряти знання і 

контролювати виконання механізаторами правил з техніки безпеки; 

проводити разом з механіком технічну освіту механізаторів, брати 

участь у підведенні підсумків роботи відділення, складати поточні звіти з 

питань механізації виробничих процесів, технічного обслуговування і 

ремонту машин. 

 

2.2.2. Бригадира тракторної бригади 

Студент під керівництвом бригадира повинен: ознайомитися   з   

посадовими   обов'язками   бригадира   тракторної бригади; 

брати участь у: 

розробці виробничих завдань бригади, механізованих ланок, сприяти їх 

виконанню; 

складанні планів-графіків роботи на тиждень (декаду), добиватися їх 

виконання; 

комплектуванні агрегатів, організації їх високопродуктивного 

використання, у впровадженні у виробництво нової с.-г. техніки, комплексної 

механізації, досягнень науки, передового досвіду, прогресивних технологій і 

нових форм організації праці, в аналізі і підведенні підсумків виконання 

завдань бригадою; 

забезпеченні своєчасного і якісного проведення технічного 

обслуговування і ремонту с.-г. техніки; 

проводити з механізаторами інструктажі з техніки безпеки, реєструвати 

їх у журналах, брати участь у веденні облікової документації; 

контролювати ведення книг обліку техніки і матеріальних цінностей, 

закріплених за бригадою, організовувати виробничий всеобуч механізаторів, 

розробляти заходи із зміцнення трудової дисципліни. 

 

2.2.3. Завідуючого автомобільним гаражем 



Студент під керівництвом завідуючого автомобільним гаражем 

повинен: 

забезпечувати ефективне використання і постійну технічну готовність 

автомобілів господарства; 

складати плани експлуатації і ремонту автотранспорту; заявки на 

придбання обладнання і запасних частин, ремонтних матеріалів та 

інструментів, необхідних для безперебійної роботи автомобілів; 

складати графіки проведення ТО і профілактичних оглядів, 

організовувати їх виконання; 

здійснювати контроль за веденням обліку роботи автотранспорту, 

витратою запасних частин, пального і мастильних матеріалів; 

забезпечувати надійне зберігання автотранспорту з дотриманням 

правил паркової служби; 

зберігати технічну документацію і державні номерні знаки, 

забезпечувати всі автомобілі справними спідометрами і паливомірами, 

розробляти заходи з техніки безпеки, добиватися неухильного виконання цих 

заходів; 

забезпечувати дотримання затвердженого режиму дня, виробничої 

дисципліни; 

впроваджувати нові організаційні форми праці, організовувати 

підвищення кваліфікації працівників, проводити виховну роботу в колективі. 

Ознайомлення із структурою інженерно-технічної служби, 

матеріально-технічним забезпеченням господарства, станом ремонту 

обладнання на фермах, формами організації праці, нормуванням і оплатою   

праці. 

Вивчення системи захисту навколишнього середовища, охорони праці 

та протипожежного захисту. 

 

2.2.4. Техніка-механіка (інженера) з механізації тваринницьких 

ферм 

Студент під керівництвом техніка-механіка (інженера) з механізації 

тваринницьких ферм (комплексів) повинен: 

ознайомитися з посадовими обов'язками техніка-механіка; 

забезпечувати ефективне використання машин і обладнання для 

тваринництва; 

розробляти річні та місячні плани-графіки технічного обслуговування і 

ремонту машин та обладнання тваринницьких ферм, визначити об'єм і 

трудомісткість ремонтно-обслуговуючих робіт; 

вести облік виконаних робіт; 

розраховувати потребу в обладнанні, інструментах, приладах, складати 

заявки на них; 

визначати згідно з діючими нормативами розміри обмінного фонду 

комплектуючих одиниць, запасних частин і ремонтних матеріалів; 

брати участь у проведенні діагностування і технічного обслуговування, 

поточного ремонту обладнання, перевірці технічного стану контрольно-

вимірювальних приладів; 



брати участь у здачі в ремонт у спеціалізовані ремонтні організації 

(підприємства) складних машин і обладнання, комплектуючих одиниць і 

одержувати їх з ремонту; 

проводити з працівниками ферми інструктажі з техніки безпеки, 

реєструвати їх у журналах реєстрації; 

брати участь у монтажі в приміщеннях ферм нових машин і обладнання 

та закріпленні техніки за працівниками; 

брати участь в організації роботи ферми, у підведенні підсумків роботи 

ферми, проводити виробничий всеобуч слюсарів-наладчиків і операторів, 

аналізувати недоліки, виявлені в процесі роботи, давати пропозиції щодо їх 

усунення; 

використовувати діючі стандарти і технологічні карти, нормативну 

документацію для управління якістю продукції. 

 

2.2.5. Завідуючого ремонтною майстернею 

Студент під керівництвом завідуючого майстернею повинен: 

розробляти плани та графіки роботи, здійснювати керівництво 

роботою  майстерні  щодо  своєчасного  ТО  і  ремонту  машин  і 

обладнання, 

розробляти та здійснювати заходи з підготовки майстерні до 

ремонтного сезону, організації робочих місць та впровадження передової 

технології ремонту машин і деталей; 

домагатись економії трудових та матеріально-грошових затрат, 

зниження собівартості ремонтних робіт; 

створювати і своєчасно ремонтувати обмінний фонд агрегатів 

ремонтної майстерні, забезпечувати його збереження; 

оформляти технічні паспорти та іншу документацію на машини, які 

ремонтуються; 

розробляти заходи з техніки безпеки, своєчасно інструктувати, 

перевіряти знання та контролювати дотримання працівниками майстерні 

правил з техніки безпеки; 

контролювати стан первинного обліку ремонтних робіт, використання 

коштів, матеріалів відповідно до норм та лімітів на ремонт; 

здійснювати ділові зв'язки з іншими ремонтними підприємствами, 

впроваджувати нові організаційні форми праці, досягнення науки, 

підтримувати винахідництво і раціоналізацію; 

проводити технічне навчання робітників, розподіляти обов'язки між 

ними; 

доводити до робітників наряди на виконання робіт, добиватись 

зміцнення трудової і виробничої дисципліни; 

забезпечувати дотримання вимог діючих стандартів та іншої 

нормативної документації; 

аналізувати недоліки, виявлені в процесі роботи, давати пропозиції 

щодо їх усунення; 

реалізувати заходи з охорони навколишнього середовища від 

забруднення. 



 

2.2.6. Інженера з техніки безпеки 

Студент під керівництвом інженера з техніки безпеки повинен: 

ознайомитися з відповідальними функціями за стан техніки безпеки, а також 

за безпечне використання машин та механізмів; 

освоїти порядок проходження інструктажів з техніки безпеки 

праці; 

проводити вступний інструктаж, інструктаж безпосередньо на 

робочому місці; 

ознайомитися з технічною документацією інженера з техніки 

безпеки' 

проводити оперативний контроль і дату останньої перевірки, наявність 

журналів з оперативного контролю та регістрації інструктажів з питань 

охорони праці; 

дотримуватися правил особистої гігієни і виробничої санітарії; 

уміти складати акт про нещасний випадок; 

дотримуватися правил пожежної безпеки; 

ознайомитися з планом природно-охоронних заходів; 

вказати вплив сільськогосподарського виробництва на навколишнє 

середовище; 

виявити причини забруднення середовища. 

 

2.3. Екскурсія 

Екскурсії проводяться у с.-г. підприємствах різних форм власності, 

фермерських господарствах та на виставках нової с.-г. техніки. 

Студенти ознайомлюються з новими формами організації, 

інноваційною технологією с.-г. виробництва, новою с.-г. технікою (трактори, 

автомобілі, с.-г. машини, машини та обладнання для тваринництва, 

переробки та зберігання с.-г. продукції). Вивчають технічні дані, 

призначення та можливість використання техніки в певних умовах. Вивчають 

систему матеріально-технічного забезпечення, охорони праці, 

протипожежного та екологічного захисту навколишнього середовища. 

 

2.4. Систематизація матеріалів для дипломного проектування та 

оформлення звіту-щоденника 

За     наслідками     переддипломноїпрактики     студенти узагальнюють   

матеріали,   роблять   аналізиі   висновки,   вносять пропозиції щодо усунення 

виявленихнедоліків, закінчують оформлення звіту-щоденника. 
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